
'מסמך ג

מסך מצלמהרמקוליםמגבר כריזההותקנההערותחוץ\פניםכמותיצרןשם המערכת

מפצל / מתג 

מצלמות

הקלטה 

DVR

לחצן מצוקה 

רכזת מצוקהקווי

רכזת 

אינטרקום

שלוחת 

אינטרקום

רכזת גילוי 

פריצה

אביזר קצה 

מגנומטרבקרת פתחיםגילוי פריצה

אינטרקום 

טלביזיה

מחסומים 

ושערים 

כ"סהמולטימדיהקודןגדר זעזועיםאינטרלוקחשמליים

1משפטית - מחלקה 
18אין מטפל קבוע, עם המבנהיש רמקולים מפוזרים בחוץפניםDSPRA1כריזה

טלוויזיה במעגל סגור

anteco - 

magicradar1ומפלטקפנים

תצורת " טופ סקיי ליין"הותקן  

9111מסך+ מחשב 

172ומפלטקpimaמגנטים- בקרת פתחים 

אינטרקום

telecall + 

aiphone2ומפלטקרכזת פנים

היה הסכם עם , עם המבנה

27כבר לא קיים, "אפקון"

2משפטית - מחלקה 

פניםDSPRA1כריזה

לפעמים )יש רמקולים מפוזרים בחוץ 

18,עם המבנה(לא עובד

9111"טופ סקיי ליין"הותקן  פניםanteco1טלוויזיה במעגל סגור

pima112מגנטים- בקרת פתחים 

אינטרקום

telecall + 

aiphone1רכזת פנים

היה הסכם עם , עם המבנה

27כבר לא קיים, "אפקון"

3משפטית - מחלקה 
18,עם המבנהיש רמקולים מפוזרים בחוץפניםDSPRA1כריזה

411"טופ סקיי ליין"הותקן  פניםanteco1טלוויזיה במעגל סגור

pima112מגנטים- בקרת פתחים 

אינטרקום

telecall + 

aiphone1רכזת פנים

היה הסכם עם , עם המבנה

27כבר לא קיים, "אפקון"

4משפטית - מחלקה 
18אין מטפל קבוע, עם המבנהיש רמקולים מפוזרים בחוץפניםDSPRA1כריזה

411"טופ סקיי ליין,הותקן פניםanteco1טלוויזיה במעגל סגור

pima112מגנטים- בקרת פתחים 

אינטרקום

telecall + 

aiphone1רכזת פנים

היה הסכם עם , עם המבנה

27כבר לא קיים, "אפקון"

מיון-ה-3א- מחלקה 

כריזה

רמטל מערכת 

מיושנת 

pastrong3212אין מטפל קבוע, עם המבנהפנים

9111"סמארט. י"הותקן  'בחדר מרופד מחלקה ה1טלוויזיה במעגל סגור

9111"טופ סקיי ליין"הותקן  מצלמות 3פניםanteco2טלוויזיה במעגל סגור

140"סקיי ליין" הותקן  "3-א"ו' ה'  רק במחחוץ2טופ סקי לייןחולים.גילוי פריצה לחלונות ח

