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.9 למפרטים טכניים הקדמה 

.9.9 כללי 

מסמך זה מכיל את מפרטים טכניים לפריטים שבאמצעותם ניתן יהיה לבצע את   9.9.9.

 .ולהקים אתרים חדשים מתן שירות ותחזוקה לאתרים השונים ברחבי המועצה

יובאו להלן בפרקי המסמך ע"פ השתייכותם המפרטים הטכניים לכלל הפריטים   9.9.3.

 המערכתית.

בנוסף כולל המסמך פרקים בהם יופיעו מפרטים טכניים לאביזרים שאינם   9.9.2.

רכות, כגון, בואו לידי שימוש עבור כל המעלו יכת ספציפית, אשייכים למער

 חיווט וכדומה., כבלים, אמצעי תיעול

מויות בתאימות מלאה ע"פ כל הפריטים המאופיינים במסמך זה יופיעו בכתב הכ  9.9.2.

 סדר רץ וחלוקה לפרקים.

.9.9.5 או הנחיה(.\גנרי )ללא מגבלה ו במפרטים בהם לא צוינה דרישה, יסופקו מוצרים 

יופיעו מספר דוגמאות לפריטים העומדים בדרישות  יםפריטחלק מהבנוסף עבור   9.9.6.

 )שווי תכונות(.

.9.9.8 מועצה.הבמקרה של אי הסכמה לגבי הפריט ההחלטה תתקבל ע"י נציג מטעם  

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין כל כוונה או ציפייה לקבלת הצעות לפריטים אילו, 

 המציעים רשאים להציע כל פריט שעומד בדרישות ע"פ בחירתם.
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.3 מולטימדיה 

.3.9 כללי 

 ייעוד פריטי מערכת המולטימדיה הינו :

של המערכות השונות  ומערכות ההקלטה להוות ממשק בין מחשבי הקליינט  3.9.9.

 ומסכי השולחן. LCD -לבין מסכי ה

.3.9.3 הרחקת האמצעים: מסך, מקלדת ועכבר של מחשבי הקליינט. 

 HDMIלקבלן ניתנת זכות הבחירה לאספקת יחידות ההרחקה ומיתוג הוידאו באמצעות ממשק 

. מובהר בזאת כי כלל הציוד שבהצעת הקבלן נדרש לתמוך בממשק החיבור בו יבחר. DVIאו 

, כלל מרחיקי הוידאו ומתגי HDMIדוגמא אם בחר הקבלן לספק מטריצת וידאו עם ממשק ל

 .HDMIיהיו בממקש  KVMה
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.3.3  32מסך מחשב לתחנת עבודה " 

.3.3.9 ובאתרים השונים. אפיון זה מתייחס למסכים אשר יותקנו בשולחן הבקרה 

, לא יאושרו LEDתאורת רקע בטכנולוגיית ו IPSבעלי פאנל יסופק מסך מחשב   3.3.3.

 .TNמסכים עם פאנל 

.3.3.2 .96:92או  96:1יחס צלעות  

.3.3.2 .96:1ביחס  1920x1080או  96:92ביחס  1920x1200 רזולוציה טבעית: 

.3.3.5 לפחות. 9:9,222קונטרסט:  

.3.3.6 מקסימום. 5msזמן תגובה:  

.3.3.8 מעלות לפחות. 170/ 170זווית ראיה: 

.250cd/m². 3.3.7בהירות:  

 Pixel Pitch 0.27: לפחות mm. 3.3.1.

.3.3.92 עם מתאמים ע"פ הצורך. HDMIאו  DVI :ממשק חיבור 

.3.3.99 יסופקו מסכים מתוצרת אחד המותגים הבאים: 

 LG. 3.3.99.9.

 Dell. 3.3.99.3.

 Sony. 3.3.99.2.

 Viewsonic. 3.3.99.2.

 Panasonic. 3.3.99.5.

 Lenovo. 3.3.99.6.

 Philips. 3.3.99.8.

 Sharp. 3.3.99.7.

 NEC. 3.3.99.1.
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.3.2 מסכי מחשב לשולחן בקרה 3התקן לחיבור  

.3.2.9 מבנה: 

.3.2.9.9 עמוד תמך מרכזי. 

.3.2.9.3 זרוע רב מפרקית בעלת אפשרות הטיה לכל כיוון 

.3.2.9.2 לשולחן בקרה.התקן חיבור  

 

.3.2.3 חומרים: מתכת צבועה בתנור. 

.3.2.3.9 המתקן יאפשר כיוונוני גובה וזוויות קיבוע המסכים. 

המתקן יכלול מתאמי התקנה לכל מסך הכולל הברגות מתאימות   3.2.3.3.

 באמצעות מתקן מסוג זה.

 

.3.2.2 הטיית המסכים תתאפשר ללא שימוש בכלים.  

.3.2.2 יכולת העברת החוטים בתוך הזרוע לקבלת מראה נקי ומעוצב. 
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.3.2  ''55מסך קיר  

אפיון זה מתייחס למסכים אשר יותקנו על גבי קירות מוקדי בקרה וחדרי שליטה   3.2.9.

 ובקרה שונים.

.24X7 . 3.2.3 להפעלה רציפההמסך יהיה מסוג המוגדר  

.LED. 3.2.2ותאורת רקע בטכנולוגיית  IPSבטכנולוגיית  TFT LCD יסופק מסך 

.3.2.2 .55אורך אלכסון המסך " 

.3.2.5 .16:9 יחס צלעות 

.Full HD 1920x1080. 3.2.6רזולוציה טבעית:  

.3.2.8 לפחות. 9:9,222קונטרסט:  

.3.2.7 לפחות.מהצד  מעלות 170\170זווית ראיה:  

.300cd/m² . 3.2.1בהירות:  

.3.2.92 שעות לפחות. 52,222 –אורך חיי מסך  

.3.2.99 כניסות 

 HDMI x2. 3.2.99.9.

 VGA. 3.2.99.3.

 Audio. 3.2.99.2.

 

.3.2.93 פיקוד וחיוויים 

.3.2.93.9 מתג הפעלה. 

בסיסיות, כולל מתגי המכשיר, יאפשרו תפעול בסיסי של פונקציות   3.2.93.3.

 מיתוג כל הכניסות ללא שלט.

.3.2.93.2 יאפשר תפעול מלא של כל פונקציות המכשיר. –שלט רחוק  

, VGA ,SVGA ,XGAברזולוציה  PCממחשבי  וידאותמיכה באותות   3.2.93.2.

SXGA ,HD 720 וHD 1080. 

.220v (50Hz.) 3.2.93.5מתח רשת  -מתח הפעלה  

.3.2.93.6 להפעלתו.למכשיר יצורפו כל הכבלים, המחברים ואביזרים הנדרשים  
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.3.2.92 יסופקו מוצרים מתוצרת אחד המותגים הבאים: 

 LG. 3.2.92.9.

 Sony. 3.2.92.3.

 Samsung. 3.2.92.2.

 Panasonic. 3.2.92.2.

 Philips. 3.2.92.5.

 Sharp. 3.2.92.6.

 Nec. 3.2.92.8.

 Pioneer. 3.2.92.7.

 

 

.3.5 תקרה \לקיר  52התקן חיבור מסך " 

.3.5.9 הקבלן נדרש לתמחר התקני חיבור שונים אשר יתאימו לאפיון. 

