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 ...בואו נעשה לכם סדר 

L-10 / L-20

D.V.R

PAL 102 KTV 

PAL 101 / 102 / 202 PTI  500 

 
כרטיס דלת 

 פנסוניק

שלוחה אנלוגית  

 בכל מרכזיה

 אודיו' שפופרות ויח מוניטור אינטרקום

 לקו טלפון חיבור ישיר

L-100 / L-300 / L-400
L-500 / L-600 / L-800

X-CODE

מתאם טלפון  

 אינטרקום

מתאם טלפון  

 אינטרקום
 גידים 5שפופרת  

 שלוחה אנלוגית
 IPבמרכזית  

 ATAבאמצעות  מתאם 

 3-10עמודים   

 15-23עמודים  

 25-30עמודים  

 .עם מצלמה או ללא מצלמה מתחברים ליחידות הבאות( אינטרקום טלוויזיה)פנלים לקיט וידאו 

 MULTI .(או מוניטור ללא דיבור ופתיחת דלת  DVRלחיבור ל)פנלים למערכות אודיו ללא מצלמה או עם מצלמה 

KTV 

 מוניטור

 ...בואו נעשה לכם סדר 

 (.או מוניטור ללא דיבור ופתיחת דלת  DVRלחיבור ל)פנלים למרכזיות ללא מצלמה או עם מצלמה 

D.V.R

 מוניטור

 מתאם אפליקציה

CLOUD SERVER 
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ACC 

ART 

 ----מערכות מנוהלות , קורא טביעות אצבע , קורא כרטיסים , מקודדים       –בקרות כניסה 

 -----------ציפוי זהב , צביעה בטבילה , פנלים מעוצבים , תיבות דואר      –עיצובים מיוחדים 

 ------עמדת שומר , אודיו' יח, מוניטורים, פנל דלת     –אינטרקום טלוויזיה דיגיטלי לבניינים 

EXT 

AUD 

KTV   שלוחות אודיו , מתאם טלפון , מוניטורים , פנלים חיצוניים   –אינטרקום טלוויזיה-------- 

 -------מולטי פנל , קיטים אודיו ,  שפופרות אינטרקום , מתאמי טלפון       –אינטרקום אודיו 

 -----------------מרכזיה אנלוגית ,  SIP IPפנלים , פנלים אנאלוגיים   –אינטרקום  שלוחה  

SIM 

APP  מתאם אפליקציה ל , פנלים חיצוניים   –אינטרקום אפליקציהKTV  ------------------------- 

   ----------------------- KTVמתאם  סלולארי ל , אינטרקום לבית פרטי  –בקרות סלולאריות 

PRO   כרטיסים וממסרים , שנאים , לחצני מצוקה , לחצני יציאה       –מוצרים נלווים-------------- 

 1עמוד           

 2עמוד           

 3-10עמודים   

 11-12עמודים  

 13-14עמודים  

 15-23עמודים  

 25-30עמודים  

 31-34עמודים  

 35-38עמודים  

 39-40עמודים  

 41-42עמודים  

 43עמוד          

BLU  י "חיוג ע    -אינטרקום אודיו דיגיטאלי לבנייניםSIM ,גיד  5חיבור , י קו טלפון"חיוג ע-------- 

MTRIX  מרכזייתIP  בענן---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------- TYCOבקרת כניסה מנוהלת מבית 

 תוכן עניינים
1-700-500-717 
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KT-1 

 דלתות 4בקר  דלתות 2בקר  בקר דלת אחת

KT-300 KT-400 

 tycoבקר כניסה מנוהל מבית 

P-225W-26

 קודן משולב קורא

WIGAND 

P-225KPW-26 PK-11WG ID-10WG 

 חיבור קווי אוIP 

 ממשק ניהול בעברית .

 אין הגבלה בכמות הכניסות המנוהלות .
 נדרשת תוכנתCorporate (Anti pass back  )

 מצלמות/ אפשרות לשילוב עם מערכת אזעקה 

 ועוד.  על כל ניסיון פריצה כולל וידיאו מתריאההמערכת… 

כרטיסים ותגים 

 ...התקשרו לקבלת הצעה

 קירבה  קורא

WIGAND 

מגוון תוכנות  

 מתקדמות
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 קירבה  קורא

KANTECH 

 קודן משולב קורא
KANTECH 

S.W -Special/Corporate 
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באמצעות  אחת במערכת  חיצוניים פנלים  שישה  עד  לחבר  ניתן CN SPLITER  (10 עמוד) 

(9-10 עמוד) מתאים וחיבור בחיווט במקביל אודיו ויחידות מוניטורים  עשרה  עד  לחבר  ניתן 

(4-10 עמוד)  אחת  במערכת  והמוניטורים חיצוניים פנלים של שונים  סוגים  בין  לשלב  ניתן 

אפליקציה מתאם לשלב ניתן ((APP (12 עמוד)  הסמארטפון באמצעות דלת פתיחת לדיבור 

(10 עמוד)  בבית הטלפונים באמצעות דלת ופתיחת למענה פונגייט טלפון מתאם לשלב ניתן 

מתאם  לחיבור  אפשרות  GSM (14 עמוד)  דלת ופתיחת למענה חוץ טלפון למספרי  לחיוג 

 אינטרקום טלוויזיה לבתים פרטיים

 גידים 4מגוון רחב של פנלים חיצוניים ומוניטורים בחיבור 

4C 

4C 

4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 

4C 

4C 4C 

 3פנל  2פנל  1פנל 

מפצל  

מתאם  ערוץ

 טלפון

 מתאם אפליקציה
 GSMמתאם 
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פנל נירוסטה שני לחצנים  

 משולב קודן ללא מצלמה

 ללא קופסה אחורית

קופסה להתקנה  

 חיצונית לפנל 
ARENA 

קופסה  לשיקוע  

 ARENAלפנל  

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

 פנל נירוסטה שני לחצנים

 משולב קודן ומצלמה

 ללא קופסה אחורית

פאנל נירוסטה עם מצלמה משולב  

 קודן מואר ללא קופסה אחורית

ARENA 561 KTV / N 

 פאנל נירוסטה ללא מצלמה

 משולב קודן מואר

 ללא קופסה אחורית

ARENA 561 BIO/C 

פנל נירוסטה עם מצלמה 

 וקורא טביעת אצבע

 ללא קופסה אחורית

ARENA 562 KTV / C ARENA 562 KTV / N ARENA 561 ID/C 

פנל נירוסטה עם מצלמה 

 וקורא כרטיסי קירבה

 ללא קופסה אחורית

ARENA 551 KTV / C 

 פאנל נירוסטה יוקרתי

 משולב קודן מואר ומצלמה

PB 561 BX 561 

2.8mmפנל נירוסטה יוקרתי עם מצלמה 

 משולב בקר כניסה עבור מערכת אינטרקום טלוויזיה

 להתקנה על הקיר או שקוע

ARENA 

 יש להוסיף שלט לתכנות* 
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 ₪ 3000 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm  250 X 120מידות   

 ₪ 1418 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm  250 X 120מידות   

 ₪ 2417  מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DCמתח הזנה 

 נירוסטה טבעי  צבע  

  mm  250 X 120  מידות 

 ₪ 2417 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm  250 X 120מידות   

 ₪ 1750 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm  250 X 120מידות   

 ₪ 2583 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm  250 X 120מידות   

 ₪ 334מחיר          

 אפור מגורען     צבע 

 mm 144 X 274 X 48מידות        

 ₪ 85         מחיר    

  mm 113 X 240 X 46מידות       

 ₪ 1500 מחיר  

 שקוע  התקנה  

 מהמוניטור  מתח הזנה 

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm  149 X 204מידות   

 X 185 X 50  mm 130מידות שיקוע   

ARENA 561 KTV / C 

FR 5 

 ₪ 334מחיר          

  mm 150 X 280מידות              

מסגרת הגדלה  

נירוסטה לפנל 

ARENA 

 שלט

 שלט לתכנות

 בקרות כניסה

 133₪       מחיר    

 mm  110 X 53 X 15מידות        

 ח"מ          טל"המחירים אינם כוללים מע
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פאנל נירוסטה עם מצלמה משולב  

 2.8mmפנל נירוסטה יוקרתי עם מצלמה  קודן מואר ללא קופסה אחורית

 משולב בקר כניסה עבור מערכת אינטרקום טלוויזיה

 להתקנה על הקיר או שקוע

VEGA 
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 ₪ 2250     מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה 

12-15V DC/ACמתח הזנה 

 נירוסטה טבעי   צבע  

 mm 100  X 195מידות   

 פנל נירוסטה  

 שני לחצנים ומצלמה

 ללא קופסה אחורית

VEGA 11 KTV / C 

 ומצלמה  פנל נירוסטה לחצן

 ללא קופסה אחורית

VEGA 203 KTV / C 

 פנל נירוסטה  

 שלושה לחצנים ומצלמה

 ללא קופסה אחורית

 ₪ 1584 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 נירוסטה טבעי   צבע  

 mm 100  X 195  מידות 

 ₪ 1250 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm  100 X 110  מידות 

 ₪ 1750 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC            מתח הזנה     

 נירוסטה טבעי   צבע  

 mm 100  X 195  מידות 

VEGA 202 KTV / C 

VEGA 216 KTV / C 

פנל נירוסטה לחצן ומצלמה  

 משולב קורא טביעת אצבע

 ללא קופסה אחורית

VEGA 215 KTV / C 

פנל נירוסטה לחצן ומצלמה  

 משולב קורא כרטיסי קרבה

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות*  יש להוסיף שלט לתכנות* 

 ₪ 2750 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה            

 נירוסטה טבעי   צבע  

 mm 100  X 195  מידות 

 ₪ 2250 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה             

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm  100 X 195מידות   

VEGA 213 KTV / C 

מסגרת לשלושה  

 מודולים

VG 03 

 קופסה תחת הטיח

 לפנל עם מודול אחד
קופסה חיצונית על 

 הטיח למודול אחד

VEGA PB 1 VEGA BX 1 

VEGA 214 KTV / C 

 פנל נירוסטה  

 ארבעה לחצנים ומצלמה

 ללא קופסה אחורית

 ₪ 1920 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה             

 נירוסטה טבעי   צבע  

 mm 100  X 195  מידות 

 ₪ 250       מחיר    

 mm 100 X 280מידות                

מסגרת לשני  

 מודולים

VG 02 

 ₪ 250       מחיר    

 mm 100 X 195מידות                

 ₪ 200       מחיר    

 mm  105 X 117 X 50מידות       

 ₪ 83         מחיר    

  mm 95 X 105 X 50מידות         
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VG 0 

 שלושה לחצנים שני לחצנים מצלמה ולחצן, אודיו

 קורא טביעת  אצבע קורא קרבה קודן

 נדרש שלט לתכנות* נדרש שלט לתכנות*

VG 3 

VG 4 

VG 1 VG 2 

VG 5 

 ₪ 333        מחיר ₪ 416  מחיר  ₪ 1083       מחיר  ₪ 1250      מחיר

  ₪ 1250       מחיר ₪ 416        מחיר ₪ 750  מחיר ₪ 750  מחיר

 מודול לכיתוב שם

VG 6 

 ?כיצד מתמחרים פנל מודולארי  בחר קופסה אחורית. 3בחר מסגרת  .2בחר את המודולים הרצויים  1.