"סמארט. י"הותקן  לחצנים בחוץפניםaipohne3אינטרקום

ג-4א- מחלקה 
copa + dvd212כריזה

111"סמארט. י"הותקן  חדר מרופד1טלוויזיה במעגל סגור

311"טופ סקיי ליין"הותקן  מסדרנותפניםanteco1טלוויזיה במעגל סגור

12"סמארט. י"הותקן פנים1איפוןאינטרקום

ב-1א- מחלקה 
2212רמטל+DSPRAכריזה

9111"סמארט. י"הותקן  חדר מרופד1טלוויזיה במעגל סגור

9111"טופ סקיי ליין"הותקן מסדרנותanteco1טלוויזיה במעגל סגור

12"סמארט. י"הותקן  1איפוןאינטרקום

2-מחלקה א
12"סמארט. י"הותקן  חוץ/פנים1איפוןאינטרקום

411"טופ סקיי ליין"הותקן ומטופל פניםanteco1טלוויזיה במעגל סגור

18אין מטפל קבוע, לא ידועDSPA MP3 P21כריזה

2שיקומית 
112אינטרקום

18אין מטפל קבוע, לא ידוע1כריזה

בטחון מרבי
1941"סמארט. י"הותקן  גדר בטחון מרבי1סמארט סק. יטלוויזיה במעגל סגור

311אין מטפל קבוע, לא ידועמבנה בקרת כניסה בטחון מרבי1טלוויזיה במעגל סגור

4אפקוןשער מגנומטר

1. מ.גגדר זעזועים

שער חשמלי

1(אינטרלוק)תא סינון 

"שער מנשה"נ  "מרכז לבר רשימת מערכות מתח נמוך מאוד
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מגנומטרבקרת פתחיםגילוי פריצה
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כ"סהמולטימדיהקודןגדר זעזועיםאינטרלוקחשמליים

"שער מנשה"נ  "מרכז לבר רשימת מערכות מתח נמוך מאוד

בית מרקחת
PIMA114גילוי פריצה

חדר מחשב
114גילוי פריצה

מבנה מנגנון
2222אינטרקום טלביזיה

winlec121קודן- בקרת כניסה 

מטבח
cobra11914כריזה

חדרי בידוד
111111ס ואינטרקום"מערכת טמ

מבנה שער כניסה ראשי
טלוויזיה במעגל סגור

לא נכלל בפרויקט זהשער חשמלי

שער מגנומטר

מחלקת אחזקה ואפסנאות
164"טופ סקיי ליין"הותקן  pima1גילוי פריצה 

אולם כנסים

11מערכת מולטימדיה

2חדר - אולם כנסים 

12מערכת מולטימדיה

מעבדה

118פימא או ריסקוגילוי פריצה

טלוויזיה במעגל סגור

יק 'כדוגמת מג

211 מצלמות8מערכת הקלטה עד 1ראדר או פרוקם

מרפאת עירון ארכיון

114פימא או ריסקוגילוי פריצה

טלוויזיה במעגל סגור

יק 'כדוגמת מג

311 מצלמות8מערכת הקלטה עד 1ראדר או פרוקם

ארכיון שיקומיות

116פימא או ריסקוגילוי פריצה

ארכיון משאבי אנוש גזברות  

במנגנון

114פימא או ריסקוגילוי פריצה

טלוויזיה במעגל סגור

יק 'כדוגמת מג

211 מצלמות8מערכת הקלטה עד 1ראדר או פרוקם

ארכיון רב תכליתי

115פימא או ריסקוגילוי פריצה

טלוויזיה במעגל סגור

יק 'כדוגמת מג

211 מצלמות8מערכת הקלטה עד 1ראדר או פרוקם

אפסנאות אגף שיקום

117פימא או ריסקוגילוי פריצה

כלל בית חולים
"אפקון"הותקן ומטופל הסקה, חשמל,אוויר.על מערכות מ1אפקוןמערכת בקרת מבנה

מערכות התרעה בקונטיינרים 

קומפלט  - כל המערכות בכל הסעיפים לעיל הינן - הערה 

1393102211212001539151501084401113הערכה- סיכום אביזרים 

₪00000000000000000000' מחיר יח

0.00 ₪00000000000000000000₪כ "סה

0%אומדן אחוז שרות לתחזוקה

0.00 ₪אומדן מחיר שרות לתחזוקה
מ"לא כולל מע

גלאי אנטי מסק

גלאי אנטי מסק

, PROVIDEOהגברה ' מער, AMXבקר מולוימדיה , BNQUמקרן 

 SYMETRIX  דגם INTEGRATIONSERIESמטריצת מולטימדיה 

ZONE 760 MIX

מסך חשמלי + EPSONמקרן 

גלאי אנטי מסק

גלאי אנטי מסק

גלאי אנטי מסק

גלאי אנטי מסק


