
9999
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טמפרטורה ולחץ OKבחר קוד ע”י לחצני לחץ 3 שניות על SET הכי קל!הכי נוח! 

שלטים אוניברסליים מבית MP/1000 קודים
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LG קבלים דואליים מתכתיים למזגני

תיאורמק«טתיאורמק«ט

12AG0445uF+3012AG0421.5uF+30

12AG0405uF+3512AG0432uF+30

12AG0455uF+5012AG0412uF+35

ממסר התנעה

תיאורמק«טתיאורמק«ט

36FR053
 5 SPP ממסר התנעה

אמריקאי
36FR054A6 SPP ממסר התנעה

36FR053A5 סיני SPP 36ממסר התנעהFR065 220V ממסר התנעה + קבל + אוברלוד
למדחס 4HP/1 עד 3HP/1 )אורגינלי(

36FR054SPP6 36ממסר התנעהFR065A 220V ממסר התנעה + קבל + אוברלוד
למדחס 4HP/1 עד 3HP/1 )חליפי(

36FR091 5 ממסר התנעה שחור
110V חוטים למדחס

קבל תוצרת i-car איטליה

 

50uF35uF20uF15uF10uF5uF2.5uF1uF

60uF40uF25uF16uF12.5uF6uF3uF1.5uF

70uF45uF30uF18uF14uF8uF4uF2uF

קבל מלבני

תיאורמק«טתיאורמק«ט

12AG1012uF12AG1041uF

12AG1022.5uF12AG1051.2uF

12AG1033uF12AG1001.5uF

הקבלים הטובים 
והאיכותים בעולם

* נציגות רשמית בישראל

קבלים
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שלטים תואמים
 MP מבית

שלטים  אוניברסליים חכמים למזגני: אלקו / אלקטרה / תדיראן / GREE / LG / טורנדו / סאגה

 שלטים תואמים חכמים למזגני:

אלקו / אלקטרה / תדיראן / GREE / LG / טורנדו / סאגה / פמילי

104
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MP שלטים תואמים מבית

שלטים, פיקודים ועיניות 
MP מבית מותג האיכות

MP שלטים תואמים מבית

שלט תואם למזגן אלקטרה 
3-RC

36EL113A

שלט תואם למזגני תדיראן

36UN115

שלט תואם תדיראן

36TD299

LG שלט תואם למזגני

36UN121

שלט לכל מזגני טורנדו

36UN139

שלט תואם למזגני פמילי

36UN112

שלט אוניברסלי חכם למזגן 
1000 קודים

שלט למזגן

36UN103 36DT298

בודק תקינות שלט למזגנים

36UN104

רום תרמוסטאט עם שלט 
אוניברסלי 1028 קודים 

וגלאי נפח

36UN105

פיקוד ושלט רחוק אוניברסלי 
למזגנים כולל עינית וגלאי נפח 

במבנה אחד

36UN106

ערכת שדרוג אוניברסלית למזגן אינוורטר 
AC\DC כוללת כרטיס מאייד כרטיס 

מעבה כרטיס קבלים עינית רגשים ושלט

36UN107
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MP עיניות ופיקודים מבית

