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₪מחירון תיאור המוצרט"מק

(לא מתרחבות)רכזות אזוריות 

US-3000S-2LC  אזורים 2בקרהLED  890לגילוי בלבד ללא כיבוי

US-3000S-2EE  אזורים 2בקרהLED 960כיבוי ופינוי  , לגילוי

US-3000S-4M  אזורים 4בקרהLED 1,150כיבוי ופינוי  , לגילוי

(מתרחבות)רכזות אזוריות 

US-3000S-LCD/4  עם תצוגת 12אזורים מתרחבת עד 4בקרהLCD  1,734בעבריתכיתוב

US-3000S-LCD/8  עם תצוגת 12אזורים מתרחבת עד 8בקרהLCD 2,290כיתוב בעברית

US-3000S-LCD/12  אזורים עם תצוגת 12בקרהLCD  2,590בעבריתכיתוב

US-IO6004SV5 575מוצאים2-אזורי גילוי ו2או , אזורי גילוי4כרטיס הרחבה פנימי

US-3000-FL-3 65כרטיסי הרחבה פנימיים3-ל( פלאט)כבל שטוח

פנל משנה

US-3000S-FRP פנל משנה לבקרהS-LCD 3000 1,126(חייב כרטיס תקשורת)כותב בעברית

US-3000S-CA322כרטיס מתאם תקשורת לפנל משנה

גלאי אזורי

US-269CWB 99כולל בסיס  ( פוטואלקטרי)ירוק עשןגלאי

US-269 91ללא בסיס( פוטואלקטרי)ירוק עשןגלאי

US-323RORגלאי חום עליית קצב טמפ '(RORכולל בסיס)90

(ללא מכסה)לחצנים אזוריים 

US-CPB-1R38לחצן ניפוץ אדום

US-CPB-1Y48לחצן ניפוץ צהוב להפעלת כיבוי

US-CPB-2Y82,יעודי להצלבת אזורים, לחצן ניפוץ צהוב לכיבוי

US-CPB-1W48או השהיית כיבוי/לביטול ו, לחצן ניפוץ לבן

US-CPB-2W2הפעלה כפולה, לחצן ניפוץ לבןN.O ,113

US-CPB-1G60לחצן ניפוץ ירוק לפתיחת דלתות מילוט

US-CPB-2G2, הפעלה כפולה, לחצן ניפוץ ירוקN.O 113

US-CCP112מכסה ללחצן שבירה

US-AKB-WT 66טמפרקופסת ניפוץ למפתח חירום עם

מערכות אזוריות

שנות ניסיון ושירות35מאושרים ועומדים בתקנים מעל , המוצרים מיוצרים בישראל
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₪מחירון תיאור המוצרט"מק

(אנלוגיות)רכזות כתובתיות 

US-3000A-50C 2,650כתובות50עד כתובתיתבקרה

US-3000A-126C 3,625כתובות126עד כתובתיתבקרה

Cougar3000 תוכנת מחשבCougar3000חינם  לתכנות ושליטה

גלאי

US-669-A-SH189חום/ דו תכליתי עשן גלאי כתובתי

התקנים כתובתיים  

US-100-IN160כרטיס מבוא חד כתובתי לאזעקה ותקלה

US-200-AF249כרטיס מבוא דו כתובתי לאזעקה ותקלה

US-111-RL207(לאי קרןגעבור)תקלה ומתח מאותחל , כרטיס מבוא מכותב לאזעקה

US-400-IN459אזורים4-כרטיס מבוא מכותב ל

US-211-EHO 332מבוא לפרסוסטאט וממסר, דו כתובתימוצאכרטיס

US-111-RLY 311(מגעים יבשים)כרטיס ממסר דו כתובתי

לחצנים  

US-CPR-A 185(ללא מכסה)לחצן  אדום כתובתי

US-CPY-A  228(ללא מכסה)לחצן  צהוב כתובתי

US-CCP112מכסה ללחצן שבירה

פנל משנה

US-3000A-ARP 1,900(חייב כרטיס מתאם תקשורת)כתובתיתפנל משנה לרכזת

US-COM-A329או ספק משנה/כרטיס תקשורת לפנל כתובתי ו

שונות

US-CBL-RS232 כבלUSB-RS23284לחיבור למחשב לתכנות ושליטה באמצעות תוכנה

US-100-ISL 409(איזולטור)כרטיס מבודד מנתק קצר

US-CCP112מכסה ללחצן שבירה

מערכות כתובתיות

שנות ניסיון ושירות35מאושרים ועומדים בתקנים מעל , המוצרים מיוצרים בישראל
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₪מחירון תיאור המוצרט"מק