VG 7 

 ₪ 3500 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה            

 נירוסטה טבעי   צבע  

 mm 100  X 280מידות   

VEGA 3024 KTV / C 

פנל נירוסטה שני לחצנים ומצלמה  

 משולב קודן

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

VEGA 3025 KTV / C 

 ₪ 2330 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה           

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm 100  X 280מידות   

 ₪ 2330 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה 

12-15V DC/ACמתח הזנה           

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm 100  X 280מידות   

VEGA 3026 KTV / C 

 ₪ 2830 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה           

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm 100  X 280מידות   

VEGA 3164 KTV / C 

פנל נירוסטה לחצן ומצלמה  

 משולב קורא טביעת אצבע וקודן

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

 ₪ 3000 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה            

 נירוסטה טבעי   צבע  

 mm 100  X 280  מידות 

 ₪ 3500 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה            

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm 100  X 280מידות   

פנל נירוסטה שני לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא כרטיסי קרבה

 ללא קופסה אחורית

פנל נירוסטה שני לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא טביעת אצבע

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

לחצן ומצלמה משולב  

 קורא אצבע וקורא קירבה

 ללא קופסה אחורית

לחצן ומצלמה משולב  

 קורא קירבה וקודן

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות*  יש להוסיף שלט לתכנות* 

VEGA 3154 KTV / C VEGA 3165 KTV / C 

קופסה חיצונית על 

 הטיח לשני מודולים

 קופסה תחת הטיח

 לפנל עם שני מודולים

VEGA PB 2 VEGA BX 2 

 מצלמה ללא לחצן, אודיו

 קופסה חיצונית על 

 הטיח לשלושה מודולים

 קופסה תחת הטיח

לפנל עם שלושה  

 מודולים

VEGA BX 3 VEGA PB 3 

 267₪       מחיר     

 mm  105  X 202 X 50מידות      

 ₪ 83      מחיר       

  mm X 50 95  X 190מידות        

 334₪מחיר           

 mm  105 X 288 X 50מידות       

 ₪ 83מחיר             

  mm 95 X 275 X 50מידות         

 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע6

 יש להוסיף שלט לתכנות* 
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VEGA 3136 KTV / C 

VEGA KTV 

 חמישה לחצנים ומצלמה

 ללא קופסה אחורית
שבעה לחצנים ומצלמה  

 ללא קופסה אחורית

שישה לחצנים ומצלמה  

 ללא קופסה אחורית

VEGA 3033KTV / C VEGA 3133 KTV / C VEGA 3023 KTV / C 

שלושה לחצנים ומצלמה  

 משולב קודן

 ללא קופסה אחורית

ארבעה לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא  קירבה

 ללא קופסה אחורית

ארבעה לחצנים ומצלמה  

 משולב קודן

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

VEGA 3034 KTV / C 

VEGA 3134 KTV / C VEGA 3135 KTV / C 

שלושה לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא קירבה

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

ארבעה לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא  אצבע

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

שלושה לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא אצבע

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

VEGA 3035 KTV / C VEGA 3036 KTV / C 

 שלט

 שלט לתכנות

 בקרות כניסה

 133₪       מחיר    

 mm  110 X 53 X 15מידות        

מסגרת הגדלה  

נירוסטה לשלושה  

 מודולים

 ₪ 3170 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה           

 נירוסטה טבעי   צבע  

 mm 100  X 280מידות   

 ₪ 2500 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה           

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm 100  X 280מידות   

 ₪ 3000 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה           

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm 100  X 280מידות   

 ₪ 2500 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה           

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm 100  X 280מידות   

 ₪ 2670 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה           

 נירוסטה טבעי   צבע  

 mm 100  X 280מידות   

 ₪ 2670 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V DC/ACמתח הזנה           

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm 100  X 280מידות   

מסגרת הגדלה  

נירוסטה לשני  

 מודולים

 ₪ 334מחיר          

  mm 130 X 310מידות              

FR 2 FR 3 

 ₪ 334מחיר          

  mm 130 X 225מידות              

7 

 ₪ 2170 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm 100  X 280מידות   

 ₪ 2340 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm 100  X 280מידות   

 ₪ 2000 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm 100  X 280מידות   
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 פנל מתכתי  

 משולב קודן מואר ומצלמה

 פנל מתכתי  

 משולב קודן ללא מצלמה
 פנל מתכתי עם מצלמה

פנל מתכתי  משולב קודן  

 לחצנים2/3

 ללא קופסה אחורית

 פנל מתכתי שני לחצנים

 עם מצלמה

לפנל 45°  זווית 

COM 20   

 כסף  /ברונזה     צבע

 

8 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע

קופסה להתקנה  

חיצונית לפנל  

COM 500 

COM 50 KTV/C 

COM 50 KTV/N COM 20 KTV/C COM 35 KTV/C 

COM 512/513 

BX 500 

 1666₪  מחיר  

 על הקיר  התקנה  

12-15V/DC            מתח הזנה     

 כסף  צבע   

 mm  78 X 180 X 60מידות   

 ₪ 666  מחיר  

על הקיר   התקנה  

 מהמוניטור  מתח הזנה 

 ברונזה/ כסף   צבע  

 mm 58 X 134 X 39מידות   

 ₪ 1250 מחיר  

 על הקיר  התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 כסף   צבע  

 mm  78 X 180 X 60מידות   

 ₪ 1000 מחיר  

 על הקיר  התקנה  

12-15V/DC            מתח הזנה     

 כסף  צבע  

 mm  90 X 130 X 43מידות  

 ₪ 2333     מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה 

 15V/DC  מתח הזנה 

 כסף  צבע  

 mm  125 X 304 X 15מידות   

 ₪ 334      מחיר   

 mm  125 X 299  X 41מידות      

 ₪ 134      מחיר     

 mm  45 X 125מידות                

MA 20 

 mm2.8פנלים מאלומיניום עם מצלמה 

 עבור מערכת אינטרקום טלוויזיה

 להתקנה על הקיר

MA 50 

 80₪       מחיר       

 mm  110 X 53 X 15מידות        

45°  זווית 
 COM 50לפנל  

COM 

פנל מתכתי שלושה  

 לחצנים עם מצלמה
פנל מתכתי  ארבעה 

 לחצנים עם מצלמה

COM 30 KTV/C COM 40 KTV/C 

 ₪ 1330 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 כסף   צבע  

 mm  120 X 230 X 35מידות   

 ₪ 1170 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V/DC           מתח הזנה     

 כסף צבע  

 mm  120 X 230 X 35מידות   
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 מוניטורים

מקשי מגע צילום עם תמונות "   7מוניטור 

 תמונות אחרונות 100שומר . בכל לחיצה

מקשי מגע  " 10מוניטור   דק במיוחד" 7מוניטור 

דק " 4.3מוניטור 

L-500

L-800 L 300 

L-450

 ₪ 866מחיר   

 התקנה    על הקיר

 15V/DCמתח הזנה   

 צבע    לבן

 mm  180 X 125 X 23מידות              

 2500₪מחיר    

 שקוע/ התקנה    על הקיר 

 15V/DC מתח הזנה 

 שחור/ צבע    לבן 

 mm  340 X 210 X 43מידות  

"  7מוניטור 

L-350

 ₪ 1167מחיר    

 התקנה    על הקיר

 15V/DC  מתח הזנה 

 צבע    לבן

 mm  240 X 175 X 38מידות  

1466₪מחיר      
שקוע/ התקנה    על הקיר   

15V/DC       מתח הזנה 

שחור/ צבע   לבן   
241 X 161 X 23 mm מידות   

1333₪מחיר       
שקוע/ התקנה    על הקיר   

15V/DC    מתח הזנה 

שחור/ צבע    לבן   
245 X 160 X 18   mm  מידות 

.  מגוון של מוניטורים בגדלים שונים

 .מותאמים לכל דרישה

. אודיו ומתאם טלפון המתחבר במקביל' יח

 .למוניטורים למענה באמצעות הטלפונים

 133₪  מחיר  

 mm  290 X 210 X 25מידות  

תושבת גבס 

לשיקוע מסך  

L500 

 ₪ 334מחיר    

  mm 165 X 100מידות   

מעמד שולחני  

למוניטור  

 ₪ 417מחיר    

 mm  330 X 250 X 30מידות  

תושבת  פלסטיק  

לשיקוע מסך  

L500 
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" 4מוניטור 

 משולב שפופרת

L-700

" 3.5מוניטור 

דיבור חופשי  "  7מוניטור 

 משולב שפופרת

L-100

L-600

L-20

 HANDSFREEיחידת אודיו 
 TVלאינטרקום  

 אינטרקום מתאם טלפון  KTVשפופרת אודיו לאינטרקום 

 לקיט וידאו

פנלים   2מפצל ערוץ לחיבור 

 על ערוץ אחד

פנל משולב מצלמה להתקנה  כרטיס

 בתיבות דואר

L-10

 KTVכרטיס פנל 

PAL 102 KTV 

CN-SPLITER 

 ₪ 666מחיר    

 התקנה    בפנלים ותיבות דואר

 מהמוניטור     מתח הזנה 

 X 75 40מידות       

 ₪ 500מחיר    

 12V/DC  מתח הזנה 

 X 90 X 20 80מידות   

 1466₪מחיר    

 התקנה    על הקיר

 15V/DC  מתח הזנה 

 שחור/ צבע   לבן 

 mm  282 X 134  X 28מידות   

 ₪ 817מחיר   

 התקנה    על הקיר

 15V/DC מתח הזנה 

 צבע    לבן

 mm  205 X 220  X 66מידות  

 ₪ 800מחיר    

 שקוע/ התקנה    על הקיר 

 15V/DC מתח הזנה 

צבע    לבן 

 mm  160 X 120 X 42מידות  

 ₪ 383מחיר    

 שקוע/ התקנה    על הקיר 

 15V/DC   מתח הזנה   

 צבע    לבן

 mm  160 X 120 X 42מידות  

 ₪ 267מחיר    

 התקנה   על הקיר

 15V/DC  מתח הזנה 

 צבע    לבן

 X 90 X 50 200מידות   

 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע 10

 ₪ 682מחיר    

 התקנה   על הקיר

 15V/DC  מתח הזנה 

 mm  150 X 120 X 30מידות   
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 לנהל שיחה ולפתוח את הדלת מכל מקום בעולם, מאפשר לצפות.  לסמארטפוןאינטרקום וידאו  

