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תמיכה טכנית
טלפייר מתגאה במתן תמיכה טכנית ללא עלות לקהל 
לקוחותיה, עבור כל מגוון המוצרים הנמכרים על ידה. כאשר 
הנכם פונים לקבלת תמיכה טכנית, חשוב שכל המידע 
הנחוץ יינתן לצוות התמיכה הטכנית, במטרה לתת מענה 

מדויק ויעיל.

ספרות טכנית
טלפייר מציעה ללקוחותיה ספרות טכנית מקוונת לכל מגוון 
המוצרים. אתם מוזמנים לבקר באתר טלפייר באינטרנט, 
להיכנס לעמוד האקדמיה ולהוריד את המידע הטכני 

הרלוונטי עבורכם.

מגוון המוצרים
טלפייר רשאית לשנות בכל עת, את היצע ומגוון המוצרים 

במחירון זה.

עדכון מחירים
טלפייר רשאית לשנות את מחירי המוצרים, לפי שיקול 
דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. עליכם לוודא 
ולהתעדכן במחירי המוצרים והחברה לא תהיה אחראית על 
אי ידיעה או אי שביעות רצון בנוגע למחירים של מוצרים 
מסוימים. המועד הקובע לפיו יקבע מחיר המוצר הינו מועד 

משלוח או איסוף המוצרים שהוזמנו על ידכם.

טיפול, משלוח ואריזה
טיפול, משלוח ואריזה יחויבו עבור כל הזמנה אשר תשלח 

אליכם אלא אם סוכם אחר לפני המשלוח.
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טלפייר עוסקת בפיתוח, יצור, ייעוץ ואספקת מערכות גילוי וכיבוי אש, מערכות בקרה ואמצעי 

התראה וחיווי ממוחשבים. מערכות גילוי וכיבוי האש מתוצרת טלפייר הן מהמובילות בישראל 

ומייצרת מערכות פתוחות אשר מתממשקות למגוון מערכות  ובעולם. החברה מפתחת 

שליטה ובקרה ומשלבות פיתוח ויישום טכנולוגיה חדשנית המושתתת על ניסיון של כ־40 שנה.

. ם י נ י י נ ע ן  כ ו ת רכזות כתובתיות 7000

רכזות כתובתיות 3000

גלאים ולחצנים כתובתיים

בסיס לגלאים

יחידות כתובתיות

כרטיסי תקשורת

התקנים נוספים למערכות הכתובתיות

תוכנה

כלים

גלאי להבה ומוגן התפוצצות

חייגנים

טלפון כבאים

רכזות אזוריות

אביזרים לרכזות האזוריות

צופרים ונצנצים

גלאים ולחצנים אזוריים

מערכות כריזה משולבות

 UL  מאושרות  EVAX  מתוצרת

מערכות כריזה משולבות

 EN-54-16  מאושרות  PROEL  מתוצרת

רמקולים ואביזרים 

גלאי קרן, יניקה ומיזוג אוויר

 SENSITRON  גלאי גז

 SENSITRON  רכזות

כיבוי באירוסול

מיכלים וגז FM -200  מתוצרת

 IMPULSEE  -סולונואיד ו  FIKE  חברת

 FM -200 מיכלים לכיבוי בגז

 SAFE  מתוצרת חברת

מילוי חוזר

מערכות ניהול עשן

 UUKL  מאושרות
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רכזות כתובתיות 7000 
רכזת אנלוגית ל-60 כתובות  ₪2,457*  GUARD-7   1

₪ 4,194 רכזת אנלוגית ל-127 כתובות   SAVER-7000/1   2
₪ 5,927 רכזת כתובתית אנלוגית ל-254 כתובות   SAVER-7000/2   3
₪ 5,512 רכזת כתובתית אנלוגית ל-127 כתובות   ADR-7000/1   4
₪ 7,245 רכזת כתובתית אנלוגית ל-254 כתובות   ADR-7000/2   5
₪ 8,978 רכזת כתובתית אנלוגית ל-381 כתובות    ADR-7000/3   6

₪  10,711 רכזת כתובתית אנלוגית ל-508 כתובות    ADR-7000/4   7
₪ 5,700 יחידת הרחבה לרכזות מסדרת 7000 )כולל כרטיס לופ עד 127 כתובות(   ADR-7000B   8

₪  16,411 רכזת כתובתית אנלוגית ל-635 כתובות     ADR-7000/5   9
₪  18,144 רכזת כתובתית אנלוגית ל-762 כתובות     ADR-7000/6   10
₪ 19,877 מערכת אנלוגית ל-889 כתובות     ADR-7000/7   11
₪  21,610 רכזת כתובתית אנלוגית ל-1,016 כתובות     ADR-7000/8   12
₪ 2,228 לוח משנה לרכזות מסדרת 7000   RM-7000   13
₪ 1,733 מעגל קו אנלוגי ל-127 כתובות לסדרת 7000   ADR-7002   14