.3.5.3 )באמצעות עמוד גליל(. לתקרהאו המתקן יאפשר חיבור לקיר  

.3.5.2 מתקן תליה על קיר הכולל קדחים בזרוע המאפשרים כיוון גובה. יסופק 

.3.5.2 . 52בגודל  LCDהמתקן יותאם לתליית מסכי  

המתקן יותאם להתקנה גם על קיר גבס מבחינת חוזק החומר ללא צורך   3.5.5.

 בתמיכה נוספת.

.3.5.6 המתקן יכלול פתחים המאפשרים מעבר בקיר/ גבס. 

.3.5.8 ס"מ. 95תהיה אפשרות להטיה אנכית של המסך של לפחות  
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.3.6 יציאות 3 -ל HDMIמפצל אות  

.3.6.9 לשני אמצעי תצוגה. HDMIפיצול מקור וידאו מסוג  

.3.6.3 תסופק יחידה אקטיבית )אספקת מתח פעולה מספק חיצוני( . 

.1920x1080. 3.6.2רזולוציה מקסימאלית :  

.HDMI x1. 3.6.2כניסות:  

.HDMI x2. 3.6.5יציאות:  

.3.6.6 יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו/או הנחייה(. 

 

.HDMI 3.8מסכי  3תומך  KVMמרחיק  

אפיון זה מתייחס לזוג יחידות, משדר ומקלט אקטיביות שבאמצעותם ניתן יהיה   3.8.9.

לחבר מחשב תחנת עבודה המותקן בחדר שרתים לשני מסכים, עכבר רמקולים 

 .Cat6/7ומקלדת הממוקמים בחדר שליטה ובקרה באמצעות כבל 

.3.8.3 לכל אות וידאו. 1920x1080:  נומינאליתרזולוציה  

.3.8.2 יחידה כפולהתסופק  

.3.8.2.9 יחידת משדר להתקנה בארון הציוד. 

.3.8.2.3 יחידת מקלט תחובר בשולחן הבקרה בסמוך למסכי מחשב. 

 
.Cat6/7. 3.8.2 החיבור בין שתי היחידות ייעשה באמצעות כבל תקשורת 

.3.8.5 חיבורי מקלט 

.3.8.5.9 נקבה. HDMIכניסות  3 

 USB.  3.8.5.3.

.3.8.5.2 או אופטי. 25RJיציאות  

 PL3.5 .3.8.5.2 עבור שמע.
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.3.8.6 חיבורי משדר 

.3.8.6.9 או אופטי. 25RJכניסות  

 USB 3.8.6.3.

.3.8.6.2 נקבה. HDMIיציאות  3 

 PL3.5 .3.8.6.2 עבור שמע.

 
.3.8.8 יסופקו מוצרים גנריים ) ללא מגבלה ו/או הנחיה(. 

 

 

.3.7 אחד HDMIתומך מסך  KVMמרחיק  

אפיון זה מתייחס לזוג יחידות, משדר ומקלט אקטיביות שבאמצעותם ניתן יהיה   3.7.9.

לחבר מחשב תחנת עבודה המותקן בחדר שרתים למסך, עכבר , רמקולים 

 .Cat6/7ומקלדת הממוקמים בחדר שליטה ובקרה באמצעות כבל 

.1920x1080. 3.7.3רזולוציה:  

.3.7.2 תסופק יחידה כפולה 

.3.7.2.9 יחידת משדר להתקנה בארון הציוד. 

.3.7.2.3 ת מקלט תחובר בשולחן הבקרה בסמוך למסכי מחשב.יחיד 

 
.Cat6/7. 3.7.2החיבור בין שתי היחידות ייעשה באמצעות כבל תקשורת  

.3.7.5 חיבורי מקלט 

.3.7.5.9 נקבה. HDMIכניסת  

 USB. 3.7.5.3.

.3.7.5.2 או אופטי. 25RJיציאות  

 PL3.5 .3.7.5.2 עבור שמע.

 
.3.7.6 חיבורי משדר 

.3.7.6.9 או אופטי. 25RJכניסות  

 USB. 3.7.6.3.

.3.7.6.2 נקבה. HDMIיציאת  

 PL3.5 .3.7.6.2 עבור שמע.

 
.3.7.8 צרים גנריים )ללא מגבלה ו/או הנחייה(.יסופקו מו 
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.HDMI 3.1ערוצים תומך  שני KVMמתג  

אותות וידאו, מקלדת, משמע ועכבר ושליטה באמצעות מסך אחד  3מיתוג בין   3.1.9.

 מקלדת אחת ועכבר אחד.

.3.1.3 תסופק יחידה אקטיבית בעלת מתח חיצוני. 

.1920x1080. 3.1.2: נומינאליתרזולוציה  

.3.1.2 כניסות: 

 HDMI x2. 3.1.2.9.

.x2 USB. 3.1.2.3 ומקלדת עכבר 

 PL3.5 .3.1.2.2 עבור שמע.

 
.3.1.5 יציאות:  

 HDMI x2. 3.1.5.9.

.x2 USB. 3.1.5.3 ומקלדת עכבר 

 PL3.5 .3.1.5.2 עבור שמע.

 
.3.1.6 יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו/או הנחיה(. 
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.VMS 2 –מערכות ניהול הוידאו  

על הקבלן הזוכה חלה האחריות להגיש בצמוד למסמכי המערכת המוצעת מסמך התחייבות 

ולת של לפחות עוד שני אינטגרטורים למתן שרות יצרן הרשמי של המערכת ליכ\מטעם הספק

 ותחזוקה למערכת המוצעת על כל מרכיביה, סעיף זה הינו תנאי חובה לאישור המערכת.

 

 NVR  2.9 מצלמות 7מקומי ל.

.2.9.9 דרישות פונקציונאליות וכלליות 

אשר תכלול את תוכנת הניהול,  Standaloneייעוד: התקנה בתצורת   2.9.9.9.

 צפייה וההקלטה ואת החומרה כרכיב אחד.

.2.9.9.3 7חומרה ותוכנה ייעודית להקלטה וניהול של תכולת המערכת:  

 ערוצים.

.2.9.9.2 מוקלט חומר אחזור, הקלטה, אמיתי בזמן יהיצפ תאפשר המערכת 

 הערוצים לכל, מקסימאלית באיכות, אחת ובעונה בעת, ברשת והפצה

 .םבביצועי ירידה ללא

תוכנת ניהול הוידאו שתותקן ע"ג החומרה תהיה זהה לתוכנה   2.9.9.2.

 הראשית.

.2.9.9.5 לפחות. 80Mbps –רוחב פס לוידאו נכנס  

.2.9.9.6 לפחות. 80Mbps –רוחב פס לוידאו יוצא  

( תתמוך ProVisionמערכת ניהול הוידאו אשר בשימוש הלקוח )  2.9.9.8.

 . OnVifבפרוטוקולNVR תמיכה מלאה ב

המפיץ המורשה של מטעם  תרשמי הצהרהלצורך כך יצרף המציע 

 המוצע. NVRמערכת ניהול הוידאו אודות תמיכה ב 
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.2.9.3 דרישות טכניות 

.H264 (Mpeg 4 part 10). 2.9.3.9 יהיה הוידאו פורמט 

.H265. 2.9.3.3המערכת תתמוך תמיכה מלאה בפורמט  

.2.9.3.2 הוידאו מקורות כל של אחזורו הקלטה, צפייה תאפשר המערכת 

 :רזולוציות הבאותב

Min. fps Vertical Horizontal Pixels ≈ Res. 

25 1080 1920 2 mp  Full HD 

25 720 1280 0.9 mp  HD 

25 450 800 0.35 mp SD 

25 350 640 0.25 mp  LD 

 

 25fps\FHD .2.9.3.2 עבור כל ערוץ, לכל הערוצים בעת ובעונה אחת.