11 

הביתי הראוטר באמצעות לאינטרנט האינטרקום מערכת חיבור  

הסמארטפון באמצעות דלת ופתיחת לצפייה החיצוני מהפנל לקריאה מענה  

לשלב  ניתן CLOUD SERVER במערכת KTV (טלוויזיה אינטרקום) למסכים במקביל לצלצול 

4C 4C 

C
A

T 
5

 

CAT 5 

CLOUD SERVER 

ARENA  APP 

1-700-500-717 
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 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע 12 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע

 פאנל נירוסטה עם מצלמה משולב קודן מואר

 מתחבר ישירות לרשת האינטרנט 

 ללא צורך במוניטור בבית
 ללא קופסה אחורית

 ₪ 2750 מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

 15V/DC מתח הזנה 

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm  250 X 120מידות    

 1466₪   מחיר  

 התקנה    על הקיר

 15V/DC  מתח הזנה 

 צבע    לבן

 X 90 X 50 200מידות   

 מתאם אפליקציה

 (2-6' עמ)  KTVמתחבר לכל פנל מסדרת 

 (7-8' עמ)KTVאודיו ' ולכל המוניטורים ויח

 (באמצעות מפצל)דלתות  4ניתן לחבר עד 

קופסה להתקנה  

חיצונית לפנל 

ARENA 

קופסה  לשיקוע  

 ARENAלפנל  

PB 561 BX 561 

 ₪ 334מחיר          

 אפור מגורען     צבע 

 mm 144 X 274 X 48מידות        

 ₪ 85         מחיר    

  mm 113 X 240 X 46מידות       

FR 561 

 ₪ 334מחיר          

  mm 150 X 280מידות              

מסגרת הגדלה  

נירוסטה לפנל 

ARENA 

 מדמה מסך

 כרטיס  מתאם 

  CLOUD SERVERל 

 כאשר אין מסך

 133₪       מחיר    

 mm  74 X 35 X 25מידות        

 פאנל לחצן מתכתי עם קודן 

מתחבר ישירות לרשת האינטרנט 

 ללא צורך במוניטור בבית

 1333₪  מחיר  

 על הקיר התקנה  

 12V-15V/DC  מתח הזנה 

 צבע      ברונזה

 X 96 X 30 150מידות   

 פאנל לחצן 

מתחבר ישירות לרשת האינטרנט 

 ללא צורך במוניטור בבית

 ₪ 2333  מחיר  

 על הקיר  התקנה  

12-15V/DC            מתח הזנה     

 כסף  צבע  

 mm  78 X 180 X 60מידות   
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 סלולאריםאינטרקום ובקרות כניסה 

 סיםשער באמצעות כרטיס / מערכות אינטרקום ובקרות כניסה לדיבור ופתיחת דלת 

בקריאה מספרים שלושה עד לחיוג פרטיים לבתים אינטרקום 

מתאם GSM מסדרת הפנלים לכל מתחבר .לאינטרקום  KTV. 

למוניטור במקביל חיבור מאפשר 

מצוקה כלחצן לחבר ניתן 

4C 4C 
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SIM 

3C 
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SIM 100 KTV 

ARENA 561 SIM 

COM 50 SIM 

 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע 14

 ₪ 833  מחיר  

 התקנה    על הקיר

 15V/DC  מתח הזנה 

 צבע    לבן

 X 105 X 30 160מידות  

 KTVמתאם המתחבר לכל פנל מסדרת 

 עד שלושה מספרים  -מחייג למספר טלפון

 ניתן לשלב מוניטור 

 מחייג מידי או לאחר אין מענה במוניטור

 לשימוש כלחצן מצוקה L10ניתן לחבר ליחידת אודיו 

 פאנל נירוסטה ללא מצלמה משולב קודן מואר
 SIMמחייג באמצעות כרטיס 

 לחיוג עד שלושה מספרי טלפון
 ללא קופסה אחורית

 פנל מתכתי עם קודן
 SIMמחייג באמצעות כרטיס 

 לחיוג עד שלושה מספרי טלפון

 ₪ 2000  מחיר  

 על הקיר  התקנה  

12-15V/DC            מתח הזנה     

 כסף  צבע  

 mm  78 X 180 X 60מידות   

 ₪ 2333     מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה 

12-15V/DC              מתח הזנה     

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm  250 X 120  מידות 

1-700-500-717 
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 אינטרקום אודיו אינטרקום אודיו
 (מתאם טלפון)שפופרות אינטרקום או טלפונים : אינטרקום לדיבור ופתיחת דלת באמצעות

   DVRניתן לשלב מצלמה בפנל לחיבור למוניטור רגיל או 

 אינטרקום מתאם

בבית מהטלפונים דלת ופתיחת דיבור מאפשר דלת ולפנל הטלפון לקו מתחבר. 

רגילה טלפון שיחת מצלצול  שונה  הדלת  מפנל  בקריאה בבית הטלפון  צלצול. 

 אינטרקום שפופרות
בבניינים  (גידים 5)  אינטרקום  מגבר  לכל  לחיבור  גידים  חמישה  שפופרות.  

גיד 5 ולשפופרת דלת לפנל לחיבור אינטרקום קיט  עבור  מגבר  עם  שפופרת. 

 חיצוני דלת פנל

אינטרקום ושפופרות דלת למתאמי לחיבור חיצוניים דלת  פנלי של  רחב  מגוון. 

או למוניטור  לחיבור  מצלמה  עם  פנלים DVR (קבוע עובדת עצמאית מצלמה). 

5C 

5C 2C 
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 מתאם טלפון אינטרקום

שפופרת מגבר 

 עבור קיט אודיו
אינטרקום   שפופרת 

 גידים 5

 שפופרות אינטרקום אודיו לבניינים ובתים פרטיים

PTI 500 PTA 700 

 ₪ 100  מחיר  

על הקיר   התקנה  

 מהמגבר מתח הזנה 

 לבן  צבע   

 mm   78 X 215 X 45מידות  

 ₪ 184  מחיר  

על הקיר   התקנה  

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 לבן  צבע  

 mm   78 X 215 X 45מידות   

 ₪ 83מחיר   

  mm   35 X 60מידות   

מאפשר חיבור  

ADSL
במתאם טלפון  

ADSL CARD 

 ₪ 20מחיר   

SPK 8Ω 

רמקול עבור  

פנל אינטרקום  

 מיקרופון

 מגבר אינטרקום

PWI 900 

 ₪ 184  מחיר  

על הקיר   התקנה  

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 לבן  צבע  

 mm   78 X 215 X 45מידות   

מיקרופון קיבולי  

עבור מגבר  

 אינטרקום

PAL 102DRT PAL 102 PAL 202 

 קו אחד  שתי דלתות

 לבית פרטי
 שני קווים שתי דלתות

 לבית דו משפחתי

 קו אחד  שתי דלתות
 גיד לדירה  בבניין 5

 ₪ 682מחיר    

 התקנה   על הקיר

 12V/AC     מתח הזנה 

 mm   150 X 120 X 30מידות   

 ₪ 880מחיר    

 התקנה   על הקיר

 12V/AC     מתח הזנה 

 mm   150 X 120 X 30מידות   

 ₪ 682מחיר    

 התקנה   על הקיר

 12V/AC      מתח הזנה 

 mm   150 X 120 X 30מידות   

 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע 16

 ₪ 133מחיר    

  mm 19 X 39  מידות 
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https://www.zbm.co.il/product/pta-700/


AUD-SPLITER 
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כרטיס פנל  

 למתאם טלפון

 קופסה לשיקוע

 1010/20/30לפנל  

 קופסה חיצונית

עבור פנל  

1010/1020/1030 

 AUD PB 1010 BX 1010כרטיס פנל 

 פנל מתכתי שלושה לחצנים פנל מתכתי שני לחצנים פנל מתכתי לחצן אחד

PWA 1010 PWA 1020 PWA 1030 

 ₪ 430(    ללא גגון)מחיר 

 שקוע/ התקנה   על הקיר 

 שפופרת/ מהמתאם   מתח הזנה 

צבע    כסף 

 mm  99 X 170  X 25מידות  

 ₪ 390(    ללא גגון)מחיר 

 שקוע/ התקנה    על הקיר 

 שפופרת/ מהמתאם  מתח הזנה 

צבע    כסף 

 mm  99 X 170  X 25מידות   

 ₪ 350(    ללא גגון)מחיר 

 שקוע/ התקנה    על הקיר 

 שפופרת/ מהמתאם   מתח הזנה 

 צבע    כסף

 mm  99 X 170  X 25מידות  

 פנל פלסטיק
פנל  מתכתי 

 משוריין

 הכנה למצלמה

PWM 1000 AD 1001 

AUD 

 350₪מחיר    

 התקנה   על הקיר

 שפופרת/ מהמתאם  מתח הזנה 

 ברונזה/ צבע    כסף 

 mm  92 X 126 X 31מידות   

 ₪ 183מחיר    

 התקנה   על הקיר

 שפופרת/ מתח הזנה    מהמתאם 

 אפור/ צבע    לבן 

 mm  95 X 128 X 26מידות  

:  לחצנים  פנל דלת

למתאם טלפון אינטרקום  

 PTA700שפופרת מגבר 

 344₪מחיר           

 mm  80 X 90 X 20מידות           

 100₪       מחיר    

  mm 100 X 170 X 52מידות      

 ₪ 83         מחיר    

         mm  97 X 165 X 50מידות  

 ₪ 166מחיר          

  mm 19 X 39              מידות      

מפצל אודיו לשני  

 פנלים

1-700-500-717 
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K 1010 MULTI  

PTI 500 

COM 50 KTV/N 

L-20

PWA 1030 

PTA 700 

PTI 500 

 12Vשנאי 

PTI 500 

 12Vשנאי 

ARENA 562MULTI /N 

PTI 500 

PTI 500 

 אינטרקום אודיו

PWA 1020 

PTA 700 

PTI 500 

 12Vשנאי 

PWA 1010 

PTA 700 

 12Vשנאי 

 PTA 1010 דיירים 2 פנל מתכתי: קיט אודיו דיירים 3 פנל מתכתי: קיט אודיו

 פנל מקודד: קיט אודיו  (שפופרות 2)דיירים  2פנל מקודד   דיבור ללא שפופרת' יח+ פנל מקודד 

