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כלי	עזר	הכרחי	
רצועה	מגנטית	לזרוע

פסי	מיגנוט	חזקים	במיוחד

תאי אחסון

פסי מגנטים חזקים

רצועת תפיסה/אחיזה

Zi-5550         Zi-5530

זוג רצועות קשירה/חביקה מקצועיות
cam buckle tie down straps

        Zi-5650

זוג רצועות קשירה עם 2 ווי תפיסה
a pair of cum buckle tie down stras 

with 2 hooks  

5	מטר5	מטר 3	מטר

• תפסן מקצועי ומצופה למניעת שריטות	
• 	1100d רצועת פוליאסטר בצפיפות גבוה ביותר
• עומס מקסימלי עד 300 ק״ג	
• מתאים לחביקה/קשירה לגגונים נגררים ולטנדרים	

	• heavy duty buckle grip
	• 5 meter length each strap
	• 1" (25mm) wide
	• 2pcs include in one set
	• polyester strap 1100 d 
	• max load 660 lb (300kg)

	• heavy duty buckle grip
	• 5 meter length each strap
	• 1" (25mm) wide
	• 2pcs include in one set
	• polyester strap 1100 d
	• max load 660 lb (300kg)
	• 2 heavy duty metal hooks

• תפסן מקצועי ומצופה למניעת שריטות	
• 	1100d רצועת פוליאסטר בצפיפות גבוה ביותר
• עומס מקסימלי עד 300 ק״ג	
• מתאים לחביקה/קשירה לגגונים נגררים ולטנדרים	
• זוג ווי תפיסה מתכתי חזקים	

2pcs 2pcs

magnetic arm band | זרוע מגנטית  Zi-5520
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cable length meter

 cable length meter מודד	אורך	ואיכות	הכבל	

coax cable & Data cable | מודד אורך כבל  Zi-2300

• מודד	אורך	כבל	עד	3	ק״מ	
• איתור	המרחק	לנתק	בכבל	
• 	V.O.P	ההולכה	ומהירות	הכבל	איכות	בדיקת
• התחברות	לצד	אחד	של	הכבל	בלבד	
• מדידת	כבל	קואקס	+	כבל	דו	גידי	
• מדידת	כבלי	תקשורת	4	זוגות	בו	זמנית	
• 	m & ft	ופיט	במטר	תוצאות
• הגדרת	תאריך	ושעה	
• 	rJ45-ו	bnc	חיבור
• מסך	צבעוני	

	• cable length tester up to 3Km
	• locating distance to disconnect
	• V.O.P testing -transmission speed

Features 
	•High accuracy & fast reflection 
	•Auto Zero & Auto Range
	•2.4" TFT color screen 
	•Auto sensitivity allows for closer matching 

to wide range of cables under test
	•99 internal memory locations store
	•Meter & ft  
	•Date & time Display
 
Specifications 
	•Minimum Range > 5m
	•Maximum Range Depends on V.O.P  set of cable 

3.0 Km @ V.O.P < 99.9%
2.4 Km @ V.O.P < 80%
2.0 Km @ V.O.P < 66% 
1.5 Km @ V.O.P < 50% 

	•Range Selection: Automatic range control 
	•Resolution:  0.1m
	•Accuracy: ±2% of reading + 0.2m < 100m 

 ±2% of reading + 0.5m > 100m
	•Impedance Selection: Automatic output Impedance control 
	•Velocity Factor: Adjustable from 1% to 99.9% 
	•Connector Type: BNC, RJ45

Up to
3Km
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line finDer | line DeDectors | cable tester

lan Detector tester + multimeter | גלאי קווי רשת מחשבים + רב מודד  Zi-2090

  גלאי חיווט וקווי טלפון מקצועי
Zi-2081

tel line finDer / cable tracker
  בודק קווי רשת + כבל קואקס  

Zi-2088

lan + tel + coax cable tester

2in1

	• Read the correct pin
	• Configuration of 10 base
	• T cable (category 5)
	• 10 base 2 cable (coax)
	• RG45/RG11 Moduler cables, 356A
	• TIA-586A/586B
	• Token Ring cable by comparing
	• One transmitting end to the 
	• Corresponding receiving end
	• Easy to verify the cable continuity 
	• Open, short and cross-connect
	• With remote kit it can remotely test 
	• Cable up to 300m away either on 
	• The wall plate or patch panel

	• AC/DC-V up to 600V
	• AC/DC-A up to 200mA
	• Resistance up to 20M Ω  

•  בדיקת קווי רשת אוטומטי 	
או לפי בחירה לכל קו בנפרד

• מדידת מתחים AC/DC + התנגדות + רציפות	

 cable length meter מודדי	קווי	רשת	תקשורת	וכבלים	

	• Cont test
	• Volume control increased sensitivity 
	• Recessed on/off button prevent Battery drain
	• Send Tone frequency 1KHz
	• 230V high voltage protection 

• גלאי חיווט וקווי טלפון מקצועי	
• שידור לקו וזיהוי ללא מגע	

• בודק ברצף מהיר/ איטי את קווי הרשת	
• 	LED בודק רציפות כבל קואקס על ידי מתאם

Easily checking cabler
	• Continuity
	• Open / Short
	• Straight- through / Cross
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Zi-7844  מד לחות לקירות ובטון
Pinless moisture meter

• החזק מצב 	
• מצב מקסימום / מינימום	

mOiStUre meterS FOr materialS מודדי	לחות	לחומרים	

moisture meters

For: Hardened Material 
Cardboard, Drywall, Paper, Wood, 
Concrete

	• LCD Display 
	• Reading by electrode Pins 
	• Can be reading by Hummer Electrode 

Specifications:
	• Electrode Length 8mm 
	• Wood measuring range 6-99%
	• Battery 2*AAA
	• Temperature measuring 0-60Cº
	• Ambient moisture 0-85% 
Option: Hummer Electrode ZI-7849

לקירות,	בטון/גבס,	עץ,	
מוצרי	נייר

Zi-7848  מד לחות לחומרים קשיחים
moisture meter

Zi-7846  מד לחות לחומרים קשיחים
moisture meter

Zi-7849  רגש לחות לחומרים קשיחים
moisture meter Probe

Hummer Moisture Probe 
95mm Hummer Electrode length 
for ZI-7848

• לעומק עד 9 ס״מ	
• 	Zi-7848 מתאים למודד

	• Depth of penetration  
20-40mm with alarms

	• Hold Function
	• Max/min display function
	• Programmable moisture 

and humidity alarms
	• CM % measured function

ללא	חדירה/מגע	
לעומק	20-40	מ״מ

Moisture and Ambient Pocket Meter
For wood and Building Material
	• Wood 6-44%
	• Building Material 0.2-2%
	• Ambient Temperature 0-50ºC
	• Accuracy: Wood ±2%
	• Building material ±0.2%
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enviroment meter

Zi-9675  מד טמפ׳ אינפרא/לייזר ללא מגע  

non-contact temPerature measurement

Zi-9678  מד טמפ׳ אינפרארד + לייזר כפול
infrareD temPerature thermometer
With Dual laser Pointer

Zi-9677  מד טמפ׳ אינפרארד מיני
non contact infrareD mini  

	• 150ms Faster Sampling Time 
	• Auto data hold
	• Auto power off
	• Max/Min, DIF, AVG, record
	• High and low alarm
	• Adjustable emissivity
	• Trigger Lock
	• 20 Point Memory
	• Backlight LCD Display
	• Built-in concentric laser pointer

	• Auto data hold
	• Auto power off
	• Backlight LCD display
	• High and low alarm
	• Temp resolution 0.10C/0 F
	• Max Display 
	• Trigger Lock