MP140 עינית למזגן מיני מרכזי אלקטרה

36UN140

 40/35/WMN30 עינית למזגן אלקטרה
שש נוריות שני לחצנים

36UN136

עינית למזגן אלקטרה
25-WMN8

36UN127

ELW עינית למזגן אלקטרה

36UN126

עינית מלבנית קצרה  למזגן אלקטרה 
 14/10/8

36EL110

עינית מלבנית + צמת חוטים למזגן 
אלקטרה 14/10/12

36EL136

עינית מלבנית ארוכה + צמת חוטים 
למזגן אלקטרה 20 

36EL111

ערכת שדרוג אוניברסלית
 AC\DC למזגן אינוורטר

36UN107

פיקוד ושלט רחוק אוניברסלי למזגנים עם 
7020-MP 2 רגשים + עינית חיצונית

36UN101

פיקוד אוניברסלי למזגנים עם מהירות 
משתנה + עינית חיצונית

36UN101A

פיקוד ושלט אוניברסלי למזגנים
7010-MP 

36UN100
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שלטים מקוריים

3-RC שלט מקורי למזגן אלקטרה

36EL113

שלט אוניברסלי RC3 לכל מזגני אלקטרה 
4001-USP

36EL099

7-RC שלט למזגן אלקטרה

36EL117

RCW שלט למזגן אלקטרה

36EL118

14A שלט למזגן אלקטרה קלאסיק

36EL134

שלט מקורי למזגן תדיראן

36TD297

שלט מקורי למזגן תדיראן/אמקור

36TD298

490-RC שלט מקורי למזגן תדיראן

36TD300

660-RTX רום תרמוסטט תדיראן

36TD302

שלט אוניברסלי לרוב מזגני תדיראן 

36TD295

שלט אוניברסלי לרוב מזגני תדיראן 

36TD296
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עיניות מקוריות

עינית מלבנית אלקטרה 17

36EL139

כרטיס תצוגה תחתון מלבני 
למזגן אלקטרה סופר 10

36EL124

עינית מלבנית + צמת חוטים 
PXD35 למזגן אלקטרה ריצפתי

36EL125

עינית מלבנית אלקטרה 
14/10/8

36EL137

תצוגת LCD למזגני אלקטרה 
14/WNG10

36EL138

עינית למזגן אלקטרה 21/20/18

36EL127

28I עינית למזגן אלקטרה סופר

36EL128

עינית למזגן אלקטרה 40/35

36EL129

עינית מלבנית ארוכה למזגן 
 35/30/WNG27 אלקטרה

עינית למזגן אלקטרה האווי 
USP6007 27/17

36EL135

36EL126

עינית למזגן אלקטרה מיני 
EMDB מרכזי

עינית מלבנית ארוכה אלקטרה 
 28

עינית למזגן אלקטרה 4 נוריות 
+ כבל עם פלג 6 חוטים

36EL146

36EL140 36EL145

 EMZ עינית חדשה + כבל
למזגן מיני מרכזי אלקטרה

36EL192

כבל תקשורת לעינית מיני 
מרכזי אלקטרה

36EL144

מפצל תצוגה למזגן אלקטרה 
מיני מרכזי

36EL122



109

MP רגשים מבית

רגש טמפרטורה לכל 
מזגני תדיראן

MP - 01

רגש טמפרטורה לכל 
מזגני תדיראן

רגש טמפרטורה 
למזגנים סיניים

MP - 02

MP - 19

רגש טמפרטורה לכל 
מזגני תדיראן

רגש טמפרטורה לכל 
מזגני גאלנץ

MP - 09

MP - 07

רגש טמפרטורה לכל 
מזגני אלקטרה

MP - 10

רגש טמפרטורה לכל 
מזגני אלקטרה

MP - 20

רגש טמפרטורה לכל 
מזגני טורנדו

MP - 16

רגש טמפרטורה לכל 
מזגני טורנדו

MP - 17

רגש טמפרטורה 
למזגנים סיניים

MP - 13

LG כפול למזגן TH22 חיישן

ספריי ריחני לחיטוי בקטריות 
במזגן

27LG200

03AG290

רגש טמפרטורה לכל 
מזגני בלקור

תרסיס ניקוי סוללת מעבה 
במזגן 750 מ״ל

MP - 14

03AG320

רגש טמפרטורה לכל 
מזגני בלקור

תרסיס ניקוי סוללת מאייד 
במזגן 600 מ״ל

MP - 15

03AG323

רגש אוויר/סוללה למזגן
פמילי

GPT ספריי לניקוי מזגן 400 מ״ל

27FM100

03AG324
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רום טרמוסטטים וערכות שדרוג