.2.9.3.5 כניסת רשת לחיבור לרשת תקשורת. 

.HDMI ,FullHD. 2.9.3.6מחבר לחיבור מסך מחשב  

.2.9.3.8 עכבר ומקלדת. מחברים לחיבור 

.2.9.3.7 כניסות מגעים יבשים. 2לפחות  

.2.9.3.1 להעברת חומר מוקלט לכונן נייד. USB פורט 

.2.9.3.92 .כל אחד 6TBדיסקים פנימיים,  2תמיכה בחיבור של לפחות  

לחיבור מצלמות, ניתן ליישם באמצעות מתג  Rj45 ,POEפורטים  7  2.9.3.99.

 חיצוני כחלק מהסעיף.

זה בכתב להלן התכולה הבסיסית להספקה )תכולה כוללת לסעיף   2.9.3.93.

 הכמויות(:

  מערכתNVR  מצלמות  8לעדIP תוכנה לניהול והקלטה  הכוללת

 ורישיונות.

  ערוצי  7כמות דיסקים הנדרשת להקלטה שלFullHD  39למשך 

 .NVRבתוך ה HDDבתצורת  32/8יום 
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 NVR  2.3 מצלמות 96מקומי ל.

מצלמות למעט כמות הרישיונות והחומרה  7מאפיינים זהים למערכת הקלטה ל  2.3.9.

 מצלמות. 96שתתאים לניהול והקלטת 

.2.3.3 לפחות. 160Mbps –רוחב פס לוידאו נכנס  

.2.3.2 לפחות. 160Mbps –רוחב פס לוידאו יוצא  

.2.3.2 .כל אחד 8TB, כוננים 2בלפחות תמיכה  

.2.3.5 כניסות מגעים יבשים. 7 

לחיבור מצלמות, ניתן ליישם באמצעות מתג חיצוני  Rj45 ,POEפורטים  96  2.3.6.

 כחלק מהסעיף.

.2.3.8 32/8יום  39למשך  FullHDערוצי  16רשת להקלטה של כמות דיסקים הנד 

 .NVRבתוך ה HDDבתצורת 

  



 מבע" טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות ונדט
 06234ה ותקו-, פתח3693.ד תית אריה, יג', קר 12' יגע כפיים רח

 43-6134999, פקס: 43-6134999': טל
tandu@tandu.co.il  www.tandu.co.il      

      

 נספח טכנולוגי -  32.3291מכרז  -ז מטה יהודה ''מוא

 3גרסה  –טכני המפרט ה -' בחלק 

 3291נובמבר 

 78 מתוך 97 עמוד

 

 DVR 2.2 מצלמות 7מקומי ל.

.2.2.9  .מצלמות אנלוגיות מערכת הקלטה המאפשרת צפייה והקלטת 

.960H. 2.2.3ערוצי הקלטת חוזי ברזולוציה של  7המערכת תכלול  

.2.2.2 לפחות. PALב  FPS 200ו  NTFPב  240FPSרוחב פס נכנס של  

.AHD 2MP  - 1080P. 2.2.2תמיכה בכניסות  

.2.2.5 כניסות אנלוגיות 

.vP-P Composite9. 2.2.5.9 –עצמת אות כניסה  

.frames/ sec NTSC/PAL 2.2.5.3 25.תקן  

 

.1V P-P   (Loop-Through). 2.2.6וידאו כניסות 7 

.2.2.8 כניסות מגעים יבשים. 2לפחות  

.H.264. 2.2.7 –קן ההקלטה יהיה ת 

.HDMI ,FullHD. 2.2.1מחבר לחיבור מסך מחשב  

.2.2.92 .כל אחד 6TBדיסקים פנימיים,  2תמיכה בחיבור של לפחות  

.2.2.99 39למשך  (Live)לפחות  fps 25שעות בקצב  32ההקלטה תהיה רציפה במשך  

 יום.

.2.2.93 .ערוץ בכל fps 25 -בעת הקלטת כל הערוצים יחד, לא ירד קצב ההקלטה מ  

.2.2.92 32/8יום  39למשך  960Hערוצי  7כמות דיסקים הנדרשת להקלטה של  

 .NVRבתוך ה HDDבתצורת 

 

 

 

 DVR 2.2 מצלמות 96מקומי ל.

.2.2.9 ."מצלמות 7מקומי ל DVRמ " כל התכונות הנדרשות 

.2.2.3 כניסות מגעים יבשים. 7לפחות  

.2.2.2 כניסות אנלוגיות. 96למערכת יהיו  

.2.2.2 32/8יום  39למשך  960Hערוצי  96כמות דיסקים הנדרשת להקלטה של  

 .NVRבתוך ה HDDבתצורת 
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 DVR  2.5 מצלמות 7להיברידי.

.2.5.9 ."מצלמות 7מקומי ל DVRמ " הנדרשות כל התכונות 

.FullHD ,35 2.5.3ברזולוציית  Over IPמצלמות נוספת  3בנוסף, תמיכה בהקלטת  

FPS. 

 

 

 DVR  2.6 מצלמות 96להיברידי.

.2.6.9 ."מצלמות 7מקומי ל DVRמ " כל התכונות הנדרשות 

.2.6.3 כניסות מגעים יבשים. 7לפחות  

.FullHD ,35 2.6.2ברזולוציית  Over IPמצלמות נוספת  2בנוסף, תמיכה בהקלטת  

FPS. 

 

  



 מבע" טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות ונדט
 06234ה ותקו-, פתח3693.ד תית אריה, יג', קר 12' יגע כפיים רח

 43-6134999, פקס: 43-6134999': טל
tandu@tandu.co.il  www.tandu.co.il      

      

 נספח טכנולוגי -  32.3291מכרז  -ז מטה יהודה ''מוא

 3גרסה  –טכני המפרט ה -' בחלק 

 3291נובמבר 

 78 מתוך 32 עמוד

 

.2 מצלמות ואביזרים 

.2.9 כללי 

הינם  מוגדרים, כלל הדרישות הטכניות והערכים בשל ההבדלים בין היצרנים השונים

 . 10% -\+באפיצות 

 

.ome IR PTZDOutdoor Speed  2.3מצלמת  

.2.3.9 תיאור כללי  

מתנייעת המכילה עדשת זום,  CCTVמפרט זה מתייחס למצלמת   2.3.9.9.

מערכת בקרה אלקטרונית, מערכת אלקטרומכנית )מנועים וגיר( ופנסי 

IR .מובנים 

.Outdoor. 2.3.9.3ייעודה של מצלמה זו הינה לשימוש בתנאי  

 

.2.3.3 דרישות ומאפיינים טכניים: 

.2.3.3.9 תצורת התקנה: 

 Side arm mount. 

   למען הסר ספק מובהר בזאת כי הדרישה במפרט זה מתייחסת

מותקנים ע"ג החלק  IR –אשר פנסי ה  Domeבתצורת  למצלמה

 הנע הנושאת גם את הכיפה.

 

.2.3.3.3 מבנה: 

 .מארז בתצורת כיפה 

  מכלול העדשה ופנסי ה– IR  בקוטר קטן מקוטר הכיפה העליונה

 על מנת ליצור "אף גשם".

 .זרוע ההתקנה בחיבור לחלק העליון 

 

.2.3.3.2 מצבי צילום: 

 .צילום יום צבעוני 

 .צילום לילה שחור לבן 

 IR Cut Filter. 