	• Range: -35 to + 2500C
	• Resolution: 0-1ºC orºF
	• Accuracy: -10~+250ºC (=2% or ±2ºC)  -35~-10ºC (±4ºC)
	• Response Time: Less than 300ms

	• Rapid diction function
	• Max, Min, Lock modes
	• Auto data hold
	• Auto power off
	• Auto range
	• C/F mode

-35 to 250°c
1:1 target to Distance

• קרן לייזר כפולה להתמקדות 	
למטרה וחיווי שטח המדידה

• יחס מרחק לגודל מטרה 1:12 	
)מטרה: מרחק(

• מהירות מדידה פחות מ-150 	
מילי שנייה )מהיר ביותר(

• קרן לייזר כפולה להתמקדות 	
למטרה וחיווי שטח המדידה

• יחס מרחק לגודל מטרה 1:30 	
)מטרה: מרחק(

• מהירות מדידה פחות מ-150 	
מילי שנייה )מהיר ביותר(

• קרן לייזר להתמקדות למטרה	
• יחס מרחק לגודל מטרה 1:8 	

)מטרה: מרחק(
• מהירות מדידה פחות מ-1 שנייה	

• מודד טמפרטורה מיני ללא מגע	
• יחס מרחק לגודל מטרה 1:1  )מטרה: מרחק(	
• מהירות מדידה פחות מ 0.3 שנייה	

-50 to 500°c
1:8 target to Distance
 
	• Temp  -50ºC to 500ºC  

(-58ºF to 932ºF)
	• laser beam pointer
	• Display backlight
	• Auto Power Off
	• Auto Data Hold
	• User Selectable Cº/Fº
	• Less than 1 second 

response time
	• 8:1 distance to target
	• Temperature resolution: 0.1º

temPeratUre inFrared thermOmeterS מודדי	טמפרטורה	אינפרא	לייזר 

-50 to 1000°c
1:30 target to Distance

-50 to 550°c
1:12 target to Distance

Zi-9698  מד טמפ׳ אינפרארד + לייזר כפול  
infrareD temPerature thermometer
With Dual laser Pointer
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enviroment meter

Zi-9622  מד טמפ׳ ולחות + שעון

temPerature/humiDity meter
Zi-9623  מד טמפ׳ ולחות + שעון-רגש פנימי וחיצוני

Dual temPerature sensor in & out + humiDity

Zi-9615  מד טמפ׳ כיס

Pocket thermometer
Zi-9618  מד טמפ׳ דקר

Pen tyPe thermometer
Zi-9613  מד טמפ׳ כפול

thermometer

	• Auto Range 
	• Data Hold 
	• Selectable: ºC or ºF  
	• Range: -50ºC 200ºC 

• החזק מצב	
• סגירה אוטומטית 	
• 	  0.1ºC רזולוציה
• 	 -50ºC 200ºC :תחום

The contact 
thermometers offer fast 
response and laboratory 
accuracy
	• Resolution 0.1ºC / ºF
	• LCD Display
	• Range -40ºC to 250ºC 

-40ºF to 482ºF
	• Auto Power Off
	• Zi-9618-Max/Min Hold 

+ Data Hold

	• -50ºC-1300ºC (-58ºF-2000ºF)
	• Type K Thermometers with dual input 

direct or differential measurements to 0.1ºC
	• Panel offset adjusment to optimize  

accuracy
	• Display Maximum reading plis Data Hold 

on large LCD display
	• Two Temperature Probes include

Temperature/Humidity 
Meter Clock & Alarm
	• Temp-20ºc up to 60ºC
	• Temp-50ºc up to 70ºC
	• Humidity Range: 

10% to 95% RH

	• Temperature range: 
0ºC~50ºC / 32ºF~120ºF

	• Humidity rang 10%RH ~ 
90%RH

	• Thermometer & Humidity  
& Clock

	• Environment comfort display: 
COMFORT, WET, DRY

	• ºC / ºF Temperature units
	• Highest / Lowest temperature 

and humidity memory 
function

	• Daily alarm function
	• 12/24 Hour clock

temPeratUre thermOmeterS	 מודדי	טמפרטורה	
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enviroment meter

Zi-9630  מד טמפ׳ לחות רושם ומקליט 
temPerature & humiDity Datalogger

Zi-9530  מודד/קורא ורושם טמפ׳ ולחות
temPerature & humiDity Data logger

• מדידות	רצופות	לאורך	זמן	
• חיבור	למחשב	לעיבוד	התוצאות	

• מדידות	רצופות	לאורך	זמן	
• חיבור	למחשב	לעיבוד	התוצאות	

Monitor temperature and humidity values efficiently 
and conveniently for long time periods by using the 
Datalongger.
The readings are saved in the logger and simply read  
out by pc with USB interface.

	• Memory for 32000 readings
	• Selectable measuring cycle
	• Status indication via Red/Yellow/Green Leds
	• User-programmable Alarm Thresholds foe Relative
	• Humidity and Temperature
	• Analysis software used to view graph
	• Range 0 to 100% RH, -40º to 70ºC
	• Resolution 0.1% RH, 0.1ºC
	• Long Battery life

• 	  USB חיבור למחשב
• תצוגת גרף בתלות תאריך ושעה	
• מודד ורושם טמפרטורה ולחות לאורך זמן 	
• עד 16,000 דגימות )32,000 לטמפרטורה + לחות( 	
• קביעת זמן בין דגימה לדגימה בין 2 שניות ל-24 שעות 	
• קביעת שם לכל רשם )במקרה ויש מס' רשמים( 	
• 	-40ºC - 70ºC תחום מדידה
• זמן חיי הסוללה 3 שנים	

data lOgger רשמי	טמפרטורה	ולחות	

	• Up to 40,020 Reading memory
	• Can choose sample rate from 1min to 24 hours
	• LCD Display Temp & Humidity real time
	• Read on graph & list measuring results real time
	• Temp range -40 to +70ˆC
	• Temp accuracy ±1ˆC
	• Humidity Range 0 to 100%RH
	• Humidity Accuracy ± 3.5%
	• Battery life 1 year
	• PDF report Immediately USB flash disk PDF report
	• Analysis Software:
 Windows XP/VISTA/WIN7 /WIN8 WIN10

• רישום מדידות טמפרטורה ולחות לאורך זמן	
•  תוצאות המדידה בגרףעל ציר הזמן )תאריך ושעה(	

בקובץ PDF ללא צורך בתוכנה
• עד 40,020 דגימות / תוצאות בזיכרון	
• בחירת רווחי זמן בין מדידה למדידה	
• בחירת מקסימום ומינימום	
• זמן חיי סוללה שנה	
• תצוגת מדידה על המודד עצמו	
• תוכנה להגדרות המודד לפני המודד	
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enviroment meter

Zi-7840  מד לחות וטמפ׳ מקצועי 

humiDity temPerature meter
Zi-7740  מד לחות וטמפ׳ 

temPerature + humiDity

	• Large, easy-to-read
	• Backlight LCD with dual display
	• Max & Hold Functions
	• Auto Power Off
	• K-Type temperature probe,  

Humidity Prob and • 9V battery
	• Temperature Range:

20ºC~ 1000ºC
4ºF~1832ºF

	• Resolution:
0.1ºC (up to 200ºC)
1ºC over 200ºC

	• Humidity Range:
0% RH~100% RH
Resolution: 0.1% RH

Bluetooth (4) App for App & Andorid
Temp Range: -20°C up to +60°C
Humidity Range: ±3%RH 0-100RH