 ₪ 872מחיר ללא גגון    

     12V/AC/DCמתח הזנה 

 ₪ 732מחיר ללא גגון    

     12V/AC/DCמתח הזנה 

 ₪ 592מחיר ללא גגון    

     12V/AC/DCמתח הזנה 

 1633₪מחיר    

12-15V/DCמתח הזנה 

 1950₪מחיר    

     12V/AC/DCמתח הזנה 

 ₪ 1152מחיר    

     12V/AC/DCמתח הזנה 

18 

קיט אודיו  

 עם פנל מתכתי
 אינטרקום פנים

 שתי שפופרות

 אינטרקום פנים  

 שתי שלוחות

HANDSFREE ללא שפופרת 

PTA 600 PTA 200 PTA 2020 

 ₪ 333  מחיר  

על הקיר   התקנה  

 12V/AC/DC           מתח הזנה     

 ₪ 750מחיר                               

 על הקיר/  התקנה                שקוע  

12-15V/DCמתח הזנה                   

 ₪ 533מחיר    

 התקנה    על הקיר

 12V/AC/DCמתח הזנה   

 ח"מ          טל"המחירים אינם כוללים מע

 אפשרויות שילוב נוספות

1-700-500-717 

https://www.zbm.co.il info@zbm.co.il 

https://www.zbm.co.il/product/pta-200-%d7%a7%d7%99%d7%98-%d7%90%d7%95%d7%93%d7%99%d7%95-%d7%a2%d7%9d-%d7%a4%d7%a0%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%aa%d7%99/
https://www.zbm.co.il/product/pta-2020-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a9%d7%a4%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%aa-hand/
https://www.zbm.co.il/product/pta-600-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%a4%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa/


 סידרה של  פנלים חיצוניים משולבים  קודן  המאפשרים חיבור למגוון מערכות עם או בלי מצלמה

     מתאמי טלפון אינטרקום   גיד   5שפופרות אינטרקום   פנסוניקכרטיס דלת במרכזיות  

- MULTI PANEL מולטי פנל 

5C 

4C 2C 

3C 

19 

חיבור למתאם 

 פונגייטטלפון 

חיבור לשפופרת 

 גיד 5אינטרקום 

חיבור לכרטיס  

 פנאסוניקאינטרקום 

1-700-500-717 
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 פנל מתכתי עם מצלמה

 משולב קודן

פנל מתכתי  משולב קודן  

 כיתוב שם מואר

 פנל שני לחצנים  

 קודן ללא מצלמה

 ללא קופסה אחורית
 אינו מתאים למרכזית פנסוניק

 פנל נירוסטה  

 ומצלמה עם קודן

 ללא קופסה אחורית

 לחצנים קודן ומצלמה שני פנל
 פנסוניקלמרכזיות 

 ללא קופסה אחורית

 קודן ללא מצלמה פנל שני לחצנים 
 פנסוניקלמרכזיות 

 ללא קופסה אחורית

 

 

 

 PAN  המחיר כולל מתאם

 פנל נירוסטה  

 ללא מצלמה עם קודן

 ללא קופסה אחורית

COM 50 MULTI/C COM 50 MULTI/N K 1010 MULTI 

ARENA 561MULTI/N 

ARENA 562MULTI/C ARENA 561MULTI/C 

ARENA 562MULTI/N 

ARENA 562 PAN/C 

ARENA 562 PAN/N 

פנל מתכתי  

משולב קודן  

 כיתוב שם

 לחצנים  קודן ומצלמה שני פנל

 ללא קופסה אחורית
 אינו מתאים למרכזית פנסוניק

 ₪ 1833 מחיר  

 על הקיר  התקנה  

 12V/AC/DC  מתח הזנה   

 כסף  צבע  

 mm  78 X 180 X 60מידות   

 ₪ 1100 מחיר  

 על הקיר  התקנה  

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 כסף   צבע  

 mm  78 X 180 X 60מידות   

 ₪ 2417 מחיר  

  שקוע/ התקנה    על הקיר 

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 נירוסטה טבעי   צבע 

 mm  250 X 120  מידות 

 ₪ 1417 מחיר  

  שקוע/ התקנה    על הקיר 

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 נירוסטה טבעי   צבע 

 mm  250 X 120  מידות 

 ₪ 994  מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 כסף  צבע  

   mm 100 X 170 X 52מידות    

 ₪ 2583 מחיר  

  שקוע/ התקנה    על הקיר 

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 נירוסטה טבעי   צבע 

 mm  250 X 120 מידות 

 ₪ 1750 מחיר  

  שקוע/ התקנה    על הקיר 

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 נירוסטה טבעי   צבע 

 mm  250 X 120  מידות 

 ₪ 2917 מחיר  

 12V/AC/DC  מתח הזנה   

 נירוסטה טבעי   צבע 

 mm  250 X 120  מידות 

 ₪ 2084 מחיר  

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 נירוסטה טבעי   צבע 

 mm  250 X 120  מידות 

20 

קופסה להתקנה  

חיצונית לפנל 

ARENA 

קופסה  לשיקוע  

 ARENAלפנל  

PB 561 BX 561 

 ₪ 334מחיר          

 אפור מגורען     צבע 

 mm 144 X 274 X 48מידות        

 ₪ 85         מחיר    

  mm 113 X 240 X 46מידות       

MA 50 

 ₪ 80       מחיר    

 mm  110 X 53 X 15מידות        

45°  זווית 
COM 50לפנל  

 ח"מ          טל"המחירים אינם כוללים מע

 PAN  המחיר כולל מתאם

1-700-500-717 
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 2.8mmפנל נירוסטה יוקרתי עם מצלמה 

 משולב בקר כניסה עבור מערכת אינטרקום אודיו

 להתקנה על הקיר או שקוע

VEGA 

21 

מסגרת לשלושה  

 מודולים

VG 03 

 קופסה תחת הטיח

 לפנל עם מודול אחד

קופסה חיצונית על 

 הטיח למודול אחד

VEGA PB 1 VEGA BX 1 

VEGA 214 KTV / C 

 ₪ 250       מחיר    

 mm 100 X 280מידות                

מסגרת לשני  

 מודולים

VG 02 

 ₪ 250       מחיר    

 mm 100 X 195מידות                

 ₪ 200       מחיר    

      mm  105 X 117 X 50מידות  

 ₪ 83         מחיר    

  mm 95 X 105 X 50מידות         

פנל נירוסטה  שני לחצנים  

 ללא מצלמה/ עם מצלמה 

 ללא קופסה אחורית

   פנל נירוסטה לחצן
 ללא מצלמה/ עם מצלמה 

 ללא קופסה אחורית

VEGA 212 MULTI – C / N 

פנל נירוסטה שלושה לחצנים  

 ללא מצלמה/ עם מצלמה 

 ללא קופסה אחורית

 ₪ 1417      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 917מחיר ללא מצלמה          

 שקוע/ על הקיר     התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 110מידות   

 ₪ 1917      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 1417מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 195מידות   

VEGA 211 MULTI – C / N VEGA 11 MULTI - C / N 

 ₪ 2000      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 1500מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 195מידות   

 פנל נירוסטה לחצן וקודן

 ללא מצלמה/ עם מצלמה 

 ללא קופסה אחורית

 ₪ 2417  מחיר  עם מצלמה  

 ₪ 1917מחיר ללא מצלמה   

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה   

  mm  100 X 195מידות   

פנל נירוסטה ארבעה לחצנים  

 ללא מצלמה/ עם מצלמה 

 ללא קופסה אחורית

VEGA 214 MULTI – C / N 

VEGA 213 MULTI – C / N 

 ₪ 2083  מחיר  עם מצלמה  

 ₪ 1583מחיר ללא מצלמה   

 שקוע/ על הקיר     התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 110מידות   

VEGA 216 MULTI – C / N 

פנל נירוסטה לחצן ומצלמה  

 משולב קורא טביעת אצבע

 ללא קופסה אחורית

VEGA 215 MULTI – C / N 

פנל נירוסטה לחצן ומצלמה  

 משולב קורא כרטיסי קרבה

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות*  יש להוסיף שלט לתכנות* 

 ₪ 2417      מחיר  עם מצלמה   

 1917₪מחיר ללא מצלמה         

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 195מידות   

 ₪ 2917      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2417מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 195מידות   

VEGA  MULTI 

1-700-500-717 
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 מצלמה ולחצן, אודיו
 שלושה לחצנים שני לחצנים

VG 3 VG 1 VG 2 

 ₪ 333        מחיר ₪ 416  מחיר ₪  917  מחיר

 ?כיצד מתמחרים פנל מודולארי 

קופסה חיצונית על 

 הטיח לשני מודולים

 קופסה תחת הטיח

 לפנל עם שני מודולים

VEGA PB 2 VEGA BX 2 

 קופסה חיצונית על 

 הטיח לשלושה מודולים

 קופסה תחת הטיח

לפנל עם שלושה  

 מודולים

VEGA BX 3 VEGA PB 3 

 267₪       מחיר     

 mm  105  X 202 X 50מידות      

 ₪ 83      מחיר       

  mm X 50 95  X 190מידות        

 334₪מחיר           

 mm  105 X 288 X 50מידות       

 ₪ 83מחיר             

  mm 95 X 275 X 50מידות         

 לחצן אחד

VG 1n 

 ₪ 250  מחיר

 קורא טביעת  אצבע קורא קרבה קודן

 נדרש שלט לתכנות* נדרש שלט לתכנות*

VG 4 VG 5 

 ₪ 1250       מחיר ₪ 416        מחיר ₪ 750  מחיר ₪ 750  מחיר

 מודול לכיתוב שם

VG 6 VG 7 

 בחר קופסה אחורית. 3בחר מסגרת      .2בחר את המודולים הרצויים      1.