רכזות כתובתיות 3000 
₪ 5,980 רכזת כתובתית 1A, לולאה אחת )127 כתובות(   ADR-3000   15
₪ 4,950  1A ,רכזת כתובתית ל-100 כתובות  ADR-SAVER   16
₪ 6,807 רכזת כתובתית 4A, לולאה אחת )127 כתובות(   ADR-3000S/1   17
₪ 7,885 רכזת כתובתית 4A, שתי לולאות )254 כתובות(   ADR-3000S/2   18

  ₪ 10,660 רכזת כתובתית 4A, שלוש לולאות )381 כתובות(   ADR-3000S/3   19
₪  11,810 רכזת כתובתית 4A, ארבע לולאות )508 כתובות(   ADR-3000S/4   20
₪ 1,960 כרטיס הרחבה 127 כתובות    ADR-3002   21
₪ 3,980 כרטיס הרחבה 254 כתובות   ADR-3002C   22
₪ 2,530 לוח משנה לרכזות כתובתיות   RM-4005   23

גלאים ולחצנים כתובתיים 
₪ 192 TFO-480A   גלאי פוטואלקטרי ממוען כתובתי כולל בסיס    24
₪ 249 TPH-482A   גלאי משולב פוטואלקטרי / חום ממוען כתובתי כולל בסיס    25
₪ 318 TPH-442A   גלאי משולב פוטואלקטרי / חום ממוען כתובתי כולל בסיס )דגם ישן(    26
₪ 245 TFO-440A   גלאי פוטואלקטרי ממוען כתובתי כולל בסיס )דגם ישן(    27
₪ 259 TFH-280A   גלאי חום ממוען כתובתי כולל בסיס     28
₪ 259 TFH-220A   גלאי חום ממוען כתובתי כולל בסיס    29
₪ 577 TFH-280AMG   גלאי חום ממוען כתובתי בקופסא מוגנת מים כולל בסיס    30
₪ 192 TPB-800ASR   לחצן ניפוץ כתובתי אדום    31
₪ 212 TPB-800ASY   לחצן ניפוץ כתובתי צהוב    32
₪ 525 TPB-800ASM   לחצן ניפוץ כתובתי מוגן מים    33

בסיס לגלאים  
₪ 12 בסיס לגלאי רגיל + כתובתי   TFB-180   34
₪ 44 בסיס לגלאי כתובתי )דגם ישן(   TFB-110A   35
₪ 25 בסיס גלאי רגיל/צופר פנימי )דגם ישן(   TFB-110   36

ה. מחיר  בסיס עם צופר   TFB-180SA  37
ה. מחיר  בסיס עם צופר נצנץ   TFB-180SBA  38

₪ 60 בסיס גלאי עם מעגל ממסר   TFB-180RL   39
₪ 9 הגבהה לבסיס לגלאי   TFB-180CA   40

יחידות כתובתיות
₪ 222 מעגל מבוא כפול למפסקי זרימה   ADR-705   41
₪ 135 מעגל מבוא למפסקי זרימה   ADR-805A   42
₪ 270 מעגל מבוא דו ערוצי כתובתי מבודד גלווני   ADR-712   43
₪ 495 מעגל מבוא 8 ערוצים כתובתי מבודד גלווני   ADR-718   44
₪ 299 מעגל מבוא/מוצא כתובתי תלת ערוצי מבודד גלווני   ADR-723   45
₪ 199 מעגל ממסר כתובתי   ADR-741   46
₪ 389 מבודד ממוען לקו התקנים כתובתי   LI-3000C   47
₪ 299 מבודד קו לגלאי כולל בסיס והגבהה   LI-3000E   48

₪ 1,193 ספק כוח כתובתי 4A מזווד   TPS-74A   49
₪ 495 מכלול ל-8 מוצאים למערכת אנלוגית   TLD-08   50
₪ 300 מכלול הרחבה ל-8 ממסרים למערכת כתובתית    TLD-R8   51
₪ 495 מכלול הרחבה ל-16 מוצאים למערכת אנלוגית   TLD-E16   52
₪ 495 מכלול הרחבה ל-16 מפסקים למערכת כתובתית   TSM-E16   53

* מחירי נטו
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כרטיסי תקשורת
₪ 2,349  ADR-7000 לרכזת TCP/IP כרטיס תקשורת  NET-7000   54

ה.מחיר  TSA-1000 לרכזת TCP/IP כרטיס תקשורת   NET-1000   55
ה.מחיר  TSA-200 לרכזת TCP/IP כרטיס תקשורת   NET-200   56

₪ 2,250 כרטיס תקשורת לחיבור בין רכזות כתובתיות   LON-7000   57
₪ 810  RS-232 מבודד גלווני לקו  GIM-232   58

התקנים נוספים למערכות כתובתיות
 ₪ 428 EPI-3000   מעגל ממשק להגנה אלקטרומגנטית    59

₪ 47 TFL-1AN   מנורת סימון מהבהבת למערכת כתובתית    60
₪ 338 TIP-224A   צופר אזעקה פנימי כתובתי כולל בסיס    61