•  חיבור בלוטוס לאפליקציה	
להורדת נתוני הבדיקה ועיבודם

• החזק מצב	
• מצב מקסימום / מינמום	
• תצוגה מסך גדולה	
• לצלסיוס + פרנהייט	

Bluetooth

temPeratUre & hUmidity meterS	 מודדי	טמפרטורה	ולחות	
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enviroment meter

 Db מד עוצמת קול  Zi-7825
mini sounD level meter

Zi-7826  מד עוצמת קול מקצועי 
Professional sounD level meter

Zi-7828  מודד וקורא עוצמת קול 

 sounD level meter & sounD Data logger
Zi-7725  מודד עוצמת קול 

sounD meter

SOUnd leVel meter מודדי	עוצמת	קול	

	• Mini sound level meter have a wide 
dinamic range arom 30 to 130 dB

	• High Preformance & Auto LCD 
backlight

	• MAX/MIN Hold Function Low cost
	• Lavel Range: 35~130 dB
	• Frequenecy: 31.5Hz-8kHz
	• Operarion Temp: 

0ºC~40ºC (<80%RH)
	• Storage Temp: 

 -10ºC~60ºC (<70%RH)

30-130 db30-130 db

	• 30-130dB range 
	• Max/Min measurement 
	• Sampling 2 times/ sec 
	• Barograph display  20 times/sec
	• Resolution 0,1 dB 
	• Level Range: 

Low: 30-80dB 
Med: 50-100dB 
Hi: 80-130dB 
Auto: 30-130dB

	• Barograph display  20 times/sec
	• Fast (125mS) & slow response (1S) 
	• Record  Voice level up to 50 

sampling    

• הקלטת עוצמת הרעש  עד 50 דגימות	

	• 32,700 reading Memory 
	• Adjustable Alarm 
	• Up to 130DB 
	• Fast & Slow response 
	• Max & Min measurements 
	• Meet IEC 61672-1 class II
Specification: 
Accuracy: ±1 dB
Frequency: 31.5Hz -8KHz 
Dynamic Range: 50dB
Level Range: Low 30-80dB 
 Med 50-100dB
 High 80-130dB 
 Auto 30-130dB
Time Weighting: Fast 125mSec Slow 1 SEC
Display Update: 2 Times/Sec 
Anlog Output: AC/DC Output  
 AC - 1V RMS 
 DC - 10mV/dB 

•  מודד וקורא עוצמת קול 	
+ זכרון עד 32,700 קריאות 

	• Bluetooth  for easy data transfer
	• Huge LCD display
	• Wide Dynamic
	• Range 35 to 130 DB
	• Accuracy +-3.0db
	• Frequency 31.5-8KHz

• חיבור בלוטוס לאפליקציה להורדת נתוני 	
הבדיקה ועיבודם

• תצוגת מסך ענקית	
• תחום מדידה רחב	

Bluetooth • מדידות	רצופות	לאורך	זמן	
• חיבור	למחשב	לעיבוד	התוצאות	
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light meter מודדי	תאורה	

	• Easy to use with pocket size and 
light weight  

	• 3 1/2 digit LCD display with low 
battery indication

	• Resolution to 0.1 LUX measurement
	• Measuring range from 0.1 lux  

to 50000 lux

Specifications 
Measuring range:  
200, 2000, 20000, 50000 Lux

Accuracy:  
±5% rdg ± dgts <10,000lux
±10% rdg ± dgts >10,000lux 
(calibrated to standard  
incandescent lamp 2856K)

	• Fast Response 4,000 counts 
	• Peak Hold 
	• Relative mode
	• Max & Data Hold 
	• Auto Power off 
	• FC & Lux Slectable 
	• USB interface 

Specifications  
Auto Range up to 400,000 Lux 

Accurncy: 
±5% < 10,000 Lux 
±10% > 10,000 Lux

	• Up to 40,000 Lux/ Fc
	• Bluetooth for data transfer
	• Huge LCD Display  
	• Resolution 0.1Lux/0.01Fc
	• Accuracy +-2%  

•  חיבור בלוטוס לאפליקציה	
להורדת נתוני הבדיקה ועיבודם

• תצוגת מסך ענקית	
• החזק מצב	
• מצב מקסימום / מינימום	

Bluetooth

  Zi-7811

מד תאורה מקצועי+חיבור למחשב 
Professional light mater

  Zi-7710

מד תאורה 
light mater

  Zi-7810

מד תאורה 
light mater
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Range 
	• m/s 0.40-25.00  
	• ft/min 80-2980   
	• Km/h 1.4-54   
	• MPH 0.9-33   
	• Knots 0.8-29 

anemOmeter & air qUality meter מודדי	זרימה	ואיכות	אוויר	

	• m/s (meter per sec) 0.4~30.00
	• ft/min (feet per min) 80~5900
	• km/h (km per hour) 1.4~108.0
	• MPH (miles per hour) 0.9~67.0
	• Knots 0.8~58.0
	• Air Temperature -10°C to 60c
Air Flow
	• CFM 0-999900
	• CMM 0-999900

  Zi-7794

מד איכות אוויר
hcho  & tvoc meter

  Zi-7790

מונה חלקיקים באוויר
   Particle counter

  Zi-7835

מד זרימה וכמות אוויר 
thermo-anemometer

  Zi-7836

מד עוצמת רוח
anemometer

BluetoothBluetooth

	• Bluetooth for easy data transfer
	• Huge LCD display
	• M/S 0.40-25
	• Fit/Min Fit per minute 80-2980
	• Km/h 1.4-54.0
	• MPH 0.9-33.0
	• Knots 0.8-29.0
	• Air Temp-10ºC to 60ºC

 בלוטוס להעברת קריאות/מדידות

  Zi-7735

מד עוצמת רוח/זרימת אוויר
anemometer

Bluetooth

	• HCHO range 0.00 to 5.00mg/m3 or PPM
	• TVOC range 0.00 to 9.99mg/m3 or PPM
	• Real Time display the concentration of 

HCHO & TVOC in the Air
	• Detection unit selectable PPM & mg/m3
	• Max /Min
	• Bluetooth 4.0 App  software
	• Auto Power Off
	• LCD display with backlight

Particle counter  
	• Channel: 2.5µm, 10µm 
	• Mass Concentration PM .25 0-2000µ/m3
 PM 10 0-2000µ/m3
	• Air Temp 0 to 50°C
	• Humidity 0 to 100%
	• Bluetooth 4.0 App software
	• 2” TFT Color LCD display
	• 220* 176 Pixels
	• Real time clock display  

Analog Bar indicator
	• Auto Power Off 
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coating meter | מד עובי צבע / ציפוי  Zi-2261

cOating meter מד	עובי	ציפוי	

2in1

•  מדידת עובי ציפוי מגנטי ולא מגנטי	
לחומר מתכתי בלבד

• מעבד מהיר ביותר	
•  שמירת נתוני המדידה לכל אובייקט בנפרד	

עד ל 50 קבוצות מדידה
• זיכרון ל 50 תוצאות מדידה לכל קבוצה	
• סה"כ זיכרון ל 1500 מדידות	
• מדידת סטייה מנתון מהקריאה הבסיסית	
• חיבור למחשב והורדת הנתונים לעיבוד	
• תאורת מסך לקריאה נוחה במקום חשוך	

	• Fast Sensor
	• New Technology
	• Memory for 1500 reading
	• Dual Technology
	• Automatic selection - Magnetic & Non Magnetic coating
	• USB interface for PC software

	• Metallic coating
	• Non Metallic coating

• ציפוי מתכתי	
• ציפוי לא מתכתי	

• חיבור	למחשב	
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	• Auto Range Display 
	• Data Hold 
	• Max Hold
	• Auto Power Off 
	• Low Battery detector 
	• Over load display 