US-RL280555מנורת סימון מהבהבת

US-DET-CAP-1Aכרטיס מתאם כיבוי לנפץGX/ GreenEX/ Fire-PRO/ Stat-X  253

US-DET-CAP-4Aכיבויים לנפץ4-כרטיס מתאם לGX/ GreenEX/ Fire-PRO/ Stat-X 283

US-EXH5203S כרטיס מתאם כיבוי לסולונואידV271

US-FLIP 5203F71התקן/כרטיס מתאם הפעלה לצופר

US-AT6224R 71(למפסק זרימה וברז)כרטיס אזעקה תקלה

US-VR050Aכרטיס ממסרVDC2466כפול

US-SBIW92צופר נצנץ פנימי לבן כניסה נפרדת להפעלה וניטרול

US-SBIR92צופר נצנץ פנימי אדום כניסה נפרדת להפעלה וניטרול

US-HRN10-2869צופר אש פנימי אדום כולל קופסה אחורית

US-FTS-IP44 צופר נצנץ חיצוני מוגן מיםIP44205

US-EXRS1 253ללא צופר פנימי,מהבהב" פנה חדר"/"כיבוי הופעל"שלט

US-ACD269 459(בסיס+קופסה)התקן לגלאי עשן בתעלות מיזוג אויר

US-AD24V חייגןV24396ויסוניק

US-RDB-1012בסיס רגיל לגלאי

US-HRB-1114בסיס גבוה לגלאי לתקרת בטון

US-ECBH35(כובע)תושבת לגלאי בארון חשמל

US-ECLH 29(טרפז)תושבת לנורית סימון בארון חשמל

US-CCP112מכסה ללחצן שבירה

US-URP-1  7פלסטיק תחליפי ללחצן שבירה

US-HBB23קופסה אחורית לצופר אש פנימי

US-AKB-WT 66(לחיבור למערכות התראה)קופסה למפתחות חרום עם טמפר

US-269-12V153עם בסיס ומעגל ממסר269גלאי עשן : גלאי עשן למערכת אזעקה

US-12-4.5AH12סוללה נטענתV 4.5AH58

US-12-7AH12סוללה נטענתV 7AH87

שנות ניסיון ושירות35מאושרים ועומדים בתקנים מעל , המוצרים מיוצרים בישראל
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אזורי/ כתובתיאביזרים נלווים 



₪מחירון תיאור המוצרט"מק

כיבויים

US-GX-50-W 468ק כולל כרטיס מתאם להפעלת נפץ"מ0.5-ל' גר50מיכל כיבוי אירוסול

US-GX-100-W 697ק כולל כרטיס מתאם להפעלת נפץ"מ1-ל' גר100מיכל כיבוי אירוסול

US-GX-200-W 820ק כולל כרטיס מתאם להפעלת נפץ"מ2-ל' גר200מיכל כיבוי אירוסול

US-DET-CAP-1A כרטיס מתאם כיבוי לנפץGX/ GreenEX/ Fire-PRO/ Stat-X    129

US-DET-CAP-4A כיבויים לנפץ 4כרטיס מתאםGX/ GreenEX/ Fire-PRO/ Stat-X 144

אירוסולים

US-SMOKE-SABRE 58(ל"מ150)אירוסול בדיקת גלאי עשן

US-SOLO-A5 79(ל"מ250)אירוסול בדיקת גלאי עשן

ערכות

US-SOLO-809 מ6ערכת בדיקת גלאים לגובה'

(ראש בדיקה, 'מ4.5מוט פיברגלס טלסקופי )
2,542

US-SOLO-811 מ6ערכת בדיקה והסרת גלאים לגובה'
4,231(תיק נשיאה, ראש הסרה אוניברסאלי, ראש בדיקה, 'מ4.5טלסקופי 'מוט פב)