₪ 45 AIB-800   קופסה לכרטיסים למערכות כתובתיות    62
₪ 626 BC-7000   קופסה לסוללות למערכות כתובתיות    63

תוכנה
₪ 6,750 תוכנת שליטה למערכת כתובתית   TCS-7030   64

₪ 10,500 תוכנת שליטה ובקרה )כולל 3 מפות (   TCS-7312   65
₪ 1,050 מפה   TCS-MAP   66

כלים
יחידת תכנות ובדיקה לגלאים כתובתיים  ₪1,136*  PROG-4000   67

₪ 150 כבל תכנות התקנים לרכזות 7000   TFC-7000   68
₪ 64  PROG-4000 כבל עבור תכנת  TFC-4000   69
₪ 32  PROG-4000 כבל מתאם עבור תכנת  TFC-4001   70

₪ 1,645 מוט טלסקופי 6 מ'   TFR-900-60   71
₪ 235 ערכת ניקוי לפריזמות   TFR-900-CLN   72

גלאי להבה ומוגן התפוצצות 
₪ 2,102 ברייר – מבודד קו מוגן התפוצצות   TXB-435   73
₪ 1,200 גלאי עשן מוגן התפוצצות פוטו הוצ'יקי   TFO-EX   74

₪ 74 בסיס לגלאי  עשן מוגן התפוצצות פוטו הוצ'יקי   TFO-EXB   75
₪ 3,386 גלאי להבה הוצ'יקי   TFU-500   76

ה.מחיר גלאי להבה מוגן התפוצצות   TSD-4040I   77
ה.מחיר גלאי להבה פלסטיק   TSD-2020MPI   78
ה.מחיר מגן רוח לגלאי להבה   TSD-WP400   79
ה.מחיר תפס לגלאי להבה    TSD-TM400   80

חייגנים
₪ 350 TDM-500i   יחידת חיוג והודעות מתקדמת    81
₪ 350  12V – יחידת חיוג והודעות מתקדמת   TDM-500i/12   82

ה.מחיר TDM-500IC   יחידת חיוג והודעות מתקדמת כולל מודם    83

טלפון כבאים
₪ 5,962 עמדת שליטה לטלפון כבאים ל- 24 שפופרות   TFP-7000   84
₪ 3,500 עמדת שליטה לטלפון כבאים ל- 8 שפופרות   TFP-7008   85
₪ 2,300 יחידת הרחבה לטלפון כבאים )כולל כרטיס עד 8 כתובות(   TFP-7000/24   86

₪ 780  TFP-80C כרטיס 8 כתובות להרחבה עבור  TFP-828   87
₪ 350 מכלול שקע כתובתי לטלפון כבאים   TFP-806   88
*₪ 75 שקע לטלפון כבאים   TFP-100T   89

₪ 16 קופסא אחורית למכלול שקע טלפון כבאים   TFP-1BB   90
₪ 2,680 עמדת שפופרת קבועה כתובתית   TFP-1CP   91
₪ 1,466 יחידת אחסון לעד 6 שפופרות )ריקה(   TFP-76C   92

₪ 493 שפופרת לטלפון כבאים   TFP-1   93

* מחירי נטו
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רכזות אזוריות
*₪ 750 רכזת דו אזורית לגילוי אש   TSA-200   94
*₪ 850 רכזת דו אזורית לגילוי אש + כיבוי           TSA-200XT   95
*₪ 1000 רכזת לארבעה אזורים ללא כיבוי   TSA-240   96
*₪ 1100 רכזת לארבעה אזורים גילוי אש + כיבוי    TSA-240XT   97

₪ 1,580 רכזת לארבעה אזורים אוטומטית   TSA-1000/4   98
₪ 1,990 רכזת לשמונה  אזורים אוטומטית   TSA-1000/8   99
₪ 2,500 רכזת לשנים עשר אזורים אוטומטית   TSA-1000/12   100
₪ 3,300 רכזת לששה עשר אזורים אוטומטית   TSA-1000/16   101
*₪ 130 כרטיס כיבוי לרכזת דו-אזורית   TSA-200EM   102
₪ 260  TSA-1000E8-מודול 8 מוצאים לא מבוקרים ו-2 ממסרים ל  TSA-1000EM083   103
₪ 800  TSA-1000E8-מודול 4 אזורים 2 מוצאים ו-2 ממסרים ל  TSA-1000EM422   104

₪ 1,236  TSA-1000 לוח משנה לרכזת  RM-1000   105
₪ 299  TSA-1000 מעגל תקשורת לרכזת  TSA-1000C   106

אביזרים לרכזות אזוריות 
₪ 482 התקן לתעלות מז"א )קופסא + בסיס(   DTH-800   107
תושבת לבסיס עבור לוח חשמל   ₪25*  TFB-CAB   108
₪ 43 מנורת סימון מהבהבת   TFL-1N   109
₪ 54 מתאם לחיבור התקני מבוא/מימסר יבש   TRA-1   110
₪ 49 מכלול מימסר לביצוע ניתוקים   TRM-1   111
₪ 99  FIKE - GCA מתאם לחיבור מכלול כיבוי  TGA-1   112