 50-ERT רום תרמוסטט מיטב
LCD

27AC503

תרמוסטאט חדר ללא תצוגה 
 2SW/ST-EP לפיין קוייל

27AC508

תרמוסטאט חדר עם תצוגת 
LCD גדולה ותאורה כחולה

27AC510

סט תרמוסטט חדר + שלט 
LCD ERT100 למזגן

27AC500

50-ERT רום תרמוסטט מיטב

27AC502

ערכת שדרוג מקורית למזגני 
 EMD/EMZ אלקטרה מיני מרכזי

ג‹מייקה עם כרטיס מעטפת פלסטיק

36EL300

רום תרמוסטט אלפא 242 עם 
מהירויות מאורר

27AC504

רום תרמוסטט ELECTRA עם 
תצוגת LCD גדולה

27EL200

תרמוסטאט חדר מעל הטיח 
-EP לפיין קוייל LCD עם תצוגה

2SW/LCD

ערכת שדרוג מקורית למזגני 
אלקטרה

27AC511

36EL100

ערכת פיקוד אוניברסלית 
למזגן מיני מרכזי עד 6 כ«ס 

5010 USP

סט כרטיס שדרוג לכל מזגני 
תדיראן + שלט

ערכת שידרוג למזגני אלקטרה 
מיני מרכזי 

36EL501

36TD101 36EL500

ערכת פיקוד אוניברסלית למזגן 
עילי עד 5 כ«ס עם ווסת מהירויות 

USP אלקטרוני למנוע מאייד

36EL502

ערכת פיקוד אוניברסלית 
למזגן עילי/רצפתי עד 5 כ«ס 

5003 USP

36EL503

ערכת שדרוג למזגן תדיראן 
ללא שלט

36TD304
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פיקודים למעבה ומאייד

כרטיס טייפון תלת פאזי כולל 
קונטקטור למעבה לכל מזגני 

2003-USP אלקטרה

36EL311

כרטיס טייפון חד פאזי למעבה 
2001-USP לכל מזגני אלקטרה

36EL312

כרטיס פיקוד למאייד מזגן 
10/14 מדגם  אלקטרה קלאסיק 
הוואי 14/10/8 אלקטרה 14/10/8 מגה

36EL103

כרטיס מעבה למזגן אלקטרה 
אינוורטר טריו אלקו 27

36EL187

כרטיס טייפון חד פאזי כולל 
קונטקטור למעבה לכל מזגני 

אלקטרה

36EL310

כרטיס טייפון למעבה חד פאזי 
כולל קונטקטור לכל מזגני 
36EL109 אלקטרה תואם

36EL106

כרטיס טייפון למעבה חד פאזי 
ללא קונטקטור לכל מזגני אלקטרה 

27/WMN25 הזנה במאייד

36EL107

כרטיס טייפון כפול למעבה חד 
פאזי ללא קונטקטור לכל מזגני 

אלקטרה 10/101014 הזנה במעבה

36EL108

כרטיס טייפון + סופר פאזות 
למעבה תלת פאזי לכל מזגני 

אלקטרה

כרטיס פיקוד למאייד מזגן 
אלקטרה 21/20/18 )האווי(

36EL101

36EL104

כרטיס מאייד למזגן אלקטרה 
17/16/WMN15

כרטיס מעבה למזגן אלקטרה 
אינוורטר 10/12/17 

כרטיס אלקטרוני מאייד למזגן 
אלקו אינוורטר 14\17 

36EL130

36EL186 36EL188

כרטיס מאייד אלקטרה 
40/35 40/35/30/28/WNG27

36EL131

כרטיס קטן סופר פאזות למזגני 
אלקטרה תדיראן

36EL147

כרטיס מאייד למזגן אלקטרה 
אינוורטר 17/12

36EL185
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מנוע מעבה דו כיוני 
230V\50HZ טיקון

 500 5\1 כ״ס
R.P.M (YDK160:550/900 (

36AC511

מנוע מעבה עם 3 אוזניים 
ציר ארוך ללא בורג לכל 
 WMN25 מזגני אלקטרה
חוטים 5 מתאים לכנף 