Specifications:
	• Range: 20,200,2000 mG or 20/200µT
	• Resolution: 0.1/1 mG or 0.01/0.1µT
	• Frequency Response:  30Hz to 300Hz 
	• Sensor: Single Axis 
	• Sample Rate: 2 times/Sec 

• מדידת במילי גאוס וטלסה	
• החזק מצב	
• סגירה אוטומטית	
• מצב מקסימום	

Zi-2058  מודד וסורק קרינה רדיואקטיבית

raDiation scanner
Zi-2050  מד קרינה שדה אלקטרומגנטי מילי גאוס 

emf-electro magnetic fielD miligauss meter

nUclear radiatiOn Scanner & emF meter מודדי	קרינה	ושדה	מגנטי	

α , β, γ  & X  rays  Scanner
	• Dose accumulating
	• Max recording
	• Hand operated store
	• Data transfer to PC in real time
	• Data analysis
	• Low power consumption ensure that testing 

data will be not lost for several years
	• Large Display
	• High Precision
	• Internal memory
	• Data evaluation by PC
	• low Power consumption
	• Bluetooth interface
	• Data reset

• 	X -ו γ ,β ,α בודק וסורק גלי
• חיבור בלוטוס להעברת התוצאות	
• הצגת מידע על טבלה/ גרף	
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tachOmeter מודדי	סיבובים	

bOreSScOPe מצלמות	למקומות	ניסתרים	

tachometer & borescoPe

Zi-9644  בורוסקופ - מצלמה למקומות ניסתרים

borescoPe + Pc connection
Zi-9633  בורוסקופ - מצלמה למקומות ניסתרים

mini borescoPe

Zi-7850  מד סיבובים - טכומטר דיגיטלי

Digital tachometer
Zi-7852  מד סיבובים - טכומטר דיגיטלי 

Digital tachometer

ללא
מגע

• צילום תמונות / וידאו	
• צילום בחושך מוחלט	
• מסך “TFT 3.2 צבעוני	
• 	SD זיכרון פנימי בכרטיס
• סוללת ליתיום + מטען	
• אופציות הארכה עד 7 מטר	
• אופציות לקוטר: 5.5, 6, 9 מ"מ	
• זרוע מצלמה 1 מטר גמיש 17 מ"מ	

• מסך ״TFT 2.4 צבעוני 	
• צינור מצלמה 5.5 מ״מ 	
• אפשרות צפייה במקום חשוך לחלוטין	
• אופציה להארכה	

extenD flexible gooseneck & camera Probe | צינורות ומאריכי מצלמה

	• LCD color display 3.2"
	• Supporting video / photo
	• Data transfer to pc via USB 

cable / SD card
	• Water Proof flexible 

gooseneck
	• Highlighted with LED to support 

the operation in the dark

	• ZI-9633 Mini Borescope 
	• LCD color display 2.4"
	• Supporting video
	• Water Proof flexible gooseneck
	• Highlighted with LED to support 

the operation in the dark

Camera Probe
1 Meter 9mm
צינור	מצלמה

9 מ״מ | אורך: 1 מטר

Zi-9636

Camera Probe
3 Meter 9mm
צינור	מצלמה

9 מ״מ | אורך: 3 מטר

Zi-9637

Extend Flexible Gooseneck
  1 Meter 17mm
מאריך	מצלמה

17 מ״מ | אורך: 1 מטר

Zi-9645

Extend Flexible Gooseneck
  3 meter 17mm
מאריך	מצלמה

17 מ״מ | אורך: 3 מטר

Zi-9646

Digital Tachometer provides fast and 
accurate Non-contact RPM and TOT 
measurements of rotating objects. 
Using reflective tape on object to be 
measured and pointing the laser.

	• RPM Range 2 to 99,999
	• Accuracy ±0.05%±1d
	• Large 5 digit LCD display
	• Max RPM Resolution 0.1 RPM
	• TOT Range 0~99,999
	• Built-in memory recalls Max/Min/Last

• מד סיבובים - טכומטר דיגיטלי עד 99,000 סל"ד	

• חיבור	למחשב	
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LOOP TESTER- בדיקת עכבת לולאה
מומלץ לבצע 2 בדיקות:

בין כל צרכן/נקודת חשמל ללוח החשמל א. 
בין לוח החשמל להארקה. ב. 

• מד בידוד מקצועי ביותר	
• 	250,500,1000V
• 	AC/DC  מדידת מתחים
• מדידת התנגדות ובדיקת רציפות	

• קצב דגימה מהיר 2.5 פעמים בשניה	
• החזק מצב –לקריאה נוחה	
• איפוס וכיול אוטומטי	
• בדיקת רציפות	

מקצועי	ביותר	–	2.5	דגימות	בשנייה

	• Voltage Range 240V
	• Led Display  
	• Visual & Audible indication 

insulation tester | מגר דיגיטלי   Zi-9100

Zi-9282   גלאי מאמ״ת לשקע חשמל )חי( 

circuit breaker finDer

looP tester | לופ טסטר מקצועי  Zi-9200

Zi-9400    בודק אדמה 

earth grounD resistance tester

Meets IEC 1010-1
CAT III 1000V
	• Large Display with Backlight
	• Test Hold Function
	• Over Range Indication
	• Insulation Resistance: 

250V-200MΩ 
500V-200MΩ 
1000V-2000MΩ

	• Continuty Test + Buzzer
	• AC-V up to 750V
	• DC-V up to 1000V
	• Resistance up to 2000Ω
	• Operating Temp:  

0ºC-40ºC (80%RH)

	• Custom microprocessor 
controled for highest 
accuracy and reliability

	• 3 LEDs for checking correct 
wiring status

	• Safe voltage measurement 
function

	• Large custom digital display 
readout on all models

	• Automatic lock-out it test 
resister overheats

איתור המפסק האוטומטי )מאמ"ת( הקשור
לשקע הנבדק ללא ניתוק אספקת החשמל.

electrical teSter & meter מודדים	ובודקים	לחשמל	

	• Measure the resistance of 
Earthing used in  electrical 
equipment

	• Measure of ground resistivity
	• Measure Liquid Resistance
	• AC & DC volt measurement & 

Resistance

Earth Resistance
Range Max Resolution Accuracy

10Ω 0.01Ω ±2%

100Ω 0.1Ω ±2%

1000Ω 1Ω ±2%
Voltage AC 750V
Voltage DC 1000V
Resistance 200KΩ
Continuity Test
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Zi-9252   בודק ממסרי פחת )זליגה(

rcD tester

Zi-9262   בודק סדר פאזות מקצועי 

Phase rotation inDicator

Zi-9500  בודק ממסרי פחת מקצועי 

resiDual current Device-circuit breaker 

9655    רשם תוצאות מתח וזרם

ac voltage & current Data logger

•כולל	כיווניות	 זיכרון עד 100,000 דגימות	
• חיבור למחשב	
• תצוגת גרף כולל תאריך ושעה	

rcd teSterS & elctrical meter בודקי	ממסרי	פחת	ובודקים	לחשמל	

	• Socket Polarity &  Earth 
Leakage Tester tests

	• 3 wire 220V AC outlets and 
earth leakage circuit breakers

Circut Breaker Tester -RCD Tester
	• Custom Microprocessor controlled
	• Visual Indication of reversed phase 

and Neutral wiring at socket
Nominal Test Current Range: 
10/30/100/500/1A
Current Selection: x0.5, x1,x2 , x5
Trip time: 10-2000ms at x0.5
 10-500ms at x 1
 10-150ms at x 2
 10-40ms at x 5
Main Voltage: 230V ±10%