*₪ 130 מגנט אוחז לדלת מתכתי )50 ק"ג(    TDH-604   113
₪ 205 מגנט אוחז לדלת רצפתי )50 ק"ג(   TDH-605   114
*₪ 85 מגנט אוחז לדלת )50 ק"ג(    TDH-607   115
₪ 119 זרוע – מאריך למגנט   TDH-HOLDER   116

₪ 70 תרסיס עשן   TFI-SPRAY   117
₪ 74  12V מצבר 4.5 או 5 אמפר  TB-45   118
₪ 99  12V מצבר 7 אמפר  TB-70   119

₪ 150  12V מצבר 9 אמפר  TB-90   120
₪ 284  12V מצבר 12 אמפר   TB-12   121

₪ 1,013  3A ספק כוח מזווד  TPS-74   122
*₪ 80 ערכת רכיבים לטכנאי   TF-TEC   123

₪ 9 מדבקה ללולאה מס' 1   TLS-1   124
₪ 9 מדבקה ללולאה מס' 2   TLS-2   125
₪ 9 מדבקה ללולאה מס' 3   TLS-3   126
₪ 9 מדבקה ללולאה מס' 4   TLS-4   127

גלאים ולחצנים אזוריים
₪ 89 גלאי פוטואלקטרי כולל בסיס    TFO-480   142

₪ 133 גלאי משולב פוטואלקטרי / חום כולל בסיס - חדש   TPH-482   143
₪ 171 גלאי משולב פוטואלקטרי / חום כולל בסיס )דגם ישן(   TPH-442   144
₪ 128 גלאי פוטואלקטרי + בסיס )דגם ישן(   TFO-440   145

₪ 89 גלאי חום טמפ' קבועה כולל בסיס - חדש    TFH-283F   146
₪ 75 גלאי פוטואלקטרי SENTEK כולל בסיס   TF-119   147
₪ 75 גלאי חום SENTEK כולל בסיס   TF-912   148

₪ 290 גלאי חום "אצבע" מוגן מים   TFH-60026WP   149
₪ 720 גלאי חום "אצבע" מוגן התפוצצות   TFH-60009EX   150
*₪ 90 גלאי עשן  עצמאי 220v + סוללת גיבוי   TF-6220   151

ה.מחיר גלאי הצפה מוגן מים   TF-2800WP   152
₪ 158  UL גלאי הצפה  TFD-2800   153
*₪ 30 לחצן ניפוץ אדום   TPB-10R   154
*₪ 37 לחצן ניפוץ צהוב   TPB-10Y   155

₪ 9 מכסה ללחצן   FLAP   156
₪ 299 לחצן ניפוץ מוגן מים   TPB-101M   157

צופרים+נצנצים
₪ 63 צופר אזעקה פנימי )לא כולל בסיס(   TIP-224   128

₪ 207 נצנץ חיצוני מוגן מים    TFS-4406   129
₪ 139 צופר חיצוני מוגן מים   TFS-4460   130

*₪ 199 צופר-נצנץ חיצוני מוגן מים    TFS-4484   131
*₪ 49 צופר-נצנץ פנימי )חדש(   TFS-314   132
*₪ 99 צופר-נצנץ פנימי לבן ערוץ נפרד   TFS-214S   133
*₪ 99 צופר-נצנץ פנימי אדום ערוץ נפרד   TFS-214SR   134

*₪ 299  UL- צופר-נצנץ חיצוני מוגן מים  TFS-324   135
*₪ 45  UL -קופסא לצופר נצנץ  TFS-324B   136

*₪ 259  UL- צופר-נצנץ לעוצמה מתכווננת  TFS-GEC3W   137
*₪ 37  UL - קופסא לצופר/נצנץ עוצמה מתכווננת  TFS-GSBW   138
*₪ 99  IP44 צופר נצנץ מוגן מים  TFS-IP44   139
₪ 294 שלט כיבוי הופעל עם צופר   TES-333B   140
₪ 790 שלט כיבוי הופעל )ללא צופר( מוגן מים   TES-553WP   141

* מחירי נטו
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גלאי קרן, יניקה ומיזוג אוויר 
גלאי קרן POLI( 50( מ’ כולל פריזמה    ₪1,050*  TBD-8100   184
*₪ 450 סט פריזמות לגלאי קרן POLI( 100( מ’    TBD-8100P   185

*₪ 120  )POLI( זרוע לכיוון גלאי קרן  TBD-8RT   186
*₪1,650   UL )FIRERAY( ’גלאי קרן 50 מ   TBD-50   187
*₪ 2,100  UL )FIRERAY( ’גלאי קרן 100 מ   TBD-100   188
*₪2,300  )Beam( גלאי קרן ממונע 40 מ’ + שלט   TBD-40   189

₪ 420  )Beam( ’פריזמה ל- 40-80 מ   TBD-P4080   190
₪ 1,089  )Beam( ’פריזמה ל- 80-100 מ   TBD-P80100   191