פלסטי שישית

36AC516

מנוע מעבה 3\1 למזגן 
תדיראן \אלקטרה עם

 3 אוזניים

36AC512

מנועי מעבה למזגנים

מנוע מעבה 4/1 למזגן
אלקטרה ציר קצר פלג
35/30-OU7 3חוטים

36AC534

מנוע מעבה למזגן אלקטרה 
6M ELW300-YDK20

36AC530

מנוע מעבה למזגן אלקטרה 
6M ELW300-YDK20

36AC535

EMD- מנוע מעבה כפול
OU 50-10 למזגן אלקטרה 

YDK70

36AC525

מנוע למזגן אלקטרה 5 
 160W מהירויות 7 חוטים

Y7S623C033

36AC533

מנוע מעבה למזגן אלקטרה 
AUX18/28 ציר קצר 3 

6A-YDK30 חוטים

36AC536

מנוע מעבה למזגן אלקטרה 
75-YDK

36EL160

מסכי אוויר איכותיים

תיאורמק«ט

36AC60090 ס״מ

36AC601120 ס״מ

36AC602150 ס״מ

36AC603180 ס״מ

36AC604200 ס״מ

צינור ניקוז 1 מטר 
שרשורי למזגן

19AG100

קיט התקנה צינורות נחושת 
3\8 - 1\4

 עם בידוד ולפלף
באורך 3 מטר

25FR050
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מנוע מאייד אלתן 
45 למזגן אלקטרה 