 .מעברים אוטומטיים 
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.2.3.3.2 עדשה: 

 X 30 .אופטי 

 95 X .דיגיטאלי 

  : 4.3אורך מוקד מינימאלי mm 

 Fmax : 1.6-5 

 וידני.  פוקוס אוטומטי 

 .זום רציף נשלט מרחוק 

 

.CMOS 1/3” – 1/2.8” 2.3.3.5 סנסור: 

.sec. 2.3.3.6 9/92,222 – 9/9 תריס אלקטרוני: 

.50db 2.3.3.8יותר מ :   יחס אות לרעש: 

.2.3.3.7 תנאי סביבה: 

 IP66 

 IK 10 

 -40 - +60 Celsius degrees – operation mode. 

 

.2.3.3.1 רזולוציה: 

 Full HD, 2.1 Mp, 1080P @ 30 fps  

 HD, 0.920 Mp, 720P @ 30 fps 

 D1, 720x480 pixels @ 30 fps   or   4Cif 720x576 pixels 

, 0.414 Mp @ 30fps 

 1 Cif 352 x 240 @ 30fps 

 

 FPS: 2.3.3.92.

 30 fps. 

 קצב צילום מופחת אפשרות ליכולת הגדרת. 
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 Multi stream: 2.3.3.99.

  רצפי וידאו בו זמנית: 3 -המצלמה תתמוך לפחות ב 

 Main stream: Fhd@30fps 

 Second Stream: Lower than the main stream. 

 

.H.265. 2.3.3.93, תמיכה מלאה בפורמט H.264 פורמט וידאו: 

.2.3.3.92 רשת: 

  : מחברRj45 

  :10/100קצב Mbps 

 Multicast 

 Unicast 

 

.IR: 2.3.3.92פנסי  

  : מטר לפחות. 952מרחק הארה 

 850 n .או יותר 

 

.2.3.3.95 תמיכה בתוכנות הבאות: 

 פיצוי תאורת רקע אוטומטי 

 איזון לובן אוטומטי וידני 

  שליטה בGainאוטומטי וידני , 

 מנגנון הפחתת רעשים 

  יכולת שינויBit rate 

 וחימום אוורור 

 DSP 

 צמצם אוטומטי 

  אנגלית. –שפת ממשק ההגדרות 
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.WDR: 2.3.3.96תחום דינאמי רחב  

130 dB 

 

.2.3.3.98 32 מיסוך אזורים: 

.2.3.3.97 טווח תנועה: 

 Pan: 0-360 degrees endless 

 Tilt: -92 – +90 degrees 

 Auto flip 

 

.2.3.3.91 מהירות תנועה ידנית: 

 Pan: 0.1 – 322 degrees\sec. 

 Tilt: 0.1 – 120 degrees\sec. 

 

.2.3.3.32 (:Presetאוטומטית )  מהירות תנועה 

 Pan: 240 degrees\sec. 

 Tilt: 200 degrees\sec. 

 250 presets 

 8 Tours 

  0.05  דיוק ל מעלותpreset. 

 

.2.3.3.39 תמיכה בפרוטוקולים: 

 Video: Onvif, Onvif s profile, camera manufacturer 

SDK יסופק ללא עלות 

 Configuration:  TCP Ipv4/Pv6, UDP ipv4,  HTTP, NTP, 

DHCP  

 Streaming: IGMP, SNMP, RTSP, RTP 
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.2.3.3.33 ת וידאו ברשת:הפצ 

  יכולת הפצה למספר בלתי מוגבל של תחנות עבודה בmulticast. 

  תחנות עבודה ב  96יכולת הפצה לunicast. 

 

.12-48v AC or DC . 2.3.3.32מתח פעולה: 

 
.2.3.3.32 תמיכה בשמע: 

 .ערוץ כניסה בודד 

 .ערוץ מוצא אחד 

 

 I\O: 2.3.3.35.

 9 inputs 

 9 outputs 

 
.2.3.3.36 צריכת הספק: 

  60מקסימוםw .כאשר התאורה, התאורה והחימום פועלים   

  )100צריכת הספק מקסימאלי רגעי )התנעהw. 

 

.2.3.3.38 תכולה לאספקה ומחיר: 

 .מצלמה 

 .עדשה 

 .אביזרי התקנה לקיר או עמוד כולל זרוע מקורית 

 

.2.3.3.37 מימדים ומשקל: 

 40X30x30 cm 

 8 kg 
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.ox FHDBix F  2.2מצלמת  

.2.2.9 מארז אלומיניום. 

.2.2.3 לשימוש בתנאי חוץ. IP66 outdoorמותאם גם להתקנה במארז בתקן  

.2.2.2 רזולוציות 

.2.2.2.9 המצלמה תכלול את האפשרות לשדר רצפי וידאו ברזולוציות הבאות: 

 

בשל ההבדלים בין היצרנים הרלוונטיים השונים, הערכים הנ"ל   2.2.2.3.

 . 10% -\+מוגדרים באפיצות 

עבור כל אחת מהרזולוציות הנ"ל ניתן יהיה להגדיר גם קצב תמונות   2.2.2.2.

 לשנייה נמוך יותר.

 

.h.264 (mpeg4 part 10)–high&main 2.2.2פורמט וידאו: 

.H.265 2.2.5תמיכה מלאה בפורמט  

.9x16 2.2.6יחס צלעות:  

.2.2.8 .12.5, 15 , 25מס. תמונות לשנייה:  

.2.2.7 לילה ש"ל עם מעברים אוטומטיים. \יום צבעוני  

 IR CUT FILTER 2.2.1.

.2.2.92 פוקוס אוטומטי וידני. 

.2.2.99 .10%-/+באפיצות של  לפחות WDR -  992db – תחום דינמי 

.2.2.93 אוטומטי עם יכולת שליטה ידנית.צמצם  

.2.2.92 פיצוי תאורה אחורית. 

 AGC 2.2.92.

.2.2.95 מובנית DSPיחידת  

.2.2.96 ללא עיוותים גיאומטריים 

.white balance. 2.2.98 –מערכת בקרה לתיקון אוטומטי של איזון הלובן  

.2.2.97 אנגלית –שפת ממשק הגדרות  

Max. BitrateMin. FPSVerticalHorizontalPixels

3.8mbps2510801920≈2 MpixelFull HD

3.0mbps257201280≈0.9 MpixelHD

1.9mbps25450800≈0.35 MpixelSD

1.25mbps25350640≈0.25 MpixelLD
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.2.2.91 שנייה לפחות. 1/10,000 – 1/50מהירות תריס :  

.2.2.32 אינה מופעלת. AGC -רכת הכאשר מע 48dbיחס אות לרעש: לא פחות מ  

.V DC/AC ,PoE. 2.2.39 12-24מתח פעולה:  

מחיר המצלמה שתסופק יכלול את כל האביזרים הנלווים הנחוצים להתקנתה   2.2.33.

 לרבות: זרוע, מתאם למתקן הורדה, ספק כוח וכדומה...

.2.2.32 מערכת חימום ואוורור מבוקר ע"י תרמוסטט או באמצעי אחר. 

.2.2.32 .12%לחות יחסית:  

.10C˚ - +50C˚. 2.2.35-טמפרטורת עבודה:  

 Multi stream 2.2.36.

לפחות, בפורמט הנ"ל כאשר עבור כל אחד  וידאורצפי  3יכולת הפקת   2.2.36.9.

 מהם ניתן להגדיר מס. תמונות בשנייה ורזולוציה אחרים.

.2.2.36.3 –אחד מהרצפים חייב להיות במקסימום רזולוציה שהמצלמה מסוגלת  

 ישמש להקלטה.