₪ 315 TBR-5100   מעגל איפוס לגלאי קרן    192
ה.מחיר  OSID 10“ גלאי קרן  TBD-OSI10   193
ה.מחיר  OSID 45“ גלאי קרן  TBD-OSI45   194
ה.מחיר  OSID 90“ גלאי קרן  TBD-OSI90   195
ה.מחיר  OSID קיט לגלאי קרן  TBD-OSIKIT   196
ה.מחיר  OSID עט לייזר לגלאי קרן  TBD-OSLT   197
ה.מחיר משדר גלאי קרן OSID עוצמה גבוהה   TBD-OSEH   198
ה.מחיר משדר גלאי קרן OSID עוצמה רגילה   TBD-OSES   199

₪ 7,090 גלאי יניקה לייזר ערוץ 1   LASD-1   200
₪ 9,760 גלאי יניקה לייזר 2 ערוצים   LASD-2   201
₪ 9,990  Senator 25 גלאי יניקה  TAD-25   202

₪ 12,936  Senator 100 גלאי יניקה  TAD-100   203
₪ 20,786  Senator 200 גלאי יניקה  TAD-200   204

₪ 152 מתאם 27 ל 10 +נחיר וצינור 1 מ’   TAD-27010   205

 Sensitron גלאי גז
₪ 9,548 גלאי גז אמוניה מוגן מים   TGD-1100A   206
₪ 5,010 גלאי גז אמוניה מוגן התפוצצות   TGD-1100XA   207
₪ 2,828 גלאי גז פרופן בוטן מוגן מים   TGD-1100B   208
₪ 5,010 גלאי גז פרופן בוטן מוגן התפוצצות   TGD-1100XB   209

ה.מחיר  CO גלאי  גז  TGD-1100CO   210
₪ 5,010 גלאי גז מימן מוגן התפוצצות   TGD-1100XH   211
₪ 5,010 גלאי גז מתאן מוגן מים   TGD-1100M   212
₪ 5,010 גלאי גז מתאן מוגן התפוצצות   TGD-1100XM   213
₪ 5,010 גלאי אלכוהול מוגן התפוצצות   TGD-1100ET   214
₪ 5,010 גלא חמצן מוגן התפוצצות   TGD-1100XO   215

 Sensitron רכזות
₪ 6,683  PL4 4-20mA רכזת ל-4 גלאי גז   TGC-1004   216
₪ 2,790 TGC-ESP4   כרטיס הגדלה ב- 4 גלאים נוספים    217

ה.מחיר  PLG8B   4-20mA רכזת ל-8 גלאי גז   TGC-1008   218
ה.מחיר TGC-ESP8   כרטיס הגדלה ב- 8  גלאים נוספים    219

₪ 1,245 TGV-24   ברז גז 24VDC,  N.O, לחצן Reset ידני "½    220

UL מאושרות EVAX מערכות כריזה משולבות
מערכת כריזת חירום קומפלט 25W לאזור כריזה אחד  ₪8,500*  TFVX-25   158
מערכת כריזת חירום קומפלט 50W לאזור כריזה אחד  ₪9,700*  TFVX-50   159

ה.מחיר מערכת כריזת חירום 100W לאזור כריזה אחד   TFVX-100   160
ה.מחיר מערכת כריזת חירום 200W לאזור כריזה אחד   TFVX-200   161
ה.מחיר כרטיס הרחבה ל-4 אזורים   TFX-ZM   162
ה.מחיר כרטיס מפסקים ל-8 אזורים   TFX-SL8   163

EN-54-16 מאושרות -PROEL מערכות כריזה משולבות
₪ 10,950  300W מערכת כריזת חירום קומפלמט  TFVE-300   164

רמקולים ואביזרים
₪ 149  AC/DC מעגל מוצא כתובתי למיתוג  ADR-742   165
*₪ 62 רמקול קיר חצי ירח "5    TLS-T1000  166

*₪ 135  5-40W רמקול שופר  TLS-T1001  167
*₪ 33 רמקול תקרה "6    TLS-T1003   168
*₪ 42 רמקול תקרה "3    TLS-T1004   169
*₪ 33 רמקול קיר "3   TLS-T1005   170

ה. מחיר פרוז'קטור לבן "20W 6 על הטיח   TLS-T1006  171
*₪ 67 רמקול קיר "4 )כולל קבל(   TLS-W   172
 *₪ 43 רמקול תקרה "5 )כולל קבל(   TLS-C   173
₪ 640 נצנץ + רמקול להתקנה על התקרה   TFS-E50   174
₪ 110  E-50 קופסא אחורית  TFS-E50B   175
₪ 613 נצנץ + רמקול להתקנה על הטיח   TFS-E60   176
₪ 120  E-60 קופסא אחורית  TFS-E60B   177

₪ 60  E-60 מתאם לקופסא אחורית  TFS-E60R   178
*₪ 1,290  EVAX מארז + מיקרופון מרוחקים למערכת הכריזה  TFVX-RM  179