עם תושבת

36AC521

מנוע מאייד למזגן אלקטרה 
35\30\WNG27 40\35

36EL152

 14I-ELCO מנוע מאייד מזגן
ELW14 14 אלקטרה

36AC17

מנוע מאייד מרובע עם 
תושבת מלבנית וגומיה 
מאחור למזגן אלקטרה 

45\40\35\WMN30

36AC522

מנוע מאייד למזגן רצפתי 
PX905/PRX800 אלקטרה

36EL153

מנוע מאייד 
למזגן אלקטרה 
WMN16 אלקו

36EL165

מנוע מאייד למזגן אלקטרה 
WMN14 עם פלג 5 חוטים

36AC519

מנוע מאייד מזגן אלקטרה 
קלאסיק 18\20\21

36AC523

מנוע מאייד למזגן אלקטרה 
WNG17 17טיטניום

36EL155

מנוע פן 3/1 3 
זרועות למפוח 
מאייד במזגן 
אלקטרה מיני

36AC515

מנוע מאדה 
 500-150-GFL

 RoHS 600-TAC
ציר כפול

36AC520
מנוע מאייד למזגן אלקטרה 
ELW/WMN 27-18 רשום 

4-YYS30 עלין

36EL151

מנוע מאייד 
למזגן אינוורטר 
אלקטרה\אלקו 27

36EL156

מנועי מאייד למזגנים

מנוע מאייד 
למזגן אלקטרה 

1200 FCX

36EL161

מנוע מאייד למזגן 
אלקטרה אלקו 

WMN16

36EL165

מנוע מאייד למזגן 
אלקטרה מיני מרכזי
 EMD950 כ«ס 3.5

36AC529

מנוע מאייד 
דו צירי למזגן 

אלקטרה 
32-PXD27

36EL162

מנוע מאייד 
דו צירי למזגן 
-ELX אלקטרה
ELD1400 1400

36AC524

מנוע מאייד 
למזגן רצפתי 

אלקטרה 
 PX905/PRX800

36EL163

מנוע מאייד למזגן 
אלקטרה ג׳מייקה 

3.5 כ׳׳ס

36AC527

מנוע מאייד עם 
תושבת מלבנית 
למזגן אלקטרה 

EWM/LX25 אלתן 24

36AC531

מנוע מאייד 3 מהירויות 
למזגן אלקטרה 10/8

36EL150

מנוע מאייד למזגן 
אלקטרה 10 מחליף 

36AC517

36EL157

מנוע מאייד למזגן 
אלקטרה 17

36EL158

מנוע מאייד למזגן 
\ELX925 אלקטרה

ELD950

36EL159

מנוע מאייד למזגן 
אלקטרה קלאסיק 

4-YYS60 40/35

36EL169
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מידהLGמק«ט

LG500 LG תואם LG 94תואםX540

LG600דגם פלסמה LG 97תואםX640

LG700SH2465DMO ,ES� פלסמה LG  תואם
H2464DMOE102X850

LG8009-12 דגמים LG 93.5  תואםX640

LG900 ESH1264/A1,14 פלסמה LG 95תואםX679

מידהLGמק«ט

 TR001  MIDEA/94טורנדו/סאגהX580

TR002INV-12 94תואם טורנדוX792

TR003 121תואם טורנדו 2-2.5 כ"סX803

TR004
תואם טורנדו גולד 30, גולד 34, 

פלזמה 
106X738

TR006G2294 תואם טורנדו גולדX540

TR007
TGO17G15-,11 תואם טורנדו

9-10A17גולד
107X955

TR009
תואם טורנדו 

10A�14A,TOP12'12STYLE
97X786

TR010TOP16,STYLE16,ME�  תואם טורנדו
DIA16,15118X556

TR011 LEGEND INV תואם טורנדו
38/44/4894X61 ימין/שמאל 

מידהמק«ט מקוריאלקטרהמק«ט

EL206 35-WNG27 תואם אלקטרה
452495400108X90אינוורטר 40,35

EL204 תואם אלקטרה ימין  
WMN35435975106X555.5

EL205 תואם אלקטרה שמאל
WMN36435976106X624.5

EL201-WNG10 תואם אלקטרה
17 INV 1745186692,אלקוX616

EL21128/27 45302490090.8תואם אלקטרהX845

EL210-WMN18 תואם אלקטרה
ELW20,27436666107X898

EL213 WMN16 43869010.5תואם אלקטרהX74

EL208 תואם אלקטרה שמאל
  WMN40

 430723  106X30

EL207  WMN41430724106תואם אלקטרה ימיןX762.5

EL20014-WMN8 43706988 תואם אלקטרהX620

EL21217/14 INV  4521110093תואם אלקטרהX670

EL202 10-8  453226420093 תואם אלקטרהX510

EL209 21-18 45308240091תואם אלקטרהX700

EL78635 1543 תואם אלקטרהR000483107X897

EL22410Aתואם אלקטרה קלאסיקZ1543R00010394X609

TD412 21 1543תואם אלקטרה אוקסR002684A108X840

EL213 22 INV 1543תואם אלקטרהR002685A108X74

EL22540,35 1543תואם אלקטרהR000221107X1013

EL222 תואם אלקטרה קלאסיק
 17A INV+12Z1543R00020394X685

מידהמק«ט מקוריתדריאןמק«ט

TD50115-17N15-17 92תואם תדיראןX616

TD50220,20N 1035202296תואם תדיראןX797

TD503 תואם תדיראן
350A+301,35R-25R52001001067106X890

TD50410-10N8-8N 1035200197תואם תדיראןX583

TD50515R,10R 5200100080092תואם תדיראןX645

 TD50620R 5200100080298 תואם תדיראןX710

TD50730-TNL20 101.5תואם תדיראןX920

TD508TQL- תואם תדיראן
20-TGL95130850010094X622

TD509 תואם תדיראן צד ימין
 TQL3551302132900106X555

TD411  תואם תדיראן צד שמאל 
TQL36

 51302133000 106X624.5

TD51015G 100תואם תדיראןX680

 TD511100 89תואם תדיראןX600

TD512TQL-TGL25 100תואם תדיראןX850

TD513TGL-TQL30 106 תואם תדיראןX845

מאיצים


