
הערות₪כ מחיר "סה₪' מחיר יחכמותיחידהתאורד"מס
מערכת גילוי פריצה

המשווק , כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר: הערה
המחירים כוללים אספקה והתקנה.  שנים האחרונות5בישראל ב 

ע מאושר "או שוו" ריסקו"או " פימא" אזורים  מתוצרת 8רכזת 1
אפשרות ,  ספק כח ומטען, כולל לוח מקשים תצוגה מוארת בעברית

עתידית לעבודה ברשת תקשורת
1'קומפ

ע מאושר "או שוו" ריסקו"או " פימא" אזורים מתוצרת 16רכזת 2
אפשרות ,  ספק כח ומטען, כולל לוח מקשים תצוגה מוארת בעברית

עתידית לעבודה ברשת תקשורת
1'קומפ

ע מאושר "או שוו" ריסקו"או " פימא" אזורים מתוצרת 24רכזת 2
אפשרות ,  ספק כח ומטען, כולל לוח מקשים תצוגה מוארת בעברית

עתידית לעבודה ברשת תקשורת
1'קומפ

ע מאושר "או שוו" ריסקו"או " פימא" אזורים מתוצרת 32רכזת 3
אפשרות ,  ספק כח ומטען, כולל לוח מקשים תצוגה מוארת בעברית

עתידית לעבודה ברשת תקשורת
1'קומפ

או " ריסקו"או " פימא" אזורים מתוצרת 8 עבור 1337מערכת תקן 4
ספק כח , ע מאושר כולל לוח מקשים תצוגה מוארת בעברית"שוו

אפשרות עתידית לעבודה ברשת תקשורת,  ומטען
1'יח

1'קומפIPתוספת לרכזת עבור כרטיס לחיבור ברשת 5
1'יחלוח מקשים לרכזת גילוי כולל תצוגה מוארת כיתוב בעברית6
1'יחH.A 7מצבר נטען 7
1'יחנצנץ חיצוני מוגן+ צופר 8
1'יח מספרי טלפון4חייגן עד 9
1'יחמשדר אלחוטי9

1'יחמתג מגנטי בדלת10
1'יח(שבר זכוכית )גלאי אקוסטי 11
1'יחANTI-MASKגלאי 12
1'יחD.Hמתג דלת 13
1'יחפאסיבי. א.גלאי א14
1'יח(סנסור)גלאי זעזועים 15
1'יח' מ15אנטי מסק לטווח + '  טכנ2גלאי חיצוני 16
1'יחD.Hהגנת מזגן 17
1'קומפ מטר60אקטיבי דו קרן . א.גלאי א18
להתקנה פנימית (מחיר עבור מטר רץ) כולל צנרת 6005חווט 19

1000א"מ
הכמות היא 
לשכלול בלבד

להתקנה חיצונית (מחיר עבור מטר רץ) כולל צנרת 6005חווט 20
1000א"מ

הכמות היא 
לשכלול בלבד

להתקנה חיצונית (מחיר עבור מטר רץ) NYYחווט 21
1000א"מ

הכמות היא 
לשכלול בלבד

0 ₪כ מערכת גילוי פריצה"סה

(ס"טמ)מערכת טלביזיה במעגל סגור 
המשווק , כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר: הערה

המחירים כוללים אספקה והתקנה .  שנים האחרונות5בישראל ב 
הפעלה והדרכה

 4.1סעיף ) להתקנה פנימית Dome  קבועה בתצורת HD IPמצלמת 22
1'יח(במפרט הטכני

 להתקנה 4CIF/D1 רזולוציה Dome  קבועה בתצורת IPמצלמת 23
1'יח( במפרט הטכני4.2סעיף )פנימית 

 4.3סעיף ) להתקנה חיצונית Dome  קבועה בתצורת HD IPמצלמת 24
1'יח(במפרט הטכני

 להתקנה חיצונית ברזולוציית Dome קבועה בתצורת IPמצלמת 25
4CIF ( במפרט הטכני4.4סעיף )1'יח