US-SOLO-812 מ8.2ערכת בדיקה והסרת גלאים לגובה'

(מטר1מוטות הרחבה 2, תיק נשיאה, ראש הסרה אוני, ראש בדיקה, 'מ4.5טלסקופי 'מוט פיב)
4,966

US-SOLO-822 מ6ערכת בדיקה והסרת גלאים לגובה'

ראש בדיקת גלאי  , תיק נשיאה, ראש הסרה אוניברסאלי, ראש בדיקה, 'מ4.5מוט פיברגלס טלסקופי )

(מטען מקורי+ חום סוללות 

7,515

אביזרים

US-SOLO-100-001 1,783(מוט בלבד)' מ4.5-חלקים 4מוט בדיקה פיברגלס טלסקופי

US-SOLO-101 380'  מ1.3מוט הגדלה מודולארי

US-SOLO-2001,126ראש אוניברסאלי להסרת גלאים בגובה

US-SOLO-330887ראש אוניברסאלי לבדיקת גלאים בגובה עם אירוסול

US-SOLO-424 ראש בדיקת גלאי חום אוניברסאליV2001,629'מ5-וכבל ל

US-SOLO-4613,456ראש בדיקת גלאי חום עם סוללה נטענת כולל מטען

US-SOLO-100262זוג אוחזי גלאי סיליקון שקופים לראש הסרה

כיבויים וציוד בדיקה
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גלאי וברזי גז 

₪מחירון תיאור המוצרט"מק

גלאים

US-SE133KG בוטן -פרופן-גלאי גזIP40, 12/24VDC, 549ממסר בזמן אזעקה לברז גז

US-SE233KG בוטן -פרופן-גלאי גזIP40, 230VAC, 549ממסר בזמן אזעקה לברז גז

US-SE237KG בוטן מוגן מים -פרופן-גלאי גז(IP65,3 12/24רמות אזעקהVDC )1,585

US-SE126KG 12/24בוטן -פרופן-גלאי גזVDC  אוVAC230,2רמות אזעקה,IP44 1,397

US-SE138KG בוטן מוגן התפוצצות -פרופן-גלאי גז(IP65,3 12/24,רמות אזעקהVDC ATEX)2,945

US-SE138PI מימן מוגן התפוצצות –גלאי גז(IP65,3 12/24,רמות אזעקהVDC ATEX)3,306

ברזים

US-VR939 ברז חשמליN.C, 230VAC, 1/2”, 6bar493

US-VR940 ברז חשמליN.C, 230VAC, 3/4”, 6bar493

US-VR600/24 ברז חשמליN.C, 24VDC, 1/2”, 550mbar337

אביזרים

US-ZV030  78אדפטור מתאם פלסטי חשמלי לברז גז

US-ZV014  6"& 1/2" סולונואיד לברז גזVAC2300.55 bar116
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היכולת שלך לבחור את

ביותרהטוב 

4959371מיקוד .  ת  "פ7449ד .ת.  פתח תקווה : עיר.  10הסיבים : רחוב

073-372-6367: תמיכה054-7766-594: מכירות073-373-001: משרד

support@its-telecom.co.il: תמיכהortal@its-telecom.co.il: מכירות

ט נ ר ט נ י א ר  ת w: א w w . i t s - t e l e c o m . c o . i l



פנטל

משולב אודיו וידאו יחדIPהעברת שיחה לטלפון *
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₪  I00000906 1490ללא מצלמהאנלוגי

אנלוגי
₪  I000009311,690ללא מצלמה

₪  I000009382,315אנלוגיתמצלמה

IP

₪  I000009381,790ללא מצלמה

₪  IP I000009842,790מצלמה

₪  SIPI000009113,190מצלמה

אנלוגי
₪  I000009081,390ללא מצלמה

₪  I000009192,015אנלוגיתמצלמה

IP

₪  I000009872,090ללא מצלמה

₪  IP I000009903,090מצלמה

₪  SIPI000009213,490מצלמה

אנלוגי
₪  I000009971,390ללא מצלמה

₪  I000009972,015אנלוגיתמצלמה

IP

₪  I00000975 2,090ללא מצלמה

₪  IP I000009783,090מצלמה

₪  SIPI000009293,490מצלמה

פלסטיק

מטאל

PIEZOוונדאלי-אנטי

PIEZO MOUNT

בתוך הטיח  /להתקנה עלIPסדרת פנלים איכותיים למרכזיות אנלוגיות ו 



משולב אודיו וידאו יחדIPהעברת שיחה לטלפון *
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₪  I000009071490ללא מצלמהאנלוגי