VEGA 3114 MULTI – C / N 

פנל נירוסטה שני לחצנים ומצלמה  

 משולב קודן

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

VEGA 3115 MULTI – C / N VEGA 3116 MULTI – C / N 

VEGA 3164 MULTI – C / N 

פנל נירוסטה לחצן ומצלמה  

 משולב קורא טביעת אצבע וקודן

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

פנל נירוסטה שני לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא כרטיסי קרבה

 ללא קופסה אחורית

פנל נירוסטה שני לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא טביעת אצבע

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

לחצן ומצלמה משולב  

 קורא אצבע וקורא קירבה

 ללא קופסה אחורית

לחצן ומצלמה משולב  

 קורא קירבה וקודן

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות*  יש להוסיף שלט לתכנות* 

VEGA 3154 MULTI – C / N VEGA 3165 MULTI – C / N 

 ₪ 2667      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2167מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 2667      מחיר  עם מצלמה   

 2167₪מחיר ללא מצלמה         

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 3167      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2667מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 3667  מחיר  עם מצלמה  

 ₪ 3167מחיר ללא מצלמה   

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 3667  מחיר  עם מצלמה  

 3167₪מחיר ללא מצלמה   

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 3167      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2667מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר   התקנה 

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע 22

 יש להוסיף שלט לתכנות* 
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  ₪ 1417      מחיר
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VEGA 3136 MULTI – C / N 

VEGA  MULTI 

 חמישה לחצנים ומצלמה

 ללא קופסה אחורית

שבעה לחצנים ומצלמה  

 ללא קופסה אחורית

שישה לחצנים ומצלמה  

 ללא קופסה אחורית

VEGA 3123MULTI – C / N VEGA 3133 MULTI – C / N VEGA 3113 MULTI – C / N 

שלושה לחצנים ומצלמה  

 משולב קודן

 ללא קופסה אחורית

ארבעה לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא  קירבה

 ללא קופסה אחורית

ארבעה לחצנים ומצלמה  

 משולב קודן

 ללא קופסה אחורית

VEGA 3124 MULTI – C / N 

VEGA 3134 MULTI – C / N VEGA 3135 MULTI – C / N 

שלושה לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא קירבה

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

ארבעה לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא  אצבע

 ללא קופסה אחורית

שלושה לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא אצבע

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

VEGA 3125 MULTI – C / N VEGA 3126 MULTI – C / N 

 ₪ 2500      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2000מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 2417      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 1917מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 2333      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 1833מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 3250      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2750מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 2750      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2250מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 2750      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2250מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 יש להוסיף שלט לתכנות*  יש להוסיף שלט לתכנות* 

 ₪ 3333      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2833מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות    

 ₪ 2833      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2333מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 2833      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2333מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   
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 שלט

 שלט לתכנות

 בקרות כניסה

 133₪       מחיר    

 mm  110 X 53 X 15מידות        

מסגרת הגדלה  

נירוסטה לשלושה  

 מודולים

מסגרת הגדלה  

נירוסטה לשני  

 מודולים

 ₪ 334מחיר          

  mm 130 X 310מידות              

FR 2 FR 3 

 ₪ 334מחיר          

  mm 130 X 225מידות              
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 מעבדה

מעבדת תיקונים של כל מוצרי החברה. 

פיתוח וייצור פתרונות לפי דרישת הלקוח. 

פיתוח מוצרים חדשים וייצור מערכות כחול לבן .

 אולם תצוגה

אולם התצוגה מאפשר למתקין להגיע עם הלקוח. 

ימי הדרכות טכניות ושיווקיות על שלל מוצרי החברה. 

הדרכה על שילובים אפשריים בין מערכות שונות  . 

 ?מי אנחנו 

 ישראל סקיוריטיתערוכת 

 איתן אילן לנה אורן

24 
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 פנל שלוחה המתחבר לכל מרכזיה
 (ATAבאמצעות מתאם ) IP פנלים המתחברים כשלוחה בכל מרכזיה אנלוגית או 

 לדיבור ופתיחת דלת מהטלפונים

2C 

2C CAT 5 

25 

ניתן לשלב מספר לחצנים לחיוג לשלוחות שונות. 

ניתן לחבר ישירות לקו טלפון לחיוג למספר חיצוני. 

 ניתן להזמין משולב עם מצלמהIP לצפייה ברשת. 

 מרכזיה אנלוגית

 IPשלוחה במרכזיה  

 חיבור לקו טלפון
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פנל שלוחה  

מתכתי  
 IPאינו מתאים למרכזיות 

 פנל שלוחה נירוסטה

 עם מצלמה
E MAX   מתחבר גם כפנל דלת  למרכזית  *

פנל שלוחה מתכתי  

 כיתוב שם
E MAX  מתחבר גם כפנל דלת למרכזית  *

פנל שלוחה נירוסטה  

 עם קודן ומצלמה
E MAX   מתחבר גם כפנל דלת  למרכזית  *

 פנל שלוחה נירוסטה  

 ללא מצלמהעם קודן 
E MAX   מתחבר גם כפנל דלת למרכזית  *

A1010 X TEL PWM 1000 X TEL ARENA 551 X TEL/C 

פנל שלוחה מתכתי 

 עם קודן ומצלמה
E MAX   מתחבר גם כפנל דלת למרכזית  *

מתכתי   פנל שלוחה 

 משולב קודן
 IPאינו מתאים למרכזיות  

פנל שלוחה מתכתי  

 עם קודן וכיתוב שם
E MAX   מתחבר גם כפנל דלת  למרכזית  *

COM 50 X CODE/C COM 50 X CODE/N K1010 X CODE 

ARENA 561 X CODE/C ARENA 561 X CODE/N 

 ₪ 880  מחיר  

 על הקיר  התקנה  

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 ברונזה/ כסף    צבע  

 mm 92 X 126 X 31מידות   

 ₪ 880  מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 כסף  צבע  

 mm 99 X 170 X 25מידות   

 ₪ 1833 מחיר  

 שקוע  התקנה  

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 נירוסטה טבעי   צבע  

  mm  149 X 204מידות    

 X 185 X 50  mm 130מידות שיקוע   

 1333₪  מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 כסף  צבע  

   mm 100 X 170 X 52מידות   

 ₪ 1918 מחיר  

 על הקיר  התקנה  

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 כסף צבע  

 mm  78 X 180 X 60מידות   

 ₪ 1470  מחיר  

 על הקיר  התקנה  

 12V/AC/DC   מתח הזנה   

 כסף  צבע  

 mm  78 X 180 X 60מידות   

 ₪ 2583 מחיר  

  שקוע/ התקנה    על הקיר 

 12V/AC/DC  מתח הזנה 

 נירוסטה טבעי   צבע 

 mm  250 X 120  מידות 

 ₪ 1750  מחיר  

  שקוע/ התקנה    על הקיר 

 12V/AC/DC  מתח הזנה   

 נירוסטה טבעי   צבע 

 mm  250 X 120  מידות 
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MA 50 

 133₪       מחיר    

 mm  110 X 53 X 15מידות        

45°  זווית 
COM 50לפנל  

קופסה להתקנה  

 חיצונית לפנל 
ARENA 

קופסה  לשיקוע  

 ARENAלפנל  

PB 561 BX 561 

 ₪ 334מחיר          

 אפור מגורען     צבע 

 mm 144 X 274 X 48מידות        

 ₪ 85         מחיר    

  mm 113 X 240 X 46מידות       

כרטיס פנל  

שלוחה  

להתקנה  

 בתיבת דואר

 EXTכרטיס פנל 

 ₪ 880מחיר         

 mm   99 X 170    מידות         

 ח"מ          טל"המחירים אינם כוללים מע

PAS 100 

 כרטיס כריזה  

לשלוחה במרכזיה  

 מתחבר למערכת הגברה

 800₪  מחיר  

 על הקיר  התקנה  

 12V-AC/DC  מתח הזנה 

 mm  80 X 90 X 20מידות   

1-700-500-717 
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 2.8mmפנל נירוסטה יוקרתי עם מצלמה 

 עבור שלוחה בכל מרכזיה

 להתקנה על הקיר או שקוע

VEGA 

מסגרת לשלושה  

 מודולים

VG 03 

 קופסה תחת הטיח

 לפנל עם מודול אחד

קופסה חיצונית על 

 הטיח למודול אחד

VEGA PB 1 VEGA BX 1 

 ₪ 250       מחיר    

 mm 100 X 280מידות                

מסגרת לשני  

 מודולים

VG 02 

 ₪ 250       מחיר    

 mm 100 X 195מידות                

 ₪ 200       מחיר    

      mm  105 X 117 X 50מידות  

 ₪ 83         מחיר    

  mm 95 X 105 X 50מידות         

פנל נירוסטה  שני לחצנים  

 ללא מצלמה/ עם מצלמה 

 ללא קופסה אחורית

   פנל נירוסטה לחצן
 ללא מצלמה/ עם מצלמה 

 ללא קופסה אחורית

VEGA 212 X TEL – C / N 

פנל נירוסטה שלושה לחצנים  

 ללא מצלמה/ עם מצלמה 

 ללא קופסה אחורית

 ₪ 1583      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 1083מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר     התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 110מידות   

 ₪ 2083      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 1583מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 195מידות   

VEGA 211 X TEL – C / N VEGA 11 X TEL - C / N 

 ₪ 2176      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 1667מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 195מידות   

 פנל נירוסטה לחצן וקודן

 ללא מצלמה/ עם מצלמה 

 ללא קופסה אחורית

פנל נירוסטה ארבעה לחצנים  

 ללא מצלמה/ עם מצלמה 

 ללא קופסה אחורית

VEGA 214 X CODE – C / N 

 ₪ 2250  מחיר  עם מצלמה  

 ₪ 1750מחיר ללא מצלמה   

 שקוע/ על הקיר     התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 110מידות   