( במפרט הטכני4.5סעיף ) HD קבועה ברזולוציה IP BOXמצלמה 26
1'יח

 4.6סעיף )  4CIF/D1 רזולוציה BOX  קבועה בתצורת IPמצלמת 27
1'יח(במפרט הטכני

 4.7סעיף )  אנטי ונדלית DOME פנימית בזווד IPא "מצלמת א28
1'יח(במפרט הטכני

( במפרט הטכני4.8סעיף ) פנימית PTZ HDמצלמה מתנייעת 29
1'יח

 במפרט 4.9סעיף ) פנימיתIP  PTZ 4CIF/D1מצלמה מתנייעת 30
1'יח(הטכני

'מסמך ד- מחירון ציוד וחלקי חילוף - מרכז לבריאות הנפש שער מנשה 



( במפרט הטכני4.10סעיף ) חיצונית PTZ HDמצלמה מתנייעת 31
1'יח

 במפרט 4.11סעיף ) חצונית IP  PTZ 4CIF/D1מצלמת מתנייעת 32
1'יח(הטכני

1'יחHDמ חמצלמת " מ50 – 5עדשת וריפוקל 33
1'יחD1מ למצלמת " מ50 – 5עדשת וריפוקל 33
1'יחIP66מיגון חיצוני למצלמה 34
1'יחזרוע למיגון מצלמה להתקנה חיצונית35
 לפחותCAT 5 חווט כבל תקשורת לרשת המצלמות הייעודית 36

1000א"מ
הכמות היא 
לשכלול בלבד

להתקנה חיצונית או פנימית (מחיר עבור מטר רץ) RG59חווט 37
500א"מ

הכמות היא 
לשכלול בלבד

להתקנה חיצונית או פנימית (מחיר עבור מטר רץ) RG11חווט 38
500א"מ

הכמות היא 
לשכלול בלבד

(מחיר עבור מטר רץ)צנרת מרירון או מריכף לתנאי חוץ 39
1000א"מ

הכמות היא 
לשכלול בלבד

1'יחספק כח עבור מצלמה בודדת כמוגדר במפרט40
1'קומפ מצלמות כמוגדר במפרט8ספק כח מרכזי עבור 41
  הקלטה מקומית מבוססת דיסק NVRמערכת הקלטה דיגיטלית 42

 באיכות FPS 12.5 יום הקלטה ב 14 מצלמות ל 4קשיח בלבד עבור 
VMD כולל מערכת 4CIF לתמונה 40Kשל 

1'קומפ

 הקלטה מקומית מבוססת דיסק NVRמערכת הקלטה דיגיטלית 43
 באיכות FPS 12.5 יום הקלטה ב 14 מצלמות ל 8קשיח בלבד עבור 

VMD כולל מערכת 4CIF לתמונה 40Kשל 
1'קומפ

 הקלטה מקומית מבוססת דיסק NVRמערכת הקלטה דיגיטלית 44
 באיכות FPS 12.5 יום הקלטה ב 14 מצלמות ל 16קשיח בלבד עבור 

VMD כולל מערכת 4CIF לתמונה 40Kשל 
1'קומפ

 הקלטה מקומית מבוססת דיסק NVRמערכת הקלטה דיגיטלית 45
 באיכות FPS 12.5 יום הקלטה ב 14 מצלמות ל 32קשיח בלבד עבור 

VMD כולל מערכת 4CIF לתמונה 40Kשל 
1'קומפ

1'קומפ22"מסך צפיה איכותי למערכת הקלטה דיגיטלית 46
1'קומפ32"מסך צפיה איכותי למערכת הקלטה דיגיטלית 47
1'קומפאספקת תיעוד וספר הדרכה בעברית לכל מערכת שתותקן48

(ס"טמ)כ מערכת טלביזיה במעגל סגור "סה

מערכת אינטרקום
המשווק , כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר: הערה

המחירים כוללים אספקה והתקנה .  שנים האחרונות5בישראל ב 
הפעלה והדרכה

1'קומפרכזת אינטרקום עבור שלוחה אחת49
1'קומפ שלוחות3רכזת אינטרקום עד 50
1יח שלוחות5רכזת אינטרקום עד 51
שלוחת אינטרקום המיועדת להתקנה חיצונית המותקנת בצמוד 52