רה של השני ברזולוציה מופחתת מופחת, ישמש להפצה ברשת במק  2.2.36.2.

 מצוקת רוחב פס.

 

.2.2.38 תמיכה בפרוטוקולים הבאים )לפחות(: 

 Tcp/ip 2.2.38.9.

 Udp/ip 2.2.38.3.

 Multicast 2.2.38.2.

 Igmp 2.2.38.2.

 Unicast  2.2.38.5 משתמשים בעת ובעונה אחת 97עד.

 Dhcp 2.2.38.6.

 Snmp 2.2.38.8.

 RTSP 2.2.38.7.

 Onvif 2.2.38.1.

.CMOS. 2.2.37או  CCDסוג חיישן:  

.2.2.31 ."1/2או  9/2גודל חיישן : " 

.X3. 2.2.22זום דיגיטאלי: 

.CS 2.2.29עדשה בתבריג  
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.2.2.23 רגישות לאור )דיגיטלי( 

.IR 2.2.23.9רגישות במצב ש"ל תואמת לצפייה בשטחי עניין המוארים בפנסי  

 . 850nmבאורך כי גל על 

.2.2.23.3 לפחות: LUX 0.08מצב לילה/ש"ל: ו LUX 0.25במצב יום/צבעוני: 

 F=1.6 לפחות 

  :33מהירות התריסms (1/30sec. ) 

 30 ire 

 

.multicast. 2.2.22יכולת הפצה למספר בלתי מוגבל של תחנות עבודה ב  

.unicast. 2.2.22תחנות עבודה ב  96 יכולת הפצה ל 

מלא הכולל את כל  SDK: אספקת  וידאוהתממשקות וקישור למערכת ניהול   2.2.25.

 שהוצאו לאור ע"י היצרן. APIאפליקציות ה 

לפחות להתאמה  100mbpsבמהירות  rj45במחבר  Ethernetיציאת רשת   2.2.26.

 .CAT5מושלמת ל 

.POE. 2.2.28תמיכה ב  

.2.2.27 הנחיות לאספקת הפריט 
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.FHD IRFix Bullet   2.2 מצלמת 

.Bullet 2.2.9למעט המארז שיהיה בתצורת  Fix Box FHDמצלמת  -מאפיינים זהים ל  

.IK10. 2.2.3ועמידות בתקן  IP66רמת אטימות  

.2.2.2 באמצעות מערך לדים סביב העדשה. IR תוספת תאורת 

, יסופק בהתאם לדרישה ובהתאם לאזור העניין הנדרש ללא Varifocalעדשה קבועה או   2.2.2.

 תוספת מחיר.

.2.2.5 מטר לפחות. 95בי טווח הארה אפקטי 

.2.2.6 מחיר הזיווד והעדשה יתומחרו כחלק ממחיר המצלמה. 

 

 

 

.Fix Dome FHD IR 2.5מצלמת  

.DOME. 2.5.9למעט הזיווד שיהיה  Fix Bullet FHD IRמאפיינים זהים למצלמת  
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.Fix Box  2.6מצלמת אנלוגית  

.2.6.9 אלומיניום . מארז 

.2.6.3 .לשימוש בתנאי חוץ  IP66 outdoorבתקן מותאם גם להתקנה במארז  

.2.6.2 לילה ש"ל עם מעברים אוטומטיים. \יום צבעוני  

.CCD. 2.6.2סוג חיישן:  

.2.6.5 "1/3  גודל חיישן 

.2.6.6 לפחות 110dbתחום דינמי  

.PAL 976H X 582V  . 2.6.8שיטת סריקה:  

.2.6.7 בש/ל.620TVL , בצבע קו 500TVL:רזולוציה אופקית 

 Video output: 1v p-to-p @ 75 ohms load מחבר .BNC. 2.6.1.

 IR CUT FILTER. 2.6.92.

ם אוטומטי כולל יכולת שליטה ידנית שבעדשה דרך כבל יכולת שליטה בצמצ  2.6.99.

 שיחובר למחבר ייעודי במצלמה.

.2.6.93 פיצוי תאורה אחורית. 

.V DC/AC 2.6.92 12-24מתח פעולה:  

.CS 2.6.92חיבור לעדשה בתבריג  

 AGC 2.6.95.

.2.6.96 מובנית DSPיחידת  

.2.6.98 ללא עיוותים גיאומטריים 

.white balance. 2.6.97 –מערכת בקרה לתיקון אוטומטי של איזון הלובן  

.2.6.91 אנגלית –שפת ממשק הגדרות  

.2.6.32 מבנה מכאני של המארז החיצוני : אלומיניום או פוליקרבונט 

.2.6.39 שנייה לפחות. 1/10,000 – 1/50מהירות תריס :  

.2.6.33 אזורי מיסוך הניתנים לשינוי גודל. 92עד  

 OSD 2.6.32.

.2.6.32 רגישות לאור  

.2.6.35 לפחות כאשר: 0.2LUXרגישות לאור במצב יום/צבעוני:  

 F=1.2 2.6.35.9.

.2.6.35.3 1/50מהירות התריס:  

 IRE=30 2.6.35.2.
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.2.6.36 לפחות כאשר: LX0.05רגישות לאור במצב לילה/ש"ל :  

 F=1.2. 2.6.36.9.

 IRE=35. 2.6.36.3.

.2.6.36.2 .1/50מהירות התריס:  

 

באורך כי   IRרגישות במצב ש"ל תואמת לצפייה בשטחי עניין המוארים בפנסי   2.6.38.

 . 850nmגל על 

 

.IR ulletFix B 2.8מצלמת אנלוגית  

.2.8.9 באמצעות מערך לדים סביב העדשה.  IRמאפיינים זהים להנ"ל בתוספת תאורת 

.2.8.9.9 לדים לפחות. 32 

.2.8.9.3 מטר לפחות. 35 -טווח תאורה   

 

פלסטיק מוקשח עם חלון זכוכית שקוף או כהה ע"פ דרישת  \אלומיניום  מארז  2.8.3.

 המזמין.

.2.8.2 .לשימוש בתנאי חוץ  IP66 Outdoorתקן  

.2.8.2 לצרכי תמחור מחיר העדשה יהיה מגולם במחיר המצלמה כמכלול אחד. 

.IK10 2.8.5ם : עמידה בהלמי 

 

.Dome IR Fix    2.7מצלמת אנלוגית   

 .Dome" למעט המארז שיהיה Fix Bullet IRמצלמת אנלוגית מאפיינים זהים ל"
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.oxB 2.1קבועה במבנה ואנלוגית  HDFעדשה למצלמת  

.2.1.9 עבור כל מצלמה באתר קצה יוגדר שטח עניין לכיסוי. 

העניין העדשה שתסופק עבור כל מצלמה תהיה להתאמה מלאה לכיסוי שטח   2.1.3.

 הנדרש בכל אתר קצה.

או אנלוגי  FHDיסופקו אך ורק עדשות המוגדרות ע"י היצרן לשימוש במצלמות   2.1.2.

 ע"פ הצורך.

אורך מוקד והפוקוס  עם כיוון ידני של Varifocalניתן יהיה לספק עדשות מסוג   2.1.2.

 וניתן יהיה לספק עדשות עם אורך מוקד קבוע וכיוון ידני של הפוקוס.

.2.1.5 ."3\1מ"מ עבור חיישן  12-מ"מ ל 2בין  אורכי המוקד יהיו 

קביעה מדויקת של העדשה תעשה על פי בדיקות צפייה שיבוצעו במקום על ידי   2.1.6.