VEGA 216 X TEL – C / N 

פנל נירוסטה לחצן ומצלמה  

 משולב קורא טביעת אצבע

 ללא קופסה אחורית

VEGA 215 X TEL – C / N 

פנל נירוסטה לחצן ומצלמה  

 משולב קורא כרטיסי קרבה

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות*  יש להוסיף שלט לתכנות* 

 ₪ 2583      מחיר  עם מצלמה   

 2083₪מחיר ללא מצלמה         

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 195מידות   

 ₪ 3083      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2583מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 195מידות   

 ₪ 2583  מחיר  עם מצלמה  

 ₪ 2083מחיר ללא מצלמה   

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה 

  mm  100 X 195מידות  
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VEGA  X CODE/X TEL 

VEGA 213 X TEL – C / N 
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 שלושה לחצנים שני לחצנים

VG 3 VG 1 VG 2 

 ₪ 333        מחיר ₪ 416  מחיר

 ?כיצד מתמחרים פנל מודולארי 

קופסה חיצונית על 

 הטיח לשני מודולים

 קופסה תחת הטיח

 לפנל עם שני מודולים

VEGA PB 2 VEGA BX 2 

קופסה חיצונית על 

 הטיח לשלושה מודולים

 קופסה תחת הטיח

לפנל עם שלושה  

 מודולים

VEGA BX 3 VEGA PB 3 

 267₪       מחיר     

 mm  105  X 202 X 50מידות      

 ₪ 83      מחיר       

  mm X 50 95  X 190מידות        

 334₪מחיר           

 mm  105 X 288 X 50מידות       

 ₪ 83מחיר             

  mm 95 X 275 X 50מידות         

 לחצן אחד

VG 1n 

 ₪ 250  מחיר

 קורא טביעת  אצבע קורא קרבה קודן

 נדרש שלט לתכנות* נדרש שלט לתכנות*

VG 4 VG 5 

 ₪ 1250       מחיר ₪ 416        מחיר ₪ 750  מחיר ₪ 750  מחיר

 מודול לכיתוב שם

VG 6 VG 7 

VEGA 3114 X CODE – C / N 

פנל נירוסטה שני לחצנים ומצלמה  

 משולב קודן

 ללא קופסה אחורית

VEGA 3115 X TEL – C / N VEGA 3116 X TEL – C / N 

VEGA 3164 X CODE – C / N 

פנל נירוסטה לחצן ומצלמה  

 משולב קורא טביעת אצבע וקודן

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

פנל נירוסטה שני לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא כרטיסי קרבה

 ללא קופסה אחורית

פנל נירוסטה שני לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא טביעת אצבע

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

לחצן ומצלמה משולב  

 קורא אצבע וקורא קירבה

 ללא קופסה אחורית

לחצן ומצלמה משולב  

 קורא קירבה וקודן

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות*  יש להוסיף שלט לתכנות* 

VEGA 3154 X CODE – C / N VEGA 3165 X TEL – C / N 

 ₪ 2833      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2333מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 2833      מחיר  עם מצלמה   

 2333₪מחיר ללא מצלמה         

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 3333      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2833מחיר ללא מצלמה         

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 3833 מחיר  עם מצלמה  

 ₪ 3333מחיר ללא מצלמה   

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 3833  מחיר  עם מצלמה  

 ₪ 3333מחיר ללא מצלמה   

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 3333      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2833מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע 28

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

7 

 מצלמה ולחצן, אודיו

 ₪ 1083      מחיר

  ₪ 1583      מחיר
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VEGA 3136 X TEL – C / N 

VEGA  X CODE/XTEL 

 חמישה לחצנים ומצלמה

 ללא קופסה אחורית

שבעה לחצנים ומצלמה  

 ללא קופסה אחורית

שישה לחצנים ומצלמה  

 ללא קופסה אחורית

VEGA 3123X TEL – C / N VEGA 3133 X TEL – C / N VEGA 3113 X TEL – C / N 

שלושה לחצנים ומצלמה  

 משולב קודן

 ללא קופסה אחורית

ארבעה לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא  קירבה

 ללא קופסה אחורית

ארבעה לחצנים ומצלמה  

 משולב קודן

 ללא קופסה אחורית

VEGA 3124 X TEL – C / N 

VEGA 3134 X CODE – C / N VEGA 3135 X TEL – C / N 

שלושה לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא קירבה

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

ארבעה לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא  אצבע

 ללא קופסה אחורית

שלושה לחצנים ומצלמה  

 משולב קורא אצבע

 ללא קופסה אחורית

 יש להוסיף שלט לתכנות* 

VEGA 3125 X TEL – C / N VEGA 3126 KTV – C / N 

 ₪ 2833      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2167מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 2583      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2417מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 2500      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2066מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 יש להוסיף שלט לתכנות*  יש להוסיף שלט לתכנות* 

 ₪ 3500      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 3000מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות    

 ₪ 3000      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2500מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 3000      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2500מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 3417      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2917מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 2917      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2417מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   

 ₪ 2917      מחיר  עם מצלמה   

 ₪ 2417מחיר ללא מצלמה        

 שקוע/ על הקיר      התקנה          

12-15V AC/DCמתח הזנה           

  mm  100 X 280מידות   
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 שלט

 שלט לתכנות

 בקרות כניסה

 133₪       מחיר    

 mm  110 X 53 X 15מידות        

מסגרת הגדלה  

נירוסטה לשלושה  

 מודולים

מסגרת הגדלה  

נירוסטה לשני  

 מודולים

 ₪ 334מחיר          

  mm 130 X 310מידות              

FR 2 FR 3 

 ₪ 334מחיר          

  mm 130 X 225מידות              
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E MAX 308 

 מרכזיה אנלוגית  

 שלושה קווי חוץ ושמונה שלוחות

 כרטיס אינטרקום

 שיחה מזוהה 

 נתב שיחות

 מצב יום לילה

 ₪ 1200  מחיר  

על הקיר   התקנה  

 220V/AC   מתח הזנה   

 שחור  צבע  

   mm 145 X 210 X 45מידות   

EXT 

 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע 30

 קבוצות חיוג

 עקוב אחרי

 זיהוי פקס

 ....ועוד    צלצולים שונים

MEGA 270 IP/C 

MEGA 230IP/N MEGA 2000 

MEGA 270 IP/N MEGA 260 IP/C 

IP מתאם 
 IPממיר שלוחת 

 לשתי שלוחות אנלוגית

IP ADAPTOR 

 ₪ 500  מחיר  

 על הקיר  התקנה  

 5V/DC  מתח הזנה 

 mm  100 X 100 X 30מידות   

2500₪מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

 POE 12V/DC /   מתח הזנה 

 כסף  צבע  

X 110 X 35mm 190     מידות

 ₪ 3417 מחיר  

 שקוע/ התקנה    על הקיר 

 POE /12V/DC  מתח הזנה 

 כסף צבע   

 mm  130 X 280מידות  

 ₪ 2833  מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

 POE 12V/DC /   מתח הזנה   

 כסף  צבע  

 mm  130 X 280מידות  

 עם מצלמה IPפנל 

 עם מצלמה  IPפנל 

 משולב קודן מואר

 ללא קופסה אחורית

 ללא מצלמה  IPפנל 

 משולב קודן מואר

 ללא קופסה אחורית

 10000₪ מחיר  

 שקוע/ על הקיר   התקנה  

 POE 12V/DC /   מתח הזנה 

 כסף  צבע  

   mm 100 X 170 X 52מידות   

 ₪ 2500מחיר  

 על הקיר  התקנה  

 POE 12V/DC /   מתח הזנה 

 כסף  צבע  

X 110 X 35mm 190     מידות

 עם מצלמה IPפנל 

 אנדרואיד

 משולב זיהוי פנים

ללא מצלמה  IPפנל 

 משולב קודן מואר

 IPפנל שלוחה 

קופסה להתקנה  

 חיצונית לפנל 
MEGA 270 

קופסה  לשיקוע  

 MEGA 270לפנל  

PB 270 BX 270 

 ₪ 85מחיר            

 שחור               צבע 

 mm 130 X 280 X 35מידות       

 ₪ 85         מחיר    

  mm 120 X 263 X 60מידות       

 ₪ 6.7 מחיר תג 

 ₪ 8.3 מחיר כרטיס  

כרטיסים ותגים 

1-700-500-717 
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 עיצובים
עיצובים יוקרתיים לפנל דלת שילוב בתיבות דואר 

 וצביעה בגוונים וצבעים שונים

 עיצובים בפליז עבודת יד

31 
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. ARENAתיבת דואר דגם סטנדרט משולב 

 .חריטת שם מואר  ייצור לפי מידה

 .פתיחה קדמית או אחורית להוצאת דואר

. ARENAמשולב   סימפלתיבת דואר דגם 

 .ייצור לפי מידה, חריטת שם מואר

 .פתיחה קדמית להוצאת דואר

 .  ARENAתיבת דואר דגם פרמיום משולב 

 .יחידה אחת ללא חיבורים

 .חריטת שם מואר פתיחה קדמית להוצאת דואר

 תיבות דואר

STANDARD MAIL  BOX 

PREMIUM MAIL BOX 

SIMPLE MAIL  BOX  

 ₪ 4666מחיר    

התקנה   על הקיר 

 צבע    על פי הזמנה

 מידות   על פי הזמנה

 ₪ 8170מחיר    

התקנה   על הקיר 

 צבע    על פי הזמנה

 מידות   על פי הזמנה

 ₪ 6165מחיר לתיבה בסיסית   

 התקנה    שקוע

 צבע    על פי הזמנה

 מידות   על פי הזמנה

PRO 

 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע 32

 ...התקשרו לקבלת הצעה
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משולב קודן לחצן    פנל