אנלוגי
₪  I000009301,690ללא מצלמה

₪  I000009342,315אנלוגיתמצלמה

IP

I000009802,290₪ללא מצלמה

₪  IP I000009813,290מצלמה

₪  SIPI000009103,690מצלמה

אנלוגי
₪  I000009041,990ללא מצלמה

₪  I000009152,615אנלוגיתמצלמה

IP

₪  I000009882,690ללא מצלמה

₪  IP I000009893,690מצלמה

₪  SIPI000009204,090מצלמה

אנלוגי
₪  I000009961,990ללא מצלמה

₪  I000009922,615אנלוגיתמצלמה

IP

₪  I00000972 2,690ללא מצלמה

₪  IP I000009783,690מצלמה

₪  SIPI000009284,090מצלמה

פנקוד

פלסטיק

מקודד מוארמטאל

PIEZOוונדאלי-אנטי

PIEZO MOUNT

בתוך הטיח  /משולבות מקודד להתקנה עלIPסדרת פנלים איכותיים למרכזיות אנלוגיות ו 



IPמערכת 
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₪ I300009993,190שלוחות פנימיות  32עד  IPמרכזיית-  IPMini IP PBXמרכזית 

₪ IPVideo IP Phone 7"I000009702,490טלפון 

ומשרדיםקטניםעסקיםעבורביותרהאידיאליתהמערכתהינהITSשלIP-המערכת

בדרישותלעמודמנתעל.חזקהאךקטנהמקומיתIPמרכזייתהדורשיםביתיים

,גבוהיםוביצועיםנמוךהספקבעלMIPSמעבדעלמבוססתIP-המרכזיית,הקיימות

.HDתקשורתפרוטוקולכוללהמסובכותהתקשורתתכונותאתהמספק

שלרחבמגווןומציעההרחבות32-בהתומכתקומפקטיתבמעטפתמגיעההמרכזייה

מולעלותיחסעםביותרהטובהIP-המרכזייתזו,זאתעםיחדPBXטלפוןתכונות

.ביותרהטובהתועלת

נתוני המרכזייה

•SIP
IPשלוחות32עד•
IVR,ועידה• , CDR,שיחותהקלטת

הקשיחבדיסקתמיכהעםUSBיציאת•

www.its-telecom.co.ilהחברהבאתרהמורחביםהמרכזייהבנתונילצפותניתן*
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צעד אחד לפני כולם

ULTRA

מערכותשלהמלך
ם ו ק ר ט נ י א ה
ה ש ד ח ם  י ל נ פ ת  ר ד י ס

2וידאואודיואינטרקוםמערכות
לניידאפליקציהמשולבותגידים

מהטובותפניםזיהויומערכת
בעולםוהמהירות

משתלםהכיבמחירביותרהטוב
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2W ULTRAיחידות חוץ