	• 3 phase Indication 
	• Big LCD display
	• CAT III 600V

Z Socket Polarity and Earth Leakage Tester tests
3 wire 220V AC outlets and earth leakage
circuit breakers
Socket Polarity and Earth Leakage Tester tests
3 wire 220V AC outlets and earth leakage
circuit breakers

	• Up to 600V 200A AC
	• 100,000 Data 

Memory*
	• True RMS for Current 

and Voltage
	• Reading and saved in 

the logger
	• Simply read out by 

PC via USB

• בחירת זרם הבדיקה לפי נתון הממסר	
• בדיקת קוטביות שקע החשמל	
• 	220-240V לשקעי

2in1לניתוק	זרם	מדידת
מדידת	זמן	לניתוק

• מדידת  הזרם המדויק בו מופעל הפחת	
• בדיקת זמן תגובת הפחת	
• הצגת היפוך בין פאזה לאפס	
• בחירת בדיקה על הגל החיובי או השלילי 	
• בחירת ממסר רגיל או עם השהייה	
• מדידת מתח הרשת	
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ac/Dc צבת מודד   Zi-9980
ac/Dc clamP meter 1000a

ac/Dc צבת חדשני   Zi-9985
 400a ac/Dc clamP meter + Dmm

ac/Dc צבת מודד    Zi-9983
ac/Dc clamP meter 400a

ac/Dc צבת מודד מיני  Zi-9981
mini ac/Dc clamP meter 200a

ac/dc clamP meterS  ac/dc וחילופין	ישר	לזרם	אמפרמטר	צבת	מודדי

• מעבד מהיר 	
• סגירה אוטומטית	
• בר-גרף אנלוגי	
• התנגדות + רציפות	
• החזק מצב + מצב מקסימום 	
• קיבוליות, תדירות, טמפרטורה 	

• מעבד מהיר	
• גלאי מתח רשת ללא מגע	
• סגירה אוטומטית + החזק מצב	
• התנגדות + רציפות/ זמזם	
• קיבוליות	
• תדירות	
• טמפרטורה	

	• 4000 counts Display
	• Electronic overload protection
	• Analog Bargraph/Segments
	• Data Hold + Peak Hold Function
	• DC-A Zero Function
	• Auto Power Off
	• AC/DC-V up to 600V
	• Resistance up to 40MΩ
	• Capacitance up to 40mF
	• Frequency up to 10MHz
	• Temperature up to 1000ºC/832ºF
	• AC/DC Power up to 240KW
	• Continues & Buzzer

	• Double Molded Housing
	• Non Contact Voltage detection
	• Auto Power Off & Data Hold
	• 4000 Counts - Fast reading
	• DC-V  & AC-V  600V
	• AC-A & DC-A 400A
	• Resistance 40MΩ+Continuity
	• Temperature 760ºC (1400ºF)
	• Capacitance 100µF
	• Frequency 10Mhz

1000a  trUe rmS400a

400a200a

• החזק מצב + סגירה אוטומטית	
• התנגדות + רציפות/זמזם	
• תאורת מסך	
• טמפרטורה	
• תדירות	
• קיבוליות	
• 	AC/DC מתחי

• סגירה אוטומטית	
• החזק מצב	
• תאורת מסך	
• פנס לד	
• גלאי מתח ללא מגע	

	• 4000 counts
	• Auto Power Off
	• Data Hold
	• AC-V/DC-V up to 600V
	• AC A/DC-A up to 400A
	• Resistance up to 40MΩ
	• Capacitance up to 100µF
	• Frequency up to 10KHz
	• Temperature up to 760ºC
	• Temp Sensor (option)
	• Continues & Buzzer

	• 2400 Display counts 
	• Non contact voltage 

detector
	• Led flashlight
	• Non contact Frequency 

measurement
	• Data hold & Auto power off
	• Backlight display
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Zi-9910   צבת אמפרמטר 1000a-ac + רב מודד 

ac clamP meter 1000a
Zi-9945  צבת אמפרמטר 400a-ac + רב מודד

ac clamP meter 400a

ac clamP meterS  ac וחילופין	ישר	לזרם	אמפרמטר	צבת	מודדי

1000a400a

• החזק מצב+ סגירה 	
אוטומטית

• התנגדות + רציפות/זמזם	
• תאורת מסך	
• 	AC/DC מתחי

• סגירה אוטומטית	
• החזק מצב 	
• תדירות 	
• קיבוליות 	
• טמפרטורה 	

	• 4000 counts
	• Electronic Overload protection
	• Data Hold + Auto Power Off
	• AC-V up to 600V
	• DC-V up to 600V
	• Resistance up to 40MΩ
	• Capacitance up to 100nF
	• Frequency upto 10MHz
	• Temperature up to 1000ºC

	• Auto Range 
	• Auto Power Off 
	• Data Hold 
	• Max Hold 
	• Backlight LCD
	• AC & DC Volt 600V
	• AC Current 400A
	• Resistance 20MΩ
	• Continuity check

Professional 400A - AC clamp + DMM
4000 LCD Display Count
Non Contact AC Voltage detector
Auto Power Off & Data Hold
	• AC/DC-V up to 600V
	• Resistance up to 40MΩ
	• Temperature 760°C / 1400°F
	• Frequency up to 10MHZ
	• Continuity + Buzzer

	• 2000 Display counts 
	• Non contact voltage detector
	• Led flashlight
	• Data hold & Auto power off

  Zi-9943

צבת אמפרמטר 400a-ac + רב מודד
ac clamP meter 400a

  Zi-9940

צבת אמפרמטר מיני 200a-ac + רב מודד
 200a ac clamP + Dmm

  Zi-9941

200a-ac צבת אמפרמטר מיני
200a ac clamP meter

• כולל פנס לד וגלאי מתח ללא מגע	

	• Non Contact Voltage detector 
	• Data Hold & Auto Power Off
	• Flashlight for easy use in dark 
	• Backlight Display
	• AC & DC volt testing up to 600V 
	• Resistance up to 20MΩ
	• Continuity at 100W

• כולל פנס לד וגלאי מתח ללא מגע	

• החזק מצב+ סגירה אוטומטית	
• התנגדות + רציפות / זמזם	
• גלאי מתח רשת ללא מגע	
• טמפרטורה	
• תדירות	
• קיבוליות	
• 	AC/DC מתחי
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 Dmm - Digtial multi meter

mUlti teSterS רבי	מדידה	

Zi-6887  מודד תקן מים ואבק

Professional Dmm

Zi-9320  מודד כיס מיני

Pocket mini Digital

Zi-9420  מודד כיס מקצועי

Professional mini Digital

Zi-6940  מודד תחום אוטומטי

auto range Dmm

Zi-849   Zi-846

מודד חדשני ובטיחותי
Dmm manual range

Zi-6921  רב מודד תחום אוטומטי

comPact Digital multi meter

Zi-9330  רב מודד עפרון

Pen tyPe Digital multi meter

20a iP6710a

• מבנה מסיבי - יציקה כפולה	
• מסך ענק + תאורת מסך	
• חוטי מדידה בטיחותיים	
• 	DC וזרם AC/DC מתחי
• התנגדות + רציפות +זמזם	
• 	(ZI-849-ב) מדידת טמפרטורה+סנסור

	• AC/DC-V up to 600V
	• DC-A up to 10A
	• Resistance up to 2MΩ
	• Buzzer/continuity
	• Temperature (ZI-849)