*₪ 520  EVAX כרטיס פיקוח למיקרופון מרוחק )עד 5 מיקרופונים( למערכת כריזה  TFX-SC  180
₪ 3,100 מיקרופון שולחני 8 אזורים   TFV-08  181
₪ 3,500 מיקרופון שולחני 12 אזורים   TFV-12  182

*₪ 1,350  )PTT( מארז +  מיקרופון מרוחקים למערכת הכריזה פרואל  TFVE-RM  183

* מחירי נטו
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GREENEX אירוסולים מתוצרת
₪ 824 מכל כיבוי אש 50 גרם הפעלה חשמלית   TGX-50   221

₪ 1,195 מכל כיבוי אש 100 גרם הפעלה חשמלית    TGX-100   222
₪ 1,462 מכל כיבוי אש 200 גרם הפעלה חשמלית   TGX-200   223
₪ 2,450 מכל כיבוי אש 500 גרם הפעלה חשמלית   TGX-500   224
₪ 2,831 מכל כיבוי אש 1000 גרם הפעלה חשמלית   TGX-1000   225

₪ 249 כרטיס ממשק למיכלול כיבוי   TLA-33   226

* מחירי נטו

 Fire-Pro אירוסולים מתוצרת
₪ 395 מכל כיבוי אש 20 גרם הפעלה חשמלי   TFA-20E  227
₪ 825 מכל כיבוי אש 40 גרם הפעלה חשמלי   TFA-40E  228
₪ 936 מכל כיבוי אש 80 גרם הפעלה חשמלי   TFA-80E  229

₪ 1,207 מכל כיבוי אש 100 גרם הפעלה חשמלי   TFA-100E  230
₪ 1,512 מכל כיבוי אש 200 גרם הפעלה חשמלי   TFA-200E  231
₪ 2,462 מכל כיבוי אש 500 גרם הפעלה חשמלי   TFA-500E  232
₪ 4,615 מכל כיבוי אש 1.2 ק”ג הפעלה חשמלי   TFA-1200E  233
₪ 5,338 מכל כיבוי אש 2 ק”ג הפעלה חשמלי   TFA-2000E  234
₪ 6,400 מכל כיבוי אש 3 ק”ג הפעלה חשמלי   TFA-3000E  235

₪ 11,338 מכל כיבוי אש 5.7 ק”ג הפעלה חשמלי   TFA-5700E  236
 ₪ 249  Fire-Pro מתאם להפעלת אירוסולים מתוצרת  TLA-44  237

 IMPULSE -סולונואיד ו Fike מתוצרת חברת FM-200 מיכלים וגז
₪ 8,057  FM-200 9 ריק בתכולה של 5.5-9.5 ק"גL מכל  TFE-9LPUS   238
₪ 8,631  FM-200 16 ריק בתכולה של 10-17 ק"גL מכל  TFE-16LPUS   239

₪ 10,059  FM-200 26 ריק בתכולה של 17-28 ק"גL מכל  TFE-26LPUK   240
₪ 11,364  FM-200 45 ריק בתכולה של 29-48.5 ק"גL מכל  TFE-45LPUK   241
₪ 14,070  FM-200 83 ריק בתכולה של 53.5-89.5 ק"גL מכל  TFE-83LPUK   242
₪ 19,300  FM-200 150 ריק בתכולה של 96-162 ק"גL מכל  TFE-150LPUK   243
₪ 19,800  FM-200 153 ריק בתכולה של 98.5-171.5 ק"גL מכל  TFE-153LPUS   244
₪ 29,990  FM-200 267 ריק בתכולה של 171.5-299 ק"גL מכל  TFE-267LPUS   245

ה. מחיר  FM-200 405 ריק בתכולה של 271.5-474 ק"גL מכל  TFE-423LPUS   246
₪ 249  FIKE )Impulse( מעגל הפעלה למיכל  TLA-23   247
₪ 249 מעגל מתאם להפעלת כיבוי Fike סולונואיד   TLA-130   248
₪ 133 נחיר פיזור 3/8   TEN-380    249
₪ 133 נחיר פיזור 1/2   TEN-120    250

₪ 166 נחיר פיזור 3/4   TEN-340   251
₪ 186 נחיר פיזור "1   TEN-100   252
₪ 599 נחיר פיזור "1.25   TEN-1125   253
₪ 599 נחיר פיזור "1.50   TEN-1150   254