,ארוכותלשניםשרידותיכולת,הכרתכםשלאבעוצמהמתאפיינתULTRAהחדשההפנליםסדרת

וידאושיחתקבלת,לקוחדרישותפיעלמלאהמודולריות,עדיניםקוויםבגימוריוקרתיעיצוב

העיצובפרסוזוכתבעולםמהטובותפנליםסדרת.(טלפוןשיחתכמו)גבוההבמהירותבאפליקציה

.כולםלפניחדשאחדצעד,ידךבהישגהיום,2021לשנתהיוקרתיהגרמני

מחירט"מק

UT20206,150₪

ULTRA DIGITALULTAR 

TUOCH

ULTRA TOUCH–2מגברמשולבW,מקודדהכוללמגעמסך,מצלמה

ישירקריאהלחצן/ישירחיוג:תצוגהמצבבחירתאפשרותעםדלתלפתיחת

הקירבתוך/עלהשקעהקופסתכולל,מהירשמותחיפוש

ULTRA DIRECT–2מגברמשולבWפתיחתעםמוארישירחיוג,מצלמה

הקירבתוך/עלהשקעהקופסתכולל,מוארתשמותספריית,דלת

UT927011,500₪

פריטתאור

ULTRA DIRECT 

IPבתצורתULTRAפנליםסדרתבקרוב*

בקרוב
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ULTRA2Wיחידות חוץ

IPבתצורתULTRAפנליםסדרתבקרוב*

וידאואודיוכמות לחצנים

₪ ₪3,890 3,160לחצנים3/4

₪ ₪3,990 3,260לחצנים5/6

₪ ₪4,090 3,360לחצנים7/8

מקודד,(פניםזיהוי)מצלמהללא/עם2WמגברמשולבULTRAפנל

3גודל)ספק+הקירבתוך/עלהשקעהקופסתכולללחצנים3-8,מואר

(מודול

,מוארמקודד,(פניםזיהוי)מצלמהללא/עם2WמגברמשולבULTRAפנל

(מודול2גודל)ספק+הקירבתוך/עלהשקעהקופסתכולללחצנים3-8

וידאואודיוכמות לחצנים

₪ ₪3,290 2,690לחצן 1

₪ ₪3,390 2,790לחצנים2

1-2,(פניםזיהוי)מצלמהללא/עם2WמגברמשולבULTRAפנל

(מודול1גודל)ספק+הקירבתוך/עלהשקעהקופסתכולללחצנים

וידאואודיוכמות לחצנים

₪ ₪2,990 1,790לחצן 1

₪ ₪3,090 1,890לחצנים2

UT110UT120

UT210UT220

UT111UT121

UT211UT221

UT811UT821

UT811UT821

UT811UT821
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IKALLהרכבה עצמיתIP/2W 
W2 /IPבחר מגבר -1שלב 
IPמצלמהמגבר גידים 2מצלמהמגבר IPאודיומגבר גידים 2אודיומגבר תאור