• תחום אוטומטי	
• מתחים	
• התנגדות	
• רציפות 	
• גלאי מתח ללא מגע 	

מתאים	לטכנאי	שטח

	• Data Hold 
	• AC/DC volt 
	• AC/DC current 
	• Resistance & 

Continuity Test
	• 3-3/4 Digital LCD with 

bargraph 

• 	Counts 6,000 מעבד מהיר
• 	TRUE RMS
• קיבוליות, תדירות, טמפ׳	

• הגנה מכנית ואלקטרונית	
• תצוגת ענק + תאורת מסך	
• 	AC/DC 20 בדיקת זרםA

• תחום אוטומטי	
• מסך ענק + תאורת מסך	
• תדירות, קיבוליות, טמפ׳	

• מהירות תגובה מהירה	
• חוטי מדידה נשלפים	
• כולל קיבוליות ותדירות	

Voltage AC & DC up to 600V
Resistance up to 40MΩ
Capacitance up to 100μF
Continuity Audible below 50Ω
Safety Test Lead
Thin body 16mm

trUe
rmS

	• 6,000 Counts
	• Capacitance up to 1000µF
	• Frequency up to 10Mhz
	• Temperature up to 760ºC
	• Resistance up to 60MΩ
	• AC/DC Current up to 10A
	• AC/ DC Voltage up to 1000V
	• Diode check & Continuity test

	• DC-V up to 1000V 
	• AC-V up to 700V 
	• AC/DC A up to 20A 
	• Resistance up to 40MΩ 
	• Capacitance up to 100µF 
	• Frequency up to 10Mhz
	• Temperature up to 760ºC/1480ºF

	• Display counts - 4000
	• Frequency up to 10Mhz 
	• Capacitance up to 100µF 
	• Temp up to 760ºC 
	• AC/DC VOLT up to 600V 
	• AC/DC Current up to 10A
	• Resistance up to 40MΩ
	• Diode check& Continuity test

תחום אוטומטי
AC/DC כולל מתחים

רציפות + התנגדות
קיבוליות + תדירות

	• Auto Range
	• AC/DC Volt
	• Resistance & 

Continuity
	• Frequency 

+Capacitance
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 Dmm - Digtial multi meter

detectOrS / teSterS & PrObeS גלאי	מתח	ואביזרים	

Zi-1020  מד זרם לרכב

car current tester

Zi-8185

Zi-8186

Zi-8187

Zi-8120

Zi-8182

Zi-8170

Zi-8184

Zi-8171

6-12v טסטר דקר  Zi-2022

6-12v tester
Zi-1010  ד״ר טסט מודד ייחודי

electrical tester

Zi-2010Zi-1019

חוטי מדידה זכר/זכר
אורך 1.20

חוטי מדידה + תנינים מסיבים
תפיסה חזקה פתיחה מקסימלית 10 מ"מ

מאריך לחוטי מדידה זכר נקבה
אורך 1.20

חוטי מדידה מקצועייםחוטי מדידה בסיסיים

תניני תפיסה עם מוט
פתיחה מקסימלית 10 מ"מ

סט חוטי מדידה סיליקון
1000V כולל 2 תנינים איכותיים

תניני תפיסה 1000
 )Zi-8185 למאריך חוטי מדידה(

Zi-9200 -מתאים ל

מד זרם לבית הפיוזים ברכב/משאית
מדידת זרם ישירות ללא כל מתאם/מחבר עד 20 אמפר

הפעלה/ כיבוי והעברה בין 
מצבים ללא על מפסק או בורר

• 	  AC מדידת מתח
• 	DC מדידת מתח
• בדיקת רציפות – זמזם	
• 	DC-ו AC-בדיקת קוטביות ב

	• Provide voltage and 
continuity/Buzzer 
with one compact tool

	• Turn on/off 
automatically 
without any button

12V טסטר דקר לרכב כולל תנין

	• Up to 20A DC
	• Fit to Fuse socket

Electrical 230V Tester
230V טסטר מוגן

גלאי מתח רשת ללא מגע 
+ פנס לד נקודתי

Heavy duty 
insulated Alligator

• תנין מסיבי	
• דקר חד	

Zi-2001

טסטר רב גלאי ורציפות

Zi-2011

Electrical 230V Tester
230V טסטר ארוך מוגן
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SOldering irOn מלחמים	

acceSSOrieS אביזרים 

Zi-8895Zi-8875 Zi-8897Zi-8893 Zi-8872Zi-8810

מלחם איכותי
ראש 4 מ״מ שפיצי

מלחם ראש 6 מ״מ שטוח

High Power Soldering Iron
מלחם מסיבי פטיש הלחמה

High Power Soldering Iron
מלחם מסיבי פטיש הלחמה

Solder 60/40
gr 40

בדיל איכותי 60/40 
לעבודות עדינות

 Solder 60/40
100gr

בדיל איכותי 60/40 
לעבודות עדינות

100 גרם

 Solder core stand
+ Iron stand
מעמד למלחם

+ מעמד לגליל בדיל

Third hand stand
מעמד יד שלישית

 Sponge Clean
 Clear Tin

 ספוגית 3M לניקוי 
ראש מלחם )3 יח'(

 De soldering
Pump

שואב בדיל מתכתי

25W מלחם  Zi-8060

solDering iron
15W מלחם  Zi-8063

solDering iron

150W מלחם  Zi-8015

solDering iron

40W מלחם  Zi-8061

solDering iron

200W מלחם  Zi-8020

solDering iron

Double Power
מלחם אקדח עם הספק כפול

ראש הלחמה משופר 3 שכבות

25W-75W מלחם  Zi-808

solDering iron

Zi-8091Zi-8021 Zi-8016

מלחם עבודה מסיבי
ראש 8 מ״מ שטוח

80W מלחם  Zi-8062

solDering iron

Zi-8052

200W

80W 40W 25W

150W 25W
75W

Zi-8051 Zi-8050 Zi-8057

15W
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dc SOldering irOn-FieldwOrK מלחמי	dc	מתח	נמוך	לשטח	

5W 5v usb מלחם   Zi-8084

usb solDering iron
30W 12v מלחם   Zi-8064

solDering iron 12v Dc

Zi-8074   מלחם 6W על סוללות

solDering iron 6W 4.5v
Zi-8094   מלחם ליתיום נטען

li-ion solDering iron 6W 3.7v

Plug to Car Cigarette socket
Useful outside door

• ללא צורך במתח רשת	
• חיבור ל- 12V משקע מצית הרכב	
• כולל כבל + תקע לשקע מצית	

	• Connecting to USB socket 5V
	• Portable Soldering iron
	• Quick Heater
	• 1.8 meter USB cable
	• For Outdoor use by Power bank

• מפסק הפעלה	
• חימום מהיר ביותר	
• 	USB 1.8  מטר כבל
• מתאים לחיבור לפאוור בנק	

	• Fast heater 13 sec to working Temp
	• Max Tip Temperature 560°C
	• Continuous working time 45 min 

Under same AA Alkaline battery
	• On/Off Switch
	• Safety operation button

• חימום מהיר - 13 שניות לטמפרטורת עבודה	
• זמן עבודה רציף 45 דקות	
• 	560°C טמפרטורה מקסימלית
• לחצן בטיחותי להפעלה	
• כיסוי הגנה בגמר שימוש	
• 	AAA פועל על 3 סוללות

30W5W

6W6W

	• Rechargeable Li-ion Soldering iron
	• Fast heating less than 15 sec
	• Continually working 40 min without charge
	• 1.8M USB charge cable
	• On/Off Switch
	• 2600MA Li-ion battery