1'יחלדלת או כניסה מבוקרת

ל עבור שלוחה אחת כולל עמדת /מערכת אינטרקום טלביזיה ש53
1'יחשולחנית ושלוחה בדלת

1'קומפל אך בצבע"כנ54
 שלוחות כולל עמדה 3ל עבור /מערכת אינטרקום טלביזיה ש55

1'קומפ שלוחות בדלת3- שולחנית ו 

1'קומפל אך בצבע"כנ56
 שלוחות כולל עמדה 5ל עבור /מערכת אינטרקום טלביזיה ש57

1'קומפ שלוחות בדלת5- שולחנית ו 

1'קומפל אך בצבע"כנ58
/ ממסר ברכזת אינטרקום לצורך חיבור למנעול חשמלי / מתאם 59

1'קומפאלקטרומגנטי

ל עבור שלוחת אינטרקום "הנ (57, 55, 53)תוספת מחיר לסעיפים 60
ל המיועדת להתקנה חיצונית המותקנת בצמוד לדלת או /טלביזיה ש

כניסה מבוקרת
1'קומפ

ל עבור שלוחת אינטרקום "הנ(58, 56, 54)תוספת מחיר לסעיפים 61
טלביזיה צבע המיועדת להתקנה חיצונית המותקנת בצמוד לדלת או 

כניסה מבוקרת
1'קומפ

1'קומפספקי כח עבור כל מערכת אינטרקום61
1'קומפאספקת תיעוד וספר הדרכה בעברית לכל מערכת שתותקן62

כ מערכת אינטרקום"סה

מערכת בקרת כניסה
המשווק , כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר: הערה

המחירים כוללים אספקה והתקנה .  שנים האחרונות5בישראל ב 
הפעלה והדרכה



1'קומפ(לוח מקשים)מקודד 63
1'קומפלוח מקשים+ קורא משולב כרטיס מגנטי או קירבה 64
1'יחלוח מקשים + ( טביעות אצבע1000עד )קורא משולב טביעת אצבע  65

1'יח(ג" ק600)מנעול אלקטרו מגנטי 66
1'יחמנעול חשמלי67
1'יחאלקטרומגנטי/ לחצן פתיחה למנעול חשמלי 68
1'קומפספקי כח עבור מערכת בקרת כניסה69
1'קומפאספקת תיעוד וספר הדרכה בעברית לכל מערכת שתותקן70

כ מערכת בקרת כניסה"סה

מערכת כריזה
המשווק , כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר: הערה

המחירים כוללים אספקה והתקנה .  שנים האחרונות5בישראל ב 
הפעלה והדרכה

 איזורים ושליטת עוצמהלכל 5בעל ,  וואט240מגבר מיקסר בהספק 71
1'קומפחום  ועומס, קצר , כולל הגנת פיוז 24VDCכניסת , אזור

ל לצורך השמעת מוזיקה במידת הצורך" לנCDתוספת מכשיר 72
1'קומפ

.  אזורים5- עמדת כריזה שולחנית כולל אפשרות מיתוג דיגיטלית ל73
1'קומפ.יכולת כריזה לאזור או כמה אזורים

 110-160000 ואט תחום 9 הספק 2WAY מדגם 6.5"רמקול קוטר 74
 אוהם  עם גריל מתכת דקורטיבי כולל שנאי קו בעל סנפים 8, הרץ
 וואט3,6,9של 

1'יח

1'יחל אך מיועד להתקנה חיצונית"רמקול כנ75
.מ" מ0.8יעשה כבל עובי  (Audio)חיווט רמקולים  76

1000א"מ
הכמות היא 
לשכלול בלבד

, מהדקים, קופסאות חיבורים, אינטגרציה מלאה כולל חיבורים77
ניסוי וכל הדרוש להשלמת מערכת הכריזה ומוסיקה עם , הפעלה

.הציוד לעיל כולל תרשימים וחוברת מתקן
1'קומפ

כ מערכת כריזה"סה

סיכומים

כ מערכת גילוי פריצה"סה

(ס"טמ)כ מערכת טלביזיה במעגל סגור "סה

כ מערכת אינטרקום"סה

כ מערכת בקרת כניסה"סה

כ מערכת כריזה"סה

כ מחירון חלקי חילוף וציוד"סה