168246814682HC(דירות100למעל )C4680/ 1621ט"מק

₪ ₪3200 ₪1700 2150₪1850/ 990₪מחיר  

בחר כיסוי  למגבר  -2שלב 

כיסוי למגבר מצלמה לחצנים 2+ כיסוילחצן+ כיסויכיסוי למגבר תאור  
למגברכיסוי

לחצן+ מצלמה

כיסוי למגבר

'לח2+ מצלמה

33400334013340233410334113412ט"מק

₪      ₪315385 ₪265₪ ₪335 235₪290מחיר  

METAL-ניתן לקבל את הכיסויים גם בצבע כסף*

חיוג ישיר  /בחר לחצנים-3שלב 

לחצנים6מודול לחצנים 4מודול לחצנים 3מודול תאור  
מודול חיוג ישיר הכולל מקודד ומסך

תומך עברית   

3343333434334363360Bט"מק

₪690₪1950₪ ₪610 600מחיר  

בחר מודלים בהתאמה אישית -4שלב 

12-שלט מואר לשלט מואר מודול קרבה  מודול מקודד  תאור  

3348334933363337ט"מק

₪485₪360₪360₪ 990מחיר  

בחר מסגרת וקופסה-5שלב 

מודולים3+ מסגרת למגבר מודולים2+ מסגרת למגבר מודול+ מסגרת למגבר מסגרת למגברתאור

3311/1S  / 3311/1A3311/2S  / 3311/2A3311/3S  / 3311/3A3311/4S  / 3311/4Aט"מק

₪ ₪380 ₪350 ₪310 280מחיר  

בתוך הטיח/ בחר קופסה על-6שלב 

מודול4על הטיח מודול3על הטיח מודול2על הטיח מודול1על הטיח תאור  

3116/13116/23116/33116/4על הטיחט "מק

₪480₪490₪  195₪300מחיר  

3110/13110/23110/33110/4בתוך הטיחט "מק

₪139₪139₪  115₪129מחיר  

118x118x45מידה mm118x207x45 mm118x297x45 mm           118x387x45 mm

METAL-ניתן לקבל את הכיסויים גם בצבע כסף*

1מגן גשם למודול 1מגן גשם למודול 1מגן גשם למודול 1מגן גשם למודול תאור  

31121311223112331124ט"מק

₪380₪450₪ ₪360 340מחיר  

METAL-ניתן לקבל את הכיסויים גם בצבע כסף*

אביזרים נוספים
₪  7,200'מ1.7גובה ,   מודול1עמוד חיצוני לפנל 

קופסה להתקנה זוויתית

מודול1
700 ₪

₪ 7,400'מ1.7גובה ,   מודול2עמוד חיצוני לפנל 
קופסה להתקנה זוויתית

מודול2
₪ ג790

₪  7,500'מ1.7גובה ,   מודול3עמוד חיצוני לפנל 
קופסה להתקנה זוויתית

מודול3
890 ₪

₪  3,800'מ1.17גובה , מודול1עמוד חיצוני לפנל 

₪  4,200'מ1.17גובה , מודול2עמוד חיצוני לפנל 

₪  4,500'מ1.17גובה , מודול3עמוד חיצוני לפנל 



IP/2Wיחידות פנים

2WIPתאור פריט

התקנה שקועה  ( W2/IP)לבן , MAXI‘’7מוניטור מגע  

223x124x25mmמידות.  אופציה לבסיס שולחני*למחצה 

6801W6802W

1,900 ₪2,150 ₪

(W2/IP)שחור  /לבן, מגע’’ICOMA4.3מוניטור 

.  אופציה לבסיס שולחני*התקנה שקועה למחצה 

142.5x147x23 mmמידות

6601W/B6602WK

1,450 ₪2,150 ₪

(W2/IP)שחור/לבן, MINI Handset‘’4.3מוניטור לבן 

175x160x22mmמידות

6701W/B6702W

1,100 ₪1,600 ₪

(W2/IP)לבן , MINI HandsFree‘’4.3מוניטור לבן  

175x160x22mmמידות

6721W6722W

1,350 ₪1,700 ₪

(W2/IP)לבן , WIFIMINI HandsFree‘’4.3מוניטור 

115x160x22mmמידות

6741W6742W

1,900 ₪2,200 ₪

( W2/IP)-התומכת בתצורותשפופרת 

103x190x30mmמידות 

2738W2633W

230 ₪696  ₪

-תומכת ב, הקירעל,הוריםחדר /דלת כניסהדיבורית

(W2/IP )

X 60x 28 mm 90מידות 

6228W6203W

750 ₪900  ₪

התקנה שקועה  ( W2/IP)לבן , MAXI WIFI‘’7מוניטור מגע  

223x124x25mmמידות.  אופציה לבסיס שולחני*למחצה 

6842W

2,450 ₪

EXTRAשפופרת לקיט 'שפ4+'לח4'שפ3+‘לח4'שפ2+ 'לח2שפופרת1+לחצן 1תאור

₪  ₪110  ₪850  ₪640  ₪699  ₪950  640מחיר

KAE5601KAE0061KAE5602KAE5603KAE5604KAE2702Wט"מק

2W-ירוק5W-כתום

20מתוך | 15עמוד 

2W/5Wאודיוקיטים EXTRA
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IP/2Wמערכת לבניין 

12עד 5

24עד 12

44עד 30

60עד 45

76עד 61

ספקים+ מפצלים + פנל : המחיר כולל את כל הציוד הנדרש להפעלת המערכת וכולל•

4.3’’

(  ראה עמוד יחידות פנים)תוספת ליחידת הורים תתומחר בנפרד •

(2Wמגבר )₪ ULTRA TOUCH–5,350תוספת לפנל •

 ULTRAחיוג ישיר 
2Wבלבד

-IPתוספת והערות למערכת 

:  חשוב להוסיף רישיונות בהתאם•
תוספת ליחידת הורים, כמות משתמשים, ללא מסך/רישיון לאפליקציה במקביל למסך

2,390₪3,040₪

1,970₪2,490₪

1,840₪2,290₪

1,790₪2,250₪

1,690₪2,110₪

2,040₪2,540₪

1,650₪1,990₪

1,490₪1,790₪

1,460₪1,750₪

1,430₪1,710₪

2,390₪2,990₪

1,970₪2,440₪

1,840₪2,240₪

1,750₪2,200₪

990₪2,060₪

דירות

שפופרת

1,940₪2,440₪

1,550₪1,890₪

1,390₪1,690₪

1,360₪1,650₪

1,330₪1,610₪

1,940₪2,440₪

1,550₪1,890₪

1,390₪1,690₪

1,360₪1,650₪

1,330₪1,610₪

750₪1,710₪

380₪970₪

335₪820₪

305₪780₪

280₪740₪

12עד 5

24עד 12

44עד 30

60עד 45

76עד 61

MINI H.F WIFI MINI H.FMINI HANDSETICONA

MAXI

4.3’’