• מלחם  נטען - סוללת ליתיום	
• חימום מהיר ביותר - 40 שניות	
• עבודה רצופה של 90 דק׳ ללא טעינה	
• חדשני להלחמות עדינות	
• 	On/Off מפסק הפעלה
• בסיס הטענה שולחני	
• כבל הטענה USB 1.8 מטר	
• 	2600MA סוללת ליתיום

li-ion
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hobby

ראש הלחמה משופר 3 שכבותראש הלחמה משופר 3 שכבות

  Zi-8065

30W מלחם לעבודות בעץ
solDering for art Work

  Zi-8066

100W מלחם לויטראז׳
staineD glass solDering

  Zi-8067

80W מלחם לויטראז׳
staineD glass solDering

tOOlS FOr creatiOn and art כלים	ליצירה	ואומנות	

 צריבה בעץ ובחומרים רכים
כולל 6 סוגי ראשים

Zi-8053

Zi-8054

Polystyrene hot Wire foam cutter | מלחם לפיסול בקלקר  Zi-8068

hot fix stones 8W | כלי להדבקת אבני חן )דמוי( בחום  Zi-8069

3in1

  3 Changeable tips:
	• Hot wire tip
	• Cutting tip
	• Engraver tip

• ראש חוט להט לחיתוך	
• ראש לחריטה	
• ראש מחט לחיתוך	

ברכישה	נפרדת

• Zi-80691 - סט של 200 יח׳ צבע לבן קריסטל, קוטר: 4 מ״מ. 	

• Zi-80692 - סט של 200 יח׳ 5 צבעים, קוטר: 4 מ״מ.	

• Zi-80693 - סט של 120 יח׳ צבע לבן קריסטל, קוטר: 4.8 מ״מ.	

Rhinstones Applicator
	• 5 concaved Tips Varius sizes
	• 2 all purpose flat tip
	• 1 Triangular Flat ironing Tip
	• 120 Stones in 3 color
	• stand

כלי להדבקת אבני חן )דמוי( בחום
הדבקת אבנים צבעוניות לבדים/עור

100W80W 30W

סט 7 ראשים 
עגולים להטבעה

סט 6 ראשים 
שפיצים/ שטוחים 

לצריבה

Zi-8056
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gas tools & solDering irons

Zi-2132Zi-2173 Zi-2133Zi-2172

Zi-2110   מלחם מיני + בלוואר

mini gas solDering iron

Zi-2130   מלחם + אקדח חום + ברנר

solDering iron + heat gun + torch

Zi-2161   מלחם גז עוצמתי

high PoWer gas solDering iron

Zi-2120   להביור מיני

gas torch

Zi-2170   ברנר ומלחם שולחני רב עוצמה

hanD-helD solDering iron & heat tool

Zi-2140   ברנר להביור מקצועי

high PoWer gas torch

gaS SOldering מלחמי	גז	

	• Up to 1300ºC
עד 1300 מעלות

וסת עוצמה

	• Gas Container 7.5ml
	• Operating time 30min
	• Soldering iron 

Teperature up to 450ºC 
	• Torch Temperature  

up to 1300ºC 
	• Heat Gun Temperature 

up to 480ºC 
	• Fuel- Butane

• בלוואר - אקדח חום 	
• מלחם - אופציה להחלפת ראשים 	
• להביור מיני - עד 1300 מעלות 	

3in1

3in1

	• Soldering iron 
	• Torch 
	• Gas Container 15ml
	• Operating time 50min
	• Soldering iron Temperature 

up to 450ºC 
	• Torch Temperature  

up to 1300ºC 
	• Fuel-Butane

• כלי שולחני מקצועי 	
• מצית פנימית	
• וסת עוצמה	
• נצרה כפולה	

2in1

2in1

• עוצמה חזקה במיוחד	
•  ויסות עוצמה עד לרמה 	

נמוכה ביותר
• 	1500°C עד טמפ׳

	• Soldering iron
	• Torch
	• Heat Gun
	• Equivalent to 120W Electrical 

Soldering Iron

• כלי נוח ביותר להלחמות בשטח	
• כיסוי ראש מלחם לבטיחות בגמר השימוש	
• מלחם | להביור | בלואר	

להלחמות, לכיווץ שרוולים מתקבצים, 
לחימום גופי מתכת ופלסטיק

	• Gas Soldering Iron
	• Heat gun

	• Up to 1500ºC
	• Adjustable flame
	• Automatic Ignition
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heat gun & accessories

2000W בלוואר מקצועי    Zi-2006
heat gun

350W מיני בלוואר לעבודות עדינות   Zi-2009
mini heat gun-Pen shaPe 350W

heat gUn בלוורים	

magniFy led lamP מנורות	זכוכית	מגדלת	

	•Operation Options 300W & 2000W 
	•Use In: Electronics, Electric, 

Plumber, Carpet, Painting
	• Temp 60ºC / 590ºC

• 	300/2000W מצבי פעולה
• 	590ºC טמפרטורת מקסימום
• אפשרות לעבודה בידיים משוחררות מתפיסת הכלי	

Zi-2003 Zi-2002

	• options 175W  350W
	• Light Weight
	• Heavy Duty Tool
	• Up to 350ºC

• 	175/350W מצבי פעולה
• 	350OC טמפרטורת מקסימום

Zi-2003

	• 7” Magnify Glass 3D
	• 800 Lumens
	• 11W SMD LED
	• 90cm Arm Length

  Zi-3615

leD מנורת זכוכית מגדלת
5” magnify glass

  Zi-3633

leD מנורת זכוכית מגדלת
3.5” mangify glass

  Zi-3635

leD מנורת זכוכית מגדלת
7” magnify glass

7 ” 
11W

	• 5” Magnify Glass 5D
	• 526 Lumens
	• 9.4W SMD LED
	• 98cm Arm Length

• 	Lumens 526 עוצמת תאורה
• אורך זרועות 98 ס"מ	
• 	5D זכוכית מגדלת "5, הגדלה
• 	9.4W הספק SMD תאורת לד
• בטיחותי –ספק כוח חיצוני	

5” 
9.4W

• מנורת LED שולחנית+זכוכית מגדלת	
• בסיס מנורה מסיבי וכבד	
• בטיחותי ביותר- ספק כוח חיצוני	
• 	3D זכוכית מגדלת 3.5״, הגדלה
• אורך זרועות 56 ס"מ	

	• 3.5” Magnify Glass 3D
	• 300 Lumens
	• 5.4W SMD LED
	• 56cm Arm Length

3.5” 
5.4W

• 	  Lumens 800 עוצמת תאורה
• אורך זרועות 90 ס"מ	
• 	3D זכוכית מגדלת "7, הגדלה
• 	 11W הספק SMD תאורת לד
• בטיחותי –ספק כוח חיצוני	
• קפיצי הזרוע חבויים בזרועות	
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heat gun & accessories

Zi-8000    אקדח דבק חם סופר מקצועי
glue gun

Zi-8001    אקדח דבק חם מקצועי
glue gun

Zi-8010    נרות דבק חם מקצועי ואיכותי
glue stick

• מנגנון מסיבי לעבודה מאומצת	
• חימום מהיר להוצאת כמות דבק 	

גדולה בזמן קצר
• 	120W הספק עבודה גבוה
• אפשרות החלפת ראשים	
• מפסק הפעלה )כולל נורת ביקורת(	
• מעמד מתכתי	

glUe gUnS אקדחי	דבק	חם	

	• 120W Super High Power
	• Fast Heating 2 Min
	• Changeable Nozzel

	• Palm trigger glue Gun
	• 80W – High Power
	• Heavy Duty
	• Non Leaking Nozzle

	• Palm Trigger Gun 
	• 40W - High Power
	• Non Leaking Nozzle

Glue Stick 41 pcs 
800 gr 20 cm/pc

	• C-clear
	• B-black
	• RoHS Standard
	• EN-1122
	• US EPA 3060A
	• US EPA 3052
	• US EPA 3050B
	• US EPA 3550C
	• 2002/959ES
	• 83/264/EEC
	• 76/769/EEC