 הקבלן בנוכחות ובאישור המזמין לקראת ההתקנה הסופית. 

.2.1.8 לצורך ניסוי זה יספק הקבלן מגוון עדשות בעלות אורכי מוקד שונים. 

.2.1.7 העדשה תהיה עם צמצם אוטומטי. 

מתואמת לתבריג  CS MOUNTאו  C MOUNT בעלות תבריג העדשות תהינה  2.1.1.

 במצלמה ולגודל החיישן.

.2.1.92 בכל מצב יבטיח הקבלן את האפשרות של החלפת העדשה לפי הצורך.  

העדשה תהייה ברמת ליטוש גבוהה, ללא עיוותים וללא החזרי אור הפוגעים   2.1.99.

 באיכות התמונה.

.2.1.93 גוף העדשה יהיה עשוי מתכת, העדשות מזכוכית. 

ל התקנה בתוך מארז, האורך הכולל של המצלמה והעדשה כאשר במקרה ש  2.1.92.

 היא מורכבת יתאים למארז.

.2.1.92 יסופקו מוצרים תוצרת ארה"ב, מערב אירופה, ויפן בלבד. 
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.Box 2.92למצלמות במבנה  Outdoorזיווד  

.2.92.9 יסופקו מארזים עמידים נגד ונדליזם כגון: 

.2.92.9.9 פגיעת אבנים. 

.2.92.9.3 פגיעת חפצים כהים. 

.2.92.9.2 תלישה. 

.2.92.9.2 וכדומה. 

 

.ik10 2.92.3רמת המיגון תהיה  

.2.92.2 גודל הזיווד יותאם לגודל המצלמה, כולל העדשה ויהיה הקטן ביותר האפשרי. 

.2.92.2 מכלול המצלמה יפעל ללא ירידה בביצועים בטמפרטורות סביבה  

 (.non condensed) 12%+ )בצל( ובלחות של עדC°55עד  -C°92של

גם את כניסת  . דרישה זו כוללת66IPהמכלול יתוכנן כך שיעמוד ברמת אטימות   2.92.5.

 וחיבור הכבלים אל המכלול.

הזיווד יאפשר קבלת תמונה באיכות טובה גם כשהמצלמה חשופה לקרינת   2.92.6.

 שמש ישירה.

.UV. 2.92.8המכלול יהיה עמיד בפני קרינת  

.2.92.7 יצופו בציפוי להגנה מפני חלודה. כל חלקי המתכת של המכלול 

.2.92.1 המארז יכלול מנגנון חימום ואוורור . 

ומר אשר יבטיח הגנה כנגד שבירה, שריטות, בלי החלון הקדמי יהיה עשוי מח  2.92.92.

 ירידה באיכויות האופטיות שלו.

.2.92.99 המכלול יהיה מותאם להתקנה על עמוד ועל גבי קירות מבנים. 

ברגי פתיחת הזיווד יהיו מסוג אשר אינו מאפשר פתיחה עם מפתחות/מברגים   2.92.93.

 סטנדרטיים.
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.Outdoor 2.99לטווח בינוני   IRפנס 

באור בלתי נראה לעין אנושית לצורך צפייה באמצעות ייעוד: הארת שטחי עניין   2.99.9.

 מצלמה במצב לילה ש"ל.

הפנס יאפשר הארת שטחים שונים באתרים שונים בהתאם להגדרת הדרישה,   2.99.3.

 אפיון המיגון ודרישת המזמין בכל מקרה לגופו.

.IP66 . 2.99.2בדרגת אטימות  OUTDOORמיועד לשימוש בתנאי  

.LED. 2.99.2זרקור מסוג מערך נורות  

.nm 2.99.5 850. -דול מאורך גל ג 

.2.99.6 מ' לפחות. 22מ' לפחות בטווח  32אלומת הארה אפקטיבית ברוחב  

ניתן לכיבוי והדלקה בשליטה , הזרקור תהייה מאוזנת בקצה הטווח תאורת  2.99.8.

 מרחוק.

.VAC OR DC 2.99.7 12-48מתח פעולה:  

.2.99.1 או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 

 

.Outdoor 2.93ל טווח ארוך  IRפנס  

למעט הטווח שיהיה  OUTDOORלטווח בינוני  IR ל פנס מאפיינים זהים  2.93.9.

 כדלקמן:

.2.93.3 מ' לפחות. 72מ' לפחות בטווח  32אלומת הארה אפקטיבית ברוחב  
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.5 מערכת פריצה ומצוקה 

.5.9 כללי 

.5.9.9 המערכת תכלול את הפריטים הבאים: 

רכזת אזעקות בעלת יכולות פעולה בחיבור קווי ואלחוטי, בתוספת   5.9.9.9.

 יחידות הרחבה שונות.

.5.9.9.3 סוגים שונים, קווים ואלחוטיים.גלאים מ 

.5.9.9.2 מתגים מסוגים שונים, אלחוטיים וקווים. 

.5.9.9.2 לחצני מצוקה קווים ואלחוטיים. 

.5.9.9.5 תוכנת ניהול שליטה ובקרה. 

.5.9.9.6 אמצעים נוספים שונים כפי שיפורט בפרק זה. 

 

.5.9.3 דרישות כלליות לגלאים אלחוטיים 

רכזת / מחשב התרעות  –התקשורת בין הגלאי ליחידת ההפעלה   5.9.3.9.

 ת.תהיה אלחוטי

.5.9.3.3 כל ההתרעות והחיוויים יועברו בתקשורת אלחוטית. 

תחום תדרים: באחריות הקבלן ועל חשבונו )ע"ח( לקבל את האישורים   5.9.3.2.

הנדרשים לרבות רישיון מהרשות האחראית ובטיחות קרינה 

 מהמערכת. תחום התדרים יהיה פתוח ו/או ע"ח הזוכה.

.5.9.3.2 מטר לפחות בשטח בנוי ובתוך מבנים. 922טווח של  

.5.9.3.5 השידור לא תהיה חיצונית לגלאי.אנטנת  

.5.9.3.6 הגלאים יכללו מארז סוללות פנימי. 

.5.9.3.8 שנתיים לפחות.  -זמן פעולה לסוללות  

.5.9.3.7 תתקבל אינדיקציה ברורה על מתח סוללות נמוך. 

.5.9.3.1 כנגד חסימת השידור. geSSH4Jתתקבל אינדיקציית  

.5.9.3.92 החלפת הסוללה תהיה פשוטה וקלה. 

במקרה של סתירה  שאר הדרישות הינן כמפורט עבור כל גלאי בנפרד.  5.9.3.99.

בין הגדרות פרק זה לכל פרק אחר, הדרישה המחמירה יותר קובעת 

 בכפוף לשיקול דעת הלקוח באופן חד צדדי.
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.5.3 תוכנת ניהול התרעות 

.5.3.9 שליטה, בקרה, ניהול וקבלת התרעות מרכזות אזעקה. 

,  client-server תסופק ותותקן מערכת עם תמיכה מלאה בתצורת הפעלה  5.3.3.

 כנות המערכת תכלול שתי אפליקציות: בהתאם "חבילת" תו

.5.3.3.9 להתקנה ע"ג שרתים. serverאפליקציית  

.5.3.3.3 להתקנה ע"ג מחשבי תחנות עבודה. clientאפליקציית  

 

.5.3.2 המערכת תאפשר 

.5.3.2.9 ניהול מספר רב של רכזות אזעקה באתר אחד. 

ניהול מספר רב של אתרים כאשר בכל אחד מהם מותקנות מספר רב   5.3.2.3.