7’’

4.3’’4.3’’

הערות למחירון

IP-מחיר ל2W-מחיר ל |

₪  VIP -B14562,350עבור למערכת טאבלט/לניידאפלקציהמתאם •

דירות

 IKALLחיוג ישיר 
2W / IP
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IP/2Wקיטים לבית פרטי 

2WIPתאור פריט

MAXIמסך+ פנל  ספק+ מגע  ’’7
3,550 ₪4,150 ₪

8461XW6842

WIFI4.3MINI H.Fמסך + פנל   ספק+ נתב + ’‘

(זיהוי פנים+ קבלת שיחת וידאו לאפליקציה )
3,550 ₪4,150 ₪

8451V8561V

2WIPתאור פריט

MINIמסך+ מקודדפנל  ₪ ₪6,080 4,390ספק+עם שפופרת  4.3’‘

UT121/IK121+6701WUT131/IK131+6702W

MINIמסך+ מקודדפנל  H.F ₪ ₪6,080 4,740ספק+ 4.3’‘

UT121/IK121+6721WUT131/IK131+6722W

MAXIמסך+ מקודדפנל  ₪ ₪6,530 5,190ספק+מגע  7’‘
UT121/IK121+6801WUT131/IK131+6802W

MINI"4.3מסך + פנל מקודד  H.F WIFI+ספק
(משתמשים15קבלת שיחת וידאו לאפליקציה עד )

5,1906,830 ₪

UT121/IK121+6841W
WIFI

UT131/IK131+6842W
WIFI

מסגרת קופסא וספק  + לחצן + מצלמה +  IKALLפנל
(ללא מסך)( משתמשים15שיחת וידאו לאפליקציה עד )

5,100₪

8501HIM

 IKALL/ULTRAמשולבים פנל קיטים

QUADRAקיטים משולבים פנל  

MINI
MINI 

Hands Free

MAXI אפליקציה

QUADRA

IKALL

ULTRA

יהיו זמינים בקרוב במלאיULTRAIPדגמי פנל *

8501HIM



2wIP 

4,250₪5,950₪

4,890₪6,590₪

5,590₪7,290₪

6,190₪7,890₪

7,890₪9,590₪

בקש מחיר  
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IP/2Wיחידות חוץ

SENSE 316ROMA

ברונזהפליזשחור

IP 2W

SENSEפנל   2WאוIPמגבר , התקנה שטוחה, לחצנים לבחירה1-12משולב 316

חיוג -כמותאם אישית316SENSEפנל מסך מגע  

(  מיוחד)משולב קורא קרבה . ישיר או לחצנים ישירים

מערכת ניהול פשוטה ודינמית  ,  IPגידים או2מגבר 
342x182x3 mm

לחצן1

לחצנים2

לחצנים3

לחצנים4

לחצנים8

לחצנים8מעל 

3453S3454HD

23,000₪25,000₪

או
(ברונזה/פליז/שחור פחם( 2WאוIPמגבר , התקנה שטוחה, לחצנים לבחירה1-48משולב רטרוסגנון ROMAפנל 

QUADRA  לבית פרטי

משולב לחצנים לבחירה  

על הטיח  1/2/4

(חמרה/כסף/שחור)

IKALLהכולל, לבית פרטי:

,  מקודד, לחצן, מצלמה, מגבר

מסגרת כולל קופסא תחת הטיח  

(מטאל/לבן/שחור)