נרות דבק חם איכותיים ביותר
עומד בתקנים הבינלאומיים

800 גר׳ 41 יח׳

120W80W

40W

Zi-8002    אקדח דבק חם
glue gun
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high Quality utility knife

10 mm blade wide Autolock
סכין מתכתי להב צר נעילה אוטומטית

17mm blade wide
Safety lock button

סכין יפני להב רחב 17 מ״מ
נעילה בטיחותית

מחסנית כולל 2 להבים

25mm blade wide
Safety lock button

סכין יפני
להב רחב וחזק 25 מ״מ

מתאים לעבודות גבס

Safty Utility Knife
Auto return blade

סכין יפני בטיחותי 
להב חוזר אוטומטי

למשתמש שמאלי וימני

10mm Blade width Auto lock
סכין יפני ארגומטרי להב 10ממ מקצועי

להב SK-5  מתכת חזקה במיוחד

KniVeS סכינים	

bladeS להבים	

Zi-4010Zi-4011

Zi-4037 Zi-4025 Zi-4017

Zi-4054Zi-4055Zi-4064Zi-4065

	• Hardness metal SK-5
	• 0.5mm thickness

 
• 	SK-5 מתכת חזקה במיוחד
• 	ZI-4017 מתאים לסכין

	• Hardness metal SK-5
	• 0.7mm Thickness

 
• 	SK-5 מתכת חזקה במיוחד
• 	ZI-4025 מתאים לסכין

	• Serrated Blades
	• Hardness metal SK-5
	• 0.5mm thickness

 
• להב משונן	
• 	SK-5 מתכת חזקה במיוחד
• 	ZI-4017 מתאים לסכין

	• Serrated Blades
	• Hardness metal SK-5
	• 0.7mm Thickness

 
• להב משונן	
• 	SK-5 מתכת חזקה במיוחד
• 	ZI-4025 מתאים לסכין

Zi-4051Zi-4053

25mm  
10pcs

18mm  
10pcs

18mm  
10pcs

25mm  
10pcs

	• A trapezoid blade
	• C.S blade
	• 0.5mm thickness

	• Hardness metal SK-5
	• 0.4mm Thickness

• 	SK-5 מתכת חזקה במיוחד
• 	  ZI-4010 ZI-4011 מתאים לסכין

• להב טרפזי	
• 	ZI-4037 ו  ZI-4045 מתאים לסכין

10mm  
10pcs 10pcs/set C.S
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high Quality utility knife

SPecial KniVeS and tOOl KniVeS סכינים	מיוחדים	

ScraPerS סקרייפרים	

Zi-4045Zi-4042

Zi-4080

	• Folding short knife
	• Stainless 440 blade 
	• Aluminum body
	• Case include

• סכין קטן מימדים וחזק 	
• להב 6 ס״מ מתקפל 	
• כולל נרתיק ותפסן לחגורה	

	• Utility folding knife
	• Trapezoid blade
	• 5 Spare blades extra
	• Case include

• סכין מקצועית מתקפלת	
• 	SK-5 להב
• כולל נרתיק ו- 5 להבים	

	• High quality Scraper
	• Fast blade release
	• Blade protector
	• SK-5 Blade

•  מגרדת )סקרייפר( 	
• 	SK-5 להב
• כולל מגן להב	

מתכת איכותית עם קושיות גבוהה במיוחד
Blades for scraper 

Zi-4080, Zi-4084, Zi-4085, Zi-4086

Zi-4052

Zi-4084

24cm Handle length
אורך ידית 24 ס"מ

Zi-4085

34cm Handle length
 אורך ידית 34 ס"מ

Zi-4086

60cm Handle length
אורך ידית 60 ס"מ

מגרדת	מקצועית	מבנה	מתכתי	מאסיבי
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staPler & staPles

Zi-1234  אקדח סיכות עבות

suPer heavy Duty staPler gun
Zi-1233  אקדח סיכות מאסיבי

staPler gun
Zi-1223  אקדח סיכות מקצועי

heavy Duty staPler gun

StaPler gUnS אקדחי	סיכות	

StaPleS - hardneSS metal סיכות	-	מתכת	מוקשת	

	• Fit to 10.6 & 11.3 width staples
	• For Staples depth 6-14mm
	• For 0.7mm staples thickness

•  אקדח סיכות מקצועי	
)מקביל לרפיד 23(

• לסיכות ברוחב 11.3	
• עומק 4-8 מ"מ	

	• Fit to 10.6 & 11.3 width staples
	• For Staples depth 4-8mm
	• For 0.7mm staples thickness

2 דרגות עוצמה 
•  אקדח סיכות מקצועי מסיבי	

)מקביל לרפיד 33(
• לסיכות ברוחב 11.3 ו-10.6	
• עומק 6-14 מ"מ	

	• For 1.2mm staples thickness
	• Fit to 11.3 width staples
	• For Staples depth 6-14mm

2 דרגות עוצמה 
•  אקדח סיכות עבות 1.2 מ"מ	

)מקביל לרפיד 34(
• מסיבי ומקצועי ביותר	
• לסיכות ברוחב 10.6	
• עומק 6-14 מ"מ	

סיכות עבות 1.2 מ"מ  
Zi-1234 לאקדח

R140 מקביל לסיכות
1000PCS/BOX

סיכות 0.7 מ"מ  לאקדח 
Zi-1223 / 1233

R13 מקביל לסיכות
1000PCS/BOX

Zi-1406

6mm

Zi-1408

8mm

Zi-1410

10mm

Zi-1414

14mm

Zi-1412

12mm

Zi-1306

6mm

Zi-1308

8mm

Zi-1310

10mm

Zi-1312

12mm

Zi-1314

14mm
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mAGNEtic Arm & cArGo bANd זרוע	מגנטית	ורצועות	קשירה	
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כלי	עזר	הכרחי	
רצועה	מגנטית	לזרוע

פסי	מיגנוט	חזקים	במיוחד

תאי אחסון

פסי מגנטים חזקים

רצועת תפיסה/אחיזה

Zi-5550         Zi-5530

זוג רצועות קשירה/חביקה מקצועיות
cam buckle tie down straps

        Zi-5650

זוג רצועות קשירה עם 2 ווי תפיסה
a pair of cum buckle tie down stras 

with 2 hooks  

5	מטר5	מטר 3	מטר

• תפסן מקצועי ומצופה למניעת שריטות	
• 	1100d רצועת פוליאסטר בצפיפות גבוה ביותר
• עומס מקסימלי עד 300 ק״ג	
• מתאים לחביקה/קשירה לגגונים נגררים ולטנדרים	

	• heavy duty buckle grip
	• 5 meter length each strap
	• 1" (25mm) wide
	• 2pcs include in one set
	• polyester strap 1100 d 
	• max load 660 lb (300kg)

	• heavy duty buckle grip
	• 5 meter length each strap
	• 1" (25mm) wide
	• 2pcs include in one set
	• polyester strap 1100 d
	• max load 660 lb (300kg)
	• 2 heavy duty metal hooks

• תפסן מקצועי ומצופה למניעת שריטות	
• 	1100d רצועת פוליאסטר בצפיפות גבוה ביותר
• עומס מקסימלי עד 300 ק״ג	
• מתאים לחביקה/קשירה לגגונים נגררים ולטנדרים	
• זוג ווי תפיסה מתכתי חזקים	

2pcs 2pcs

magnetic arm band | זרוע מגנטית  Zi-5520

* המחירים	מומלצים	לצרכן	אינם	כוללים	מע"מ
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