*₪ 1,050 נחיר פיזור “2   TEN-10200-360   255
₪ 47 מתאם יציאה לנחיר פיזור 1/2 - 5/8   TEC-120    256
₪ 47 מתאם יציאה לנחיר פיזור 3/8 - 1/2   TEC-380    257
₪ 71 מתאם יציאה ממכל כיבוי 5/8   TEC-C    258
₪ 71  IMPULES מופה מעבר "1 ממכל  TEC-20   259
₪ 87 מתאם T מ 5/8 ל- 1/2   TEC-T    260
₪ 71 מתאם למכל מ 3/4 ל- 1/2   TEC-3412   261
₪ 71 מתאם למכל מ 3/4 ל- 5/8   TEC-3458   262
₪ 87 מתאם T מ 5/8 ל- 5/8   TEC-T58   263
₪ 71 מתאם יציאה ממכל כיבוי 1/2   TEC-C5   264
₪ 71 מתאם יציאה ממכל כיבוי 3/8   TEC-C38   265
₪ 87 מתאם T מ 1/2 ל- 1/2   TEC-T5   266
₪ 87 מתאם T למפסק לחץ   TEC-TVW   267
₪ 47 מתאם זוית מ 5/8 ל-5/8   TEC-Z58   268
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SAFE מתוצרת חברת FM-200 מיכלים לכיבוי בגז
₪ 3,990 מיכל 2L ממולא ב-1.5 ק"ג גז +FM-200 קיט 1 נחיר   TFN-2L1.5K   269
₪ 4,200 מיכל 2L ממולא ב-1.5 ק"ג גז +FM-200 קיט 2 נחיר   TFN-2L1.5K   270
₪ 4,690 מיכל 4L ממולא ב-3.0 ק"ג גז +FM-200 קיט 1 נחיר   TFN-4L3.0K   271
₪ 4,882 מיכל 4L ממולא ב-3.0 ק"ג גז +FM-200 קיט 2 נחיר   TFN-4L3.0K   272
₪ 5,302 מיכל 4L ממולא ב-3.0 ק"ג גז +FM-200 קיט 4 נחיר   TFN-4L3.0K   273
₪ 5,980 מיכל 8L ממולא ב-5.0 ק"ג גז +FM-200 קיט 1 נחיר   TFN-8L5.0K   274
₪ 6,232 מיכל 8L ממולא ב-5.0 ק"ג גז +FM-200 קיט 2 נחיר   TFN-8L5.0K   275
₪ 6,652 מיכל 8L ממולא ב-5.0 ק"ג גז +FM-200 קיט 4 נחיר   TFN-8L5.0K   276
₪ 6,505 מיכל 8L ממולא ב-6.5 ק"ג גז +FM-200 קיט 1 נחיר   TFN-8L5.0K   277
₪ 6,757 מיכל 8L ממולא ב-6.5 ק"ג גז +FM-200 קיט 2 נחיר   TFN-8L5.0K   278
₪ 7,177 מיכל 8L ממולא ב-6.5 ק"ג גז +FM-200 קיט 4 נחיר   TFN-8L5.0K   279

₪ 249  Safe   מעגל מתאם להפעלת כיבוי  TLA-115   280
₪ 169 TFE-FM200   ק"ג גז למילוי חוזר     281

קיט למיכל 1.5 ק"ג לנחיר 1
₪ 133  TN1 1/4" נחיר פיזור בקוטר  TSN-140TN1   282

₪ 33 מתאם יציאה למכל SAFE 3/8 NPT <-- 3/8 BSP חדש   TEC-30   283
₪ 23 זוית יציאה למכל NPT 3/8 --> פלייר 3/8   TEC-31   284
₪ 20  2X   "3/8 זוית פלייר  TEC-10   285
₪ 14 זוית 3/8x1/4" – לנחיר   TEC-8   286
₪ 10 נאט 3/8"  TEC-7   287

₪ 120  SAFE שעון לחץ למיכל  TFN-GAUGE   288

קיט למיכל 1.5 ק"ג ל-2 נחירים 
₪ 133  TN2 1/4" נחיר פיזור בקוטר  TSN-140TN2   289

₪ 33 מתאם יציאה למכל SAFE 3/8 NPT <-- 3/8 BSP חדש   TEC-30   290
₪ 23 זוית יציאה למכל NPT 3/8 --> פלייר 3/8   TEC-31   291
₪ 20  2X   "3/8 זוית פלייר  TEC-10   292
₪ 25 מחבר T פלייר 3/8"  TEC-9   293
₪ 14 זוית 3/8x1/4" – לנחיר   TEC-8   294
₪ 10 נאט 3/8"  TEC-7   295

₪ 120  SAFE שעון לחץ למיכל  TFN-GAUGE   296

קיט למיכל 3 ק"ג לנחיר 1 
₪ 133  TN3 3/8" נחיר פיזור בקוטר  TSN-380TN3   297

₪ 33 מתאם יציאה למכל SAFE 3/8 NPT <-- 3/8 BSP חדש   TEC-30   298
₪ 23  NPT 3/8 <--- 1/2 זוית פלייר  TEC-4   299
₪ 23 זוית פלייר 1/2" - לצנרת   TEC-5   300
₪ 11 נאט 1/2"  TEC-3   301

₪ 120  SAFE שעון לחץ למיכל  TFN-GAUGE   302

קיט למיכל 3 ק"ג ל-2 נחירים 
₪ 133  TN4 1/4" נחיר פיזור בקוטר  TSN-140TN4   303

₪ 33 מתאם יציאה למכל SAFE 3/8 NPT <-- 3/8 BSP חדש   TEC-30   304
₪ 23 זוית יציאה למכל NPT 3/8 --> פלייר 3/8   TEC-31   305