 ומצלמה

 בעיצוב יוקרתי  

 סיומת מעוגלת

 .דיבור לחצן אחד  פנל

 סיומת מעוגלת

 צבע זהב

שני לחצנים    משולב קודן  פנל

 .ומצלמה

 סיומת מלבנית

שלושה לחצנים   משולב קודן  פנל

 .ומצלמה

 סיומת מעוגלת

וארבעה לחצנים   משולב קודן  פנל

 .ומצלמה

 סיומת מעוגלת

ARENA 562 Artigiani B 

VEGA 014 Artigiani A 

ARENA 564 Artigani A ARENA 563 Artigiani A 

ARENA 561 Artigiani A 

 , פנלים מעוצבים ויוקרתיים

 . מיוצרים בעבודת יד

 ,עשויים מפליז מושחר

 .פליז מוזהב או מוכסף

 ניתן להזמין דגמים על פי 

 .דרישות ייחודיות של הלקוח

 ₪ 6500מחיר    

 התקנה    שקוע

 כסף/ זהב / צבע    פליז מושחר 

 mm   160 X 375מידות   

 mm   130 X 185 X 50מידות שיקוע   

 ₪ 6600מחיר    

 התקנה                            שקוע

 כסף/ זהב / צבע      פליז מושחר 

 mm   160 X 375מידות   

 mm   130 X 185 X 50מידות שיקוע   

 ₪ 8050מחיר    

 שקוע  התקנה  

 כסף/ זהב / צבע    פליז מושחר 

 mm   160 X 500מידות   

 ₪ 8750מחיר    

 התקנה    שקוע

 כסף/ זהב / צבע     פליז מושחר 

 mm   160 X 500מידות   

 ₪ 5000מחיר    

 התקנה    שקוע

 כסף/ זהב / צבע      פליז מושחר 

 mm   160 X 280  מידות 

VEGA 214 Artigiani A 

ArtigianiArtigiani

33 

 ₪ 5395מחיר                    

 התקנה                       שקוע

 כסף/ זהב / פליז מושחר       צבע

 mm   160 X 280    מידות     

 לרוחב ARENAפנל 

לחצן  , משולב קודן  פנל

 .ומצלמה

 סיומת מעוגלת

1-700-500-717 
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 ציפוי זהב

 צביעה בטבילה

 צביעה בתנור

 עיצובים וטקסטורות שונות 100מעל ל 

 .מתכת ועוד, עץ, שיש, דמוי אבן

 בתהליך אלקטרוליטי 14Kציפוי זהב 

מעניק לפנל יוקרה ברמה הגבוהה  

 ביותר

 RALצביעה בתנור ממניפת הצבעים של 

 מבריק או מגורען ,ניתן בכל צבע וגוון 

 ח"מ          טל"המחירים אינם כוללים מע

 ₪ 833מחיר    

 ₪ 833מחיר    

 ₪ 333מחיר    

1-700-500-717 
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 בקרות כניסה

: שערים עצמאיות ומערכות מנוהלות באמצעות/מגוון בקרות כניסה לפתיחת דלתות

 .ושיחה מזוהה Bluetooth,  קורא טביעות אצבע, קורא קרבה, קודן, שלט רחוק

35 

שונים ממסרים שני עם בקרות 

עבודה מתח AC/DC 

מים מוגן או חוץ לתנאי עמיד IP65 

125 תגים קוראK 

ט"תה או על  להתקנה יוקרתיים עיצובים 

1-700-500-717 
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 דלתות 4בקר לשליטה עד 

 כולל דיסק תוכנה ומחבר מחשב

 קורא כרטיסי קרבה מנוהל

 נדרש שלט לתכנות* 

 מקודד מתכת מנוהל  

 משולב קורא כרטיסי קרבה

 מערכת בקרת כניסה מנוהלת
KID 10N PK-11N ID 10N 

 ₪ 1500 מחיר  

 התקנה    על הקיר

 15V/DC  מתח הזנה 

 לבן   צבע 

 mm  142 X 113 X 34מידות   

 ₪ 415   מחיר  

 על הקיר התקנה  

 12V/AC    מתח הזנה 

 שחור   צבע 

  mm  43 X 90 X 20  מידות 

 ₪ 584  מחיר  

 התקנה    על הקיר

    12V/ACמתח הזנה 

 כסף  צבע 

  mm  75 X 120 X 20  מידות 

 שלט לתכנות

 שלט לתכנות

 בקרות כניסה

 133₪       מחיר    

 mm  110 X 53 X 15מידות        

 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע 36

PK-12 PK-11 

ID 10 

מקודד מתכת משולב קורא  

 כרטיסי קרבה

מקודד מתכת משולב  

 קורא כרטיסי קרבה

 קורא כרטיסי קרבה

PK-6 PKM-8 

 נדרש שלט לתכנות* 

 מקודד מתכת מקודד פלסטיק מואר

 וונדאלי אנטי

 ₪ 415  מחיר  

 על הקיר התקנה 

12-18V/AC/DCמתח הזנה           

 שחור   צבע 

  mm  43 X 90 X 20  מידות 

 ₪ 450  מחיר  

 התקנה    על הקיר

12-18V/AC/DC     מתח הזנה      

 כסף צבע 

  mm  75 X 120 X 20  מידות 

 ₪ 450  מחיר  

 התקנה    על הקיר

12-18V/AC/DCמתח הזנה           

 כסף  צבע 

  mm  45 X 150 X 20 מידות 

 ₪ 166  מחיר  

 התקנה    על הקיר

12-18V/AC/DCמתח הזנה           

 כסוף/  ברונזה   צבע 

  mm  70 X 110 X 35 מידות 

PK-14 

מקודד מתכת לבן משולב  

 קורא קרבה

 ₪ 500   מחיר  

 התקנה    על הקיר

12-18V/AC/DCמתח הזנה           

 לבן  צבע 

  mm  45 X 150 X 20 מידות 

 ₪ 375   מחיר  

 התקנה    על הקיר

12-18V/AC/DCמתח הזנה           

 ניקל  צבע 

  mm  75 X 115 X 20  מידות 

 בקרות כניסה עצמאיות

 ₪ 6.7 מחיר תג 

 ₪ 8.3 מחיר כרטיס  

עם קוד  

 שונה

 ₪ 10 מחיר כרטיס  

 קוד  זהה

ניתנים  

 לתכנות

כרטיסים ותגים סדרתיים  כרטיסים ותגים 
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קודן נירוסטה שני ממסרים  

 מקשים מוארים

בקר נירוסטה שני ממסרים  

 קורא כרטיסי קרבה

mm 100 X 110 

 נדרש שלט לתכנות*

 בקר נירוסטה שני ממסרים

 קורא טביעת אצבע

mm 100 X 110 

 נדרש שלט לתכנות*

VEGA 14 VEGA 15 VEGA 16 

 ₪ 750  מחיר  

שקוע / על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה            

 צבע    נירוסטה טבעי

 mm   100 X 110מידות   

 ₪ 1250מחיר    

שקוע / על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה            

 צבע    נירוסטה טבעי

 mm   100 X 110מידות   

 ₪ 750  מחיר  

שקוע / על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה            

 צבע    נירוסטה טבעי

 mm   100 X 110מידות   

קודן נירוסטה משולב 

 קורא קירבה

קורא טביעת אצבע משולב  

 קורא קירבה

mm 100 X 110 

 נדרש שלט לתכנות*

קורא טביעת אצבע  

 משולב קודן

 נדרש שלט לתכנות*

VEGA 254 VEGA 265 VEGA 264 

 1500₪ מחיר  

שקוע / על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה            

 צבע    נירוסטה טבעי

 mm   100 X 195מידות   

 ₪ 2250מחיר    

שקוע / על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה            

 צבע    נירוסטה טבעי

 mm   100 X 195מידות   

 ₪ 2250 מחיר  

שקוע / על הקיר   התקנה  

12-15V AC/DCמתח הזנה            

 צבע    נירוסטה טבעי

 mm   100 X 195מידות   

 קופסה תחת הטיח

 לפנל עם מודול אחד

קופסה חיצונית על 

 הטיח למודול אחד

VEGA PB 1 VEGA BX 1 

 ₪ 200       מחיר    

      mm  105 X 117 X 50מידות  

 ₪ 83         מחיר    

  mm 95 X 105 X 50מידות         

קופסה חיצונית על 

 הטיח לשני מודולים

 קופסה תחת הטיח

 לפנל עם שני מודולים

VEGA PB 2 VEGA BX 2 

 267₪       מחיר     

 mm  105  X 202 X 50מידות      

 ₪ 83      מחיר       

  mm X 50 95  X 190מידות        

 פנל נירוסטה קורא קירבה

 קודן וקורא טביעת אצבע

 ₪ 2417מחיר    

 שקוע/ על הקיר   התקנה 

12-15V AC/DCמתח הזנה 

 צבע    נירוסטה טבעי

  mm  100 X 195מידות   

בקרים מנירוסטה יוקרתיים  

 שני ממסרים

 להתקנה על הקיר או שקוע
 נדרש שלט לתכנות*

VEGA 3564 

 נדרש שלט לתכנות*

1-700-500-717 

https://www.zbm.co.il info@zbm.co.il 



GC 190 GC 512 

KEY 18 

 SIMממסר לפתיחת שערים 
 הפעלה באמצעות חיוג

 משתמשים 190עד 

 שלט לפתיחת דלת

 BLUETOOTHעבור מערכת 

BT1 VEGA 18 BT 

 נדרש שלט לתכנות* 

 Bluetoothממסר לפתיחת שערים 
 הפעלה באמצעות אפליקציה

 ניתן להפעלה באמצעות שלט

 ₪ 100  מחיר  

 על הקיר התקנה  

12-18V/AC/DCמתח הזנה           

 שחור   צבע 

  mm  60 X 25 X 15מידות   

 ₪ 666  מחיר  

 16V-24V/AC/DCמתח הזנה   

 לבן צבע 

  mm  65 X 45 X 25   מידות 

 ₪ 666  מחיר  

 ---------התקנה    

12-24V/AC/DCמתח הזנה          

 קרם  צבע 

  mm  70 X 110 X 35 מידות 

 ח"מ          טל"המחירים אינם כוללים מע 38

 סליידשלט מחזיק מפתחות 

 RC124עבור 

 'מ 60טווח קליטה 

ממסר אלחוטי  

שני ערוצים  

 שני שלטים+ 

Kc-26 Rc 124 

 ₪ 1000  מחיר  

 שקוע/ התקנה    על הקיר 

12-24V/AC/DCמתח הזנה           

 צבע    נירוסטה טבעי

 mm   100 X 110מידות   

 בקרות לפתיחת שערים

ממסר  

 טיימר חכם

MULTI TIMER 

 166₪ מחיר  

5-24V/AC/DCמתח הזנה            

 X 60    mm 30מידות   

 ₪ 200  מחיר  

  12V / 24V  AC/DC     מתח הזנה 

 mm  55 X 75 X 30  מידות 

 ₪ 70  מחיר  

 ------  מתח הזנה 

  mm  60 X 25 X 15מידות   

Kc-250 

 ₪ 100  מחיר  

 ------  מתח הזנה 

  mm  60 X 25 X 15מידות   

SIM  טוק מן 

 ללא שיחות

SIM 

 ₪ 33 מחיר כרטיס  

 SIMממסר לפתיחת שערים 
 הפעלה באמצעות חיוג

 משתמשים 190עד 

 ₪ 750  מחיר  

 16V-24V/AC/DCמתח הזנה   

 לבן צבע 

  mm  65 X 45 X 25   מידות 

 Bluetoothממסר לפתיחת שערים 
 הפעלה באמצעות אפליקציה

 ניתן להפעלה באמצעות שלט

 סליידשלט מחזיק מפתחות 

 RC124עבור 

 'מ 250טווח קליטה 
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 אינטרקום אודיו דיגיטאלי לבניינים

 סיםשער באמצעות כרטיס / מערכות אינטרקום ובקרות כניסה לדיבור ופתיחת דלת 

שמות דפדוף עם מגע מקשי לבניינים אינטרקום פנל 

קרבה קורא משולב מואר דלת לפתיחת קודן.  