 של רכזות אזעקה.

 

הניהול והבקרה של מערכות הפריצה יהיו מבוססת מערכת "חבילת" תוכנת   5.3.2.

 ויכללו ממשק גרפי ידידותי למשתמש. Windowsהפעלה 

אפליקציית השרת תשמש כבסיס הנתונים של המערכת בעוד אפליקציית   5.3.5.

 הקליינט תשמש לשליטה ובקרה.

.5.3.6 התוכנה תאפשר שימוש במוקד בתצורה הבאה: 

השו"ב אשר תשלוט התוכנה ושרת המערכת ימומשקו לתוכנת   5.3.6.9.

במערכת, תנהל ותציג את כל ההתרעות שיתקבלו בה. ולמעשה 

 בשגרה תהיה התוכנה "שקופה" ללא שימוש ע"י המוקדנים.

במקרי כשל בתפקוד תוכנת השו"ב, תשמש תוכנת מערכת האזעקה   5.3.6.3.

לניהול ראשי של ההתרעות מכל האתרים עד חזרתה של מערכת 

 השו"ב לפעולה תקינה.

 

ך בתחנות עבודה להן ניתן לחבר שני מסכים לטובת יכול הצגת התוכנה תתמו  5.3.8.

 מספר נתונים רב באופן ידידותי למשתמש.

המערכת תכלול מודול מחולל דוחות המאפשר הגדרה )סינון, חיפוש וכד'(   5.3.7.

פעמיים או תקופתיים של האירועים. הדוחות צריכים -והפקה של דוחות חד

, בתבנית אקסל או ישירות למדפסות להיות מסוג הניתן לייצוא באופן תקופתי

סטנדרטיות. מחולל הדוחות צריך להיות מודול נפרד ועליו לפעול בצורה 

עצמאית ממודול תחנת העבודה, לאפשר גמישות בהכנה, בהגדרה, בתצוגה 
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ובייצוא של הדוחות, ללא הפרעה לפעולה השוטפת של תחנת העבודה או תוך 

הדוחות צריכים להיות דינמיים,  שימוש ברישיון משתמש בתחנת העבודה.

באופן שמשתמש הקצה יהיה מסוגל לצפות בפרטים של המנויים ובאירוע וידאו 

 קשור. 

המערכת תכלול מודול ניהול הרשאות שישמש את מנהל האתר לצורך הגדרת   5.3.1.

תפקידי משתמש ולהרשאה לבצע פעולות, לצפות במפות, באירועים או 

וכד'(, להוסיף ולשנות קבוצות משתמשים,  בהתקנים ספציפיים )דלתות, גלאים

להוסיף משתמשים חדשים וכד'. מספר רמות ההרשאה יהיה למעשה בלתי 

מוגבל וניתן יהיה להגדיר כל הרשאה שונה באופן עצמאי, לפי המשתמש, עבור 

 כל מפה ספציפית, כל לחצן בקרה, כל פעולה, כל נקודת קלט או פלט.

ל נפרד ועליו לפעול בצורה עצמאית ממודול מודול ההרשאות צריך להיות מודו  5.3.92.

תחנת העבודה, לאפשר גמישות בשינוי רמות ההרשאה או בצפייה בהן, ללא 

הפרעה לפעולה השוטפת של תחנת העבודה או תוך שימוש ברישיון משתמש 

 בתחנת העבודה. 

המערכת תכלול מודול שיאפשר הגדרת תצורת ההתקן, ומשמש להגדרת   5.3.99.

ל התקן. ההתקנים פועלים כשירות, עם הפעלה תצורת התקשורת של כ

( / VDVאוטומטית מחדש במקרה של ניתוק. תצורת תקשורת המסרונים )

 הדוא"ל מוגדרת גם היא במודול זה.

המערכת תכלול מודול שיאפשר תכנון ובנייה של הפרויקט על פי הדרישות,   5.3.93.

 בצורה פשוטה, בעזרת ארגז כלים של "גרור ושחרר".

ארגז כלים "גרור ושחרר", ליישום פשוט של הפרויקט ולשינויים המערכת תכלול   5.3.92.

שיוכנסו בו באתר. כל התקני הבקר והנקודות שלהם )הקוראים, הדלתות, 

האזורים וכד'( יופיעו בארגז הכלים. כל נקודת התקן ניתן יהיה "לגרור ולשחרר" 

בכל מפה שהיא. כאשר נקודת ההתקן "משוחררת", סמל רלוונטי )קורא, 

למה, גלאי, לחצן בקרה וכד'( יופיע על המפה ויוקצו מאפייני ברירת המחדל מצ

  שלה. לאחר מכן, ניתן יהיה לשנות את המאפיינים בצורה פשוטה.

הסמלים המופיעים במפות יהיו "מבוססים על פעולה נקודתית", כדי לאפשר   5.3.92.

מספר אינסופי למעשה של משתנים שיוצגו לכל סמל, ללא הצורך להשתמש 

לים נוספים או לחולל סמלים נוספים עבור כל משתנה מוצג. המשלב צריך בסמ

להיות מסוגל לשנות את מאפייני תצוגת הסמלים )גודל, טקסט נלווה, צבע, קצב 
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הבהוב וכד'( עבור כל נקודה לפי מצב הנקודה )אזעקה, דרוכה, מקליטה, 

פי  מוכנה, בהמתנה וכד'(, בצורה פשוטה, על פי דרישות הלקוח או על

העדפותיו. בנוסף, המשלב יכול ליצור סמלים מותאמים אישית, על ידי הייבוא 

  שלהם מקובץ גרפי.

.5.3.95 כל האזעקות והאירועים שיתקבלו הרכזות יירשמו במסד הנתונים.  

ניתן יהיה להגדיר כיצד תטפל המערכת בהודעות על אזעקות, על בסיס פרטני.   5.3.96.

 האפשרות: לכל אזעקה ו/או אירוע צריכה להינתן 

להופיע בתחנת עבודה אחת או במספר תחנות עבודה לניטור אזעקות   5.3.96.9.

 של הלקוח. 

לדרוש מהתקן השדה, אשר חולל את האזעקה, לחזור למצבו הרגיל   5.3.96.3.

 לפני מחיקת האזעקה.

לכלול הודעה קולית מותאמת אישית, שתישמע בתחנת העבודה של   5.3.96.2.

 הלקוח.

ן, ברגע שהאזעקה לאפשר למפעילי המערכת לשנות את רשומת היומ  5.3.96.2.

 אושרה.

להציג הוראות כתובות והוראות שמע, המתארות את הנהלים שיש   5.3.96.5.

 לפעול על פיהם כתגובה לאזעקה. 

.5.3.96.6 להזמין באופן אוטומטי מפות קשורות. 

.5.3.96.8 להזמין באופן אוטומטי רשומת וידאו קשורה. 

.5.3.96.7 לדרוש מחיקת אישור. 

.5.3.96.1 (.VDVלשלוח באופן אוטומטי הודעת דוא"ל ומסרון ) 

עקה להופיע בחלון ניטור האזעקות, עם סרגל מהבהב לגרום לאז  5.3.96.92.

 בעדיפות גבוהה. מקודד בצבע לאורך האזעקה, לציון אזעקות 

לגרום שברגע שהיא אושרה, האזעקה תציג סרגל מהבהב מקודד   5.3.96.99.

 בצבע לאורך האזעקה, שונה מצבע האזעקה המקורית. 

לאפשר סימון אזעקה כ"בהתקדמות", היכן שהמערכת תשתיק כל   5.3.96.93.