₪ 20  2X   "3/8 זוית פלייר  TEC-10   306
₪ 14 זוית 3/8x1/4" – לנחיר   TEC-8   307
₪ 25 מחבר T פלייר 3/8"  TEC-9   308
₪ 10 נאט 3/8"  TEC-7   309

₪ 120  SAFE שעון לחץ למיכל  TFN-GAUGE   310

קיט למיכל 3 ק"ג ל-4 נחירים 
₪ 133  TN5 1/4" נחיר פיזור בקוטר  TSN-140TN5   311

₪ 33 מתאם יציאה למכל SAFE 3/8 NPT <-- 3/8 BSP חדש   TEC-30   312
₪ 23 זוית יציאה למכל NPT 3/8 --> פלייר 3/8   TEC-31   313
₪ 20  2X   "3/8 זוית פלייר  TEC-10   314
₪ 14 זוית 3/8x1/4" – לנחיר   TEC-8   315
₪ 25 מחבר T פלייר 3/8"  TEC-9   316
₪ 10 נאט 3/8"  TEC-7   317

₪ 120  SAFE שעון לחץ למיכל  TFN-GAUGE   318

קיט למיכל 5/6.5 ק"ג לנחיר 1 
₪ 133  TN6 3/8" נחיר פיזור בקוטר  TSN-380TN6   319

₪ 33 מתאם יציאה למכל SAFE 3/8 NPT <-- 3/8 BSP חדש   TEC-30   320
₪ 23  NPT 3/8 <--- 1/2 זוית פלייר  TEC-4   321
₪ 23 זוית פלייר 1/2" - לצנרת   TEC-5   322
₪ 11 נאט 1/2"  TEC-3   323

₪ 120  SAFE שעון לחץ למיכל  TFN-GAUGE   324

קיט למיכל 5/6.5 ק"ג ל-2 נחירים
₪ 133  TN7 1/4" נחיר פיזור בקוטר  TSN-140TN7   325

₪ 33 מתאם יציאה למכל SAFE 3/8 NPT <-- 3/8 BSP חדש   TEC-30   326
₪ 23  NPT 3/8 <--- 1/2 זוית פלייר  TEC-4   327
₪ 23 זוית פלייר 1/2" - לצנרת   TEC-5   328
₪ 76 מתאם T מ 1/2 ל- 3/8 * 2   TEC-11   329
₪ 14 זוית 3/8x1/4" – לנחיר   TEC-8   330
₪ 11 נאט 1/2"  TEC-3   331
₪ 10 נאט 3/8"  TEC-7   332

₪ 120  SAFE שעון לחץ למיכל  TFN-GAUGE   333

קיט למיכל 5/6.5 ק”ג ל-4 נחירים
₪ 133  TN8 1/4“ נחיר פיזור בקוטר  TSN-140TN8   334

₪ 33 מתאם יציאה למכל SAFE 3/8 NPT <-- 3/8 BSP חדש   TEC-30   335
₪ 23  NPT 3/8 <--- 1/2 זוית פלייר  TEC-4   336
₪ 23 זוית פלייר 1/2” - לצנרת   TEC-5   337
₪ 76 מתאם T מ 1/2 ל- 3/8 * 2   TEC-11   338
₪ 25 מחבר T פלייר 3/8”  TEC-9   339
₪ 14 זוית 3/8x1/4” – לנחיר   TEC-8   340
₪ 11 נאט 1/2”  TEC-3   341
₪ 10 נאט 3/8”  TEC-7   342

₪ 120  Pressure gauge TFN  TSE-031   343
ה. מחיר  SAFE מפסק לחץ למיכלי  344

* מחירי נטו



UUKL מערכות ניהול עשן כתובתיות עם פנל מאושר
₪ 13,400 פנל סטנדרטי עד 16 הפעלות   TSC-7000   351

ה. מחיר פנל ניהול עשן מעל 16 הפעלות   TSC-7000  352
*₪ 400 תוספת אינדיקציה לפנל עד 16 הפעלות   TLH-01   353
*₪ 550 שינוי מיקום בוררים לפנל סטנדרטי   TFV-SWITCH   354

₪ 1,498 מכלול מעגלים להפעלה   TLD-7SUPER  355
מפה סינופטית עד 16 לדים  ₪5,500*  SYN-MAP16  356
מפה סינופטית מ17-32 לדים  ₪7,500*  SYN-MAP32   357
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מילוי חוזר 
ה.מחיר  FIKE מפסק לחץ כולל שעון למיכלי סולונואיד  TSPS-10   345

₪ 2,456 סט דסקיות למילוי חוזר "1   TRK-F   346
₪ 2,750 נפץ למיכל כיבוי  נפץ    347
₪ 3,681 סט דסקיות למילוי חוזר "3   TRK-F3   348
ק"ג גז למילוי חוזר  ₪220*  TFE-FM200   349
ק"ג גז למילוי ראשוני  ₪200*  TFE-FM200N   350

* מחירי נטו



זד.בי.אם מערכות
 ת.ד.  41075 

מיקוד 9141001

 ירושלים

info@zbm.co.il דוא״ל. 

 1-700-500717טל. 
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