39 

5 

BUL 
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 ₪ 4167(            דירים 80)מחיר  

 על הקיר/ התקנה   שקוע 

 15V/DC  מתח הזנה 

 שחור/ צבע    אפור 

 X 380 X 50 135מידות  

RIO 

RIO SIM 

RIO LINE 

 עם דפדוף שמות' טאצפנל דלת לבניין 

 SIMלעבודה באמצעות 

 עד שלושה מספרים לדירה -מחייג לדירות

 משולב קורא קירבה וקודן

 (80,130,512)דיירים  512עד 

 עם דפדוף שמות' טאצפנל דלת לבניין 

 לחיבור לקו טלפון

 עד שלושה מספרים לדירה -מחייג לדירות

 משולב קורא קירבה וקודן

 (80,130,512)דיירים  512עד 

 ...התקשרו לקבלת הצעה

 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע 40

 ₪ 3333(            דירים 80)מחיר  

 על הקיר/ התקנה    שקוע 

 12V/AC  מתח הזנה 

 שחור/ צבע    אפור 

 X 380 X 50 135מידות  

 ₪ 2333(   דירים 16)מחיר  

 על הקיר/ התקנה    שקוע 

 15V/DC  מתח הזנה 

 שחור/ צבע    אפור 

 X 380 X 50 135מידות   

 ₪ 6.7 מחיר תג 

 ₪ 8.3 מחיר כרטיס  

עם קוד  

 שונה

 ₪ 10 מחיר כרטיס  

 קוד  זהה

ניתנים  

 לתכנות

כרטיסים ותגים סדרתיים  כרטיסים ותגים 

 חיבור לקו טלפון

 ₪ 450מחיר    

 X 68 X 65 100מידות   

 דיירים 32-הרחבה ל' יח

 RIO 5עבור פאנל 

XT-32 

5 

 עם דפדוף שמות' טאצפנל דלת לבניין 

 גיד  5לחיבור שפופרות 

 משולב קורא קירבה וקודן

 דיירים 16יחידת בסיס ל 

 דיירים נוספים 32-ניתן לחבר יחדות הרחבה ל
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 דיירים 100מערכת דיגיטלית לבניינים עד 

 (מפצל לדירה)לכל דירה ( 0.7)גידים   5חיבור של 

 מאפשר דפדוף לפי שם, פנל תומך עברית

 ניתן לחבר עד ארבע דלתות כניסה

 ניתן לחבר מוניטור או שפופרת נוספת לכל דירה

 (מקשי מגע)פנל משולב קודן מואר לפתיחת דלת 

 ניתן לשלב קורא כרטיסי קירבה

 מאפשר חיבור לפנל דלת נוסף לכל דירה בנפרד

 ניתן לחבר מתאם טלפון אינטרקום לכל דירה

 ניתן לחבר עמדת שומר ומצלמת לובי

NOVO CITY NOVO CITY 
NOVO 4 

NOVO 7 

NOVO 2 

NOVO 3 

NOVO 20 

 "4מוניטור 

 משולב שפופרת

 שפופרת אודיו

 "7מוניטור 

HANDSFREE 

 דיבור חופשי

פנל משני עם מצלמה 

 לדירה  

 עמדת שומר

 LCD עם צג 

 ...התקשרו לקבלת הצעה

NOVO 10 

 פנל דיגיטאלי  מואר

 מקשי מגע

 BUL אינטרקום טלוויזיה לבניינים

 התקנה    שקוע

 מספק ראשי מתח הזנה   

 צבע    אלומיניום טבעי

 mm  375 X 155מידות   

  mm  350 X 140 X 54מידות שיקוע   

על הקיר   התקנה  

 מתח הזנה  מפצל קומתי

 שחור צבע  

 mm   96 X 130 X 35מידות       

על הקיר   התקנה  

 מתח הזנה   מפצל קומתי

 לבן צבע  

 mm   193 X 220 X 55מידות   

על הקיר   התקנה  

מתח הזנה  מפצל קומתי 

 לבן  צבע  

  mm   220 X 145 X 20מידות   

 על  דלפק  התקנה  

 מתח הזנה   מספק ראשי

 אפור   צבע   

 mm   300 X 230 X 80מידות   

על הקיר   התקנה  

 מתח הזנה   מפצל קומתי

 לבן צבע  

 mm   93 X 215 X 58מידות   
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 דיירים 1000מערכת דיגיטלית לבניינים עד  

 (מפצל לדירה)לכל דירה ( 0.7)גידים  6חיבור של  

 מאפשר דפדוף לפי שם, פנל תומך עברית

 דלתות כניסה או מצלמות חיצוניות 4ניתן לחבר עד  

 מוניטורים או שפופרת  לכל דירה 4ניתן לחבר עד  

 פנל משולב קודן מואר לפתיחת דלת

 מאפשר חיבור לפנל דלת נוסף לכל דירה בנפרד

 ניתן לחבר עמדת שומר ומצלמת לובי

 .ניתן לחבר מתאם אפליקציה לדיבור ופתיחת דלת דרך אפליקציה

VEGA CITY VEGA CITY 
L 700 B 

L 350 B 

L 10 B 

VEGA PANEL/B 

VEGA 20 B 

 "4מוניטור  

 משולב שפופרת

 שפופרת אודיו

 "7מוניטור 

HANDSFREE 

 דיבור חופשי

לדירה   פנל משני עם מצלמה 

 עמדת שומר

 LCD עם צג 

 ...התקשרו לקבלת הצעה

VEGA 100B 

 פנל נירוסטה דיגיטלי מואר

 BUL אינטרקום טלוויזיה לבניינים

 שקוע  \התקנה    על הטיח 

 DC15    מתח הזנה   

 צבע    אלומיניום טבעי

 mm  100 X 280מידות   

 mm  95 X 275 X 50מידות שיקוע   

על הקיר   התקנה  

 מתח הזנה   מפצל קומתי

 לבן  צבע  

 mm  205 X 220  X 66מידות   

על הקיר   התקנה 

 מתח הזנה  מפצל קומתי

 לבן  צבע  

 mm  245 X 160 X 18מידות   

 על  דלפק  התקנה  

 מתח הזנה   מספק ראשי

 שחור צבע  

 mm   280 X 220 X 80מידות   

על הקיר   התקנה  

 מתח הזנה   מפצל קומתי

 לבן צבע  

    mm 200 X 90 X 50מידות   

 ח"מ  טל"המחירים אינם כוללים מע 42

L 450 B 

על הקיר   התקנה  

 מתח הזנה   מפצל קומתי

 לבן צבע  

    mm 200 X 90 X 50מידות   

 "4מוניטור 

HANDSFREE 

 דיבור חופשי
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 ₪ 94מחיר    ₪ 133מחיר      ₪ 42מחיר    ₪ 58מחיר    

12V/AC 1.5A 12V/DC 1A 17V/DC 1.6A 15V/DC 1.6A 

12V/DC 12V/AC 17V/DC 15V/DC 

 וכרטיסים שונים,שנאים , לחצנים 

ממסר 

12V/DC 

 מארז חמישייה

 12V ACממיר 

 מיוצב 12V DC -ל

RELAY מיישר מתח  AC/DC 

 12V /DCזמזם  

BAZER 

PB-76 

לחצן  

מצוקה  פלסטיק  

 ט"עה

NO לחצן יציאה 
 ט"עהדקורטיבי 

 ₪ 17מחיר    

  mm  75 X 25  X 15מידות                  

 ₪ 83מחיר   

  mm  80  X 30 X 24מידות              

 ₪ 58מחיר   

 mm 25 X 86 X 86מידות                

 ₪ 50מחיר   

  mm 91  X 28 X 20מידות               

 138₪מחיר    

  mm 86 X 86 X 25 מידות 

 ₪ 92מחיר  

 mm 115 X 40 X 25       מידות        

 ₪ 67מחיר   

  mm 86  X 50 X 20מידות               

 ₪ 75מחיר    

 mm   86  X 86 X 20מידות             

PB-805 PB-801 

 לחצן יציאה

NO    נירוסטה

 ט"תהרחב  

לחצן יציאה  

NO    נירוסטה

 ט"תהצר 

PB-802 

 NOלחצן יציאה 
מואר ללא מגע 

 ט"תהרחב 

K2-1 

לחצן יציאה  

NO/NC    נירוסטה

 ט"תהצר מואר 

PB-820L PB-803A 

לחצן יציאה  
NO/NC  

אלומיניום רחב 

 ט"תה

  NO/NCלחצן יציאה 

 ט"תהאלומיניום צר 

 ₪ 67מחיר    

  mm 86 X 86 X 25 מידות 

PB-804A 

PB-912 

לחצן ניפוץ 

ירוק פלסטיק 

 ממסרים 2

 ₪ 25מחיר     ₪ 120מחיר     ₪ 50מחיר    
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 מגוון התקנות  מהשטח 
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