IKALL 200תומך עד חיוג ישיר

,  יחידות דיור  משולב מצלמה

זיהוי פנים תומך בעברית  , מקודד

(מטאל/לבן/שחור)ספק + וחווי קולי 

4893M4899M

1,820₪2,800 ₪

4450P4450PV 

2,890₪4,290₪

IKALLIKALL  

5,550₪7,500 ₪

IP 2WIP 2W

IP 2W



גידים  2אביזרים  למערכת 
מחירתאור מוצר ט"מק

690₪אביזרים  100תומך עד SB2גיד 2בורר בין פנלים  למערכת 1404

1210
100תומך עד SB2גיד 2בניין למערכת /פרטימודלריספק לפנל 

אביזרים  
1,250₪

1212B 750(עבור מוניטורים נוספים)גיד 2ספק מוניטורים  ₪

₪  1224752ספק ליחידת 1200

1224A
פנלים  2מאפשר עבודה עם )SB1בורר  פנלים למערכת אנלוגית

(במקביל
751₪

4888C גידים גרסה 2מיקסר למערכתSB11,900₪

1998VC גידים 2עמדת שומר עם מסךSB18,900₪

1998A גידים 2עמדת שומר ללא מסךSB17,900  ₪

COMELIT VIPאביזרים  למערכת 

590₪ספק לפנל 1595

950₪(אביזרים25תומך עד )VIPספק למפצל מוניטורים 1441

POE 990₪מוניטורים 4-מתג ל1440

VIP8,900₪עמדת שומר  עם מסך למערכת 1952

1800₪(קליינט)למחשב PCתוכנת 1454

2,500₪גישה ישירה מהפנל לנייד  , לבית פרטי ללא מסטר  VIPלמערכתאפלקציהמתאם 1456

1456B למערכת אפלקציהמתאםVIP   2,350₪ללא רישיונות-לבניין

1456S למערכתאפלקציהמתאםVIP 1,950₪גישה ישירה מהפנל, מאפשר מסך, לבית פרטי

1456G מתאםSIP  למערכתIP  בחיבור למרכזיותIP

1596B 316ספק עבור פנלים ומערכות מסדרתSENENS950₪
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IP/2Wאביזרים למערכות
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IP/2Wאינטרקום מחסה

לחדרי מחסה ומצוקה   IPמערכת אינטרקום חרום

מחירתאורט  "מק

1952
יחידות קצה  1,000יחידה מרכזית עד 

.תומך תמונה ללחצן מחסה משולב מצלמה , כוללת מסך
8,900₪

3460EA
יחידת קצה לאינטרקום מחסה דיבור בלבד  

באדוםלחצן חירום , נורות לד לחיווי, כוללת כתב ברייל
4,166₪

3460EV
ותמונהיחידת קצה לאינטרקום מחסה דיבור 

באדוםלחצן חירום , נורות לד לחיווי, כוללת כתב ברייל
5,835₪

620₪קופסא חיצונית ממתכת להתקנה יחידת הקצה על הטיח  3461

VIP990₪למערכת ' יח4-ל POEמתג 1440

₪ 950אביזרים  25עד , ספק למתג1441

BUSגידים לחדרי מחסה ומצוקה  2מערכת אינטרקום חרום 

1998A
המאפשר חיבור עד  BUSגידים 2יחידה מרכזית  

אודיו בלבד, יחידות קצה1000
7,900₪

6288W
לחצן חירום עם כתב  , גידים2, יחידת קצה אודיו

על הטיח  , ברייל לחדרי מחסה ומצוקה
815₪

665₪ספק מרכזי למערכת  1195

LEM-1 6ספק + , 1מאסטר לשלוחהV617

LEM-1DL 783כולל ממסר פתיחת דלת1מאסטר לשלוחה

LEF-3950ניתן לשלב עם מאסטרים נוספים, שלוחות3-מאסטר ל

LEF-51,583ניתן לשלב עם מאסטרים נוספים, שלוחות5-מאסטר ל

LEF-101,950ניתן לשלב עם מאסטרים נוספים, שלוחות10-מאסטר ל

LE-D217על הטיח, פנל אודיו לחצן אחד

LE-DA467ונדלי-אנטיתחת הטיח , פנל אודיו לחצן אחד

מערכת אינטרקום אודיו ולחדרי מחסה  

פנה לסוכן  המכירות, וקריאת אחותIPלמערכות לקבלת מחירים *

₪  מחיר 
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ם   י מ ו ח ת ה מ ד  ח א ל  כ ב ם  כ ת א ת  ר ש ל ח  מ ש נ

ץ ו ע י י ב ת  ו ר ב ח ה מ ה, ו ל ע פ ה ו ן  ו נ כ .  ת