ת שמע חוזרת בתחנת העבודה, שאליה נותבה האזעקה, ולהסיר הודע

את הודעת האזעקה שמופיעה בצורת תמונה במפה הגרפית. 

מפעילים נוספים, המנטרים אזעקות, יקבלו הודעה על שהאזעקה 

 סומנה "בהתקדמות".
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המערכת תכלול חלון מוקפץ על אזעקה שלא אושרה; חלון זה יציג אזעקות שלא   5.3.98.

 פרק זמן הניתן להגדרה על ידי המשתמש.אושרו לאחר 

( של האתר המוגן Layoutאפליקציית התוכנה תכלול יכולת שילוב תוכנית )  5.3.97.

 וכו'(. JPG,BMPבפורמטים הסטנדרטים )

המערכת תתמוך במפות גרפיות המציגות את מצב ההתקן באופן דינמי, בזמן   5.3.91.

בוחרים  אמת. ניתן להגדיר את המפות כדי שיופיעו לפי פקודה או כאשר

באזעקות מוגדרות לשם אישור. סמלי ההתקנים במפה יהיו בעלי יכולת לשנות 

 צורה ו/או צבע באופן דינמי, על מנת לשקף את המצב הנוכחי של ההתקן. 

(. לא תהיה הגבלה למספר d Htt dpw4המערכת תתמוך בשיטות הקידוח )  5.3.32.

 המפות שניתן להניח באופן היררכי, זו על גבי זו. 

אייקוני( הסנסורים השונים ימוקמו על גבי התוכנית במיקומים בהם הם צלמיות )  5.3.39.

מותקנים בפועל. בעת קבלת התרעה מגלאי מסוים, הגלאי ישנה את צבעו בליווי 

 התרעה קולית מהשרת וממחשבי הקליינט.

המערכת תנטר אזעקות לגילוי פריצה בזמן אמת , למוקדן תהיה יכולת נטרול   5.3.33.

 קבוצת גלאים באזור מסוים.ודריכת גלאי בודד ו/או 

.5.3.32 למנהל המוקד תהיה יכולת הגדרת גלאים ואזורים )ללא התערבות הקבלן(. 

בנוסף תכלול המערכת יומן אירועים בו יירשמו כל ההתרעות שיתקבלו   5.3.32.

 במערכת.

המערכת תתמוך בממשק למערכת ניהול וידאו לטובת "הקפצת" רצפי וידאו   5.3.35.

 מה.כפונקציה של התרעה באזור המכוסה במצל

.LAN . 5.3.36התקשורת עם רכזות הפריצה תיעשה באמצעות חיבור  

ניתן יהיה להגדיר ולהוסיף התקנים על פי הגידול העתידי של האתרים ובהתאם   5.3.38.

  האמצעים שיתווספו בהם.

למפעילים תהיה היכולת לסמן אזורים, שטחים, ממסרים ודלתות כ"מופעלים" או   5.3.37.

 "מנוטרלים". 

להסתיר או להציג את כל האירועים המערכת תאפשר למפעילי המערכת   5.3.31.

בהתאם לקטגוריות הבאות. ניתן לשייך את האירועים לכל אחת מהקטגוריות 

 הבאות:

.5.3.31.9 אזהרה 
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.5.3.31.3 בעיה 

.5.3.31.2 מעקף 

.5.3.31.2 אזעקה. 

 

המערכת תאפשר למפעילי המערכת לסדר את הדרך שבה יפורטו האזעקות   5.3.22.

 ו/או האירועים בחלון ניטור האזעקות, על ידי מיונם לפי אזעקות ואירועים. 

המערכת תהיה מסוגלת להעביר מידע על המצב של ההתקנים לגילוי פריצה   5.3.29.

 בכל זמן נתון.

המערכת תייצר קבצי לוג הרושמים את כל הפעולות שבוצעו/ התקיימו במערכות   5.3.23.

 אירועים אחרונים. 92,222הפריצה. קובץ הלוג יכיל מינימום 

.5.3.22 :ניתן יהיה להפיק דוחו"ת מצב מקבצי הלוג על פי חתכים שונים 

.5.3.22.9 על פי תאריך ושעה. 

.5.3.22.3 על פי אתר. 

.5.3.22.2 על פי אזור. 

.5.3.22.2 על פי משתמש. 

 

.5.3.22 הדוחות יהיו ניתנים להמרה לקובץ אקסל. 

תוכנת ניהול ההתרעות תתממשק באופן מלא לתוכנת השו"ב שתסופק. אי לכך,   5.3.25.

של המערכת, ולבצע התממשקות  SDK -על החברה להתחייב באספקת ה

מלאה )כל הפונקציות הניתנות לביצוע בתוכנת ההתרעות, ניתן יהיה לבצע 

 בתוכנת השו"ב(.

.5.3.26 עלות פיתוח הממשק למערכת השו"ב תגולם במחיר תוכנת השרת. 

.5.3.28 התוכנה תתמוך בכל הרכזות שיותקנו בכל אתרי הלקוח ללא הגבלה.  

.5.3.27 כנ"ל בנוגע לתחנות עבודה. 

.5.3.21 ק במהדורתה העדכנית ביותר ביום ההתקנה.התוכנה תסופ 

.5.3.22 התוכנה תהיה מתוצרת יצרן הרכזות. 

.5.3.29 תסופק תוכנה מתוצרת יצרן אמריקאי, מערב אירופאי וישראלי. 

 

.5.2 מפענחת התרעות קווית 

.contact id . 5.2.9ייעוד: קבלת התרעות מרכזות אזעקה דרך קו טלפון בפרוטוקול  

.5.2.3 המכלול ישמש: 
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לא קיים קו תקשורת נתונים אך להעברת התרעות עבור אתרים בהם   5.2.3.9.

 קיים בו קו חיוג טלפוני.

להעברת התרעות במקביל להתרעות שהועברו בקו תקשורת נתונים   5.2.3.3.

 לצורך גיבוי.

 

המכלול ישמש להעברת התרעות בקווי חיוג בין רכזות האזעקה באתרי הקצה   5.2.2.

 למערכות ניהול ההתרעות שבמוקדים מרוחקים.

.5.2.2 בלתי נפרד מהמכלול המוצע.( יהווה חלק  contact idהממשק ) 

.5.2.5 אחת בשנייה. כניסות טלפון בלתי תלויות 2המכלול יכיל  

.contact-id 5.2.6פרוטוקולים הנפוצים בשוק מעבר ל  3 -המכלול יתמוך בעוד כ 

.5.2.8 המכלול יתמוך ב זיהוי: 

.5.2.8.9 תאריך ושעה. 

.5.2.8.3 מספר מנוי. 

.5.2.8.2 קוד האזעקה. 

.Caller ID. 5.2.8.2זיהוי מערכת  

 

.5.2.7 .91מארז " 

.5.2.1 ופורט טורי USBהמכלול יכלול לפחות שתי יציאות חיבור חיצוניות  

RS232/485  אוIP .להתחברות ישירה לשרת ההתרעות 

.5.2.92 אירועים אחרונים. 3222זיכרון של לפחות  

המפענחת תכלול ממשק מלא לתוכנת ניהול ההתרעות ולתוכנת השו"ב כחלק   5.2.99.

 מהסעיף בכתב הכמויות.

.220vAC. 5.2.93מתח פעולה  

.5.2.92 אמריקאי, יפני, מערב אירופאי וישראלי.יצרן:  

 

.5.2 רכזת אזעקה ומצוקה 

.5.2.9 הרכזת תהיה היחידה המרכזית עליה מבוססת מערכת האבטחה בכל אתר. 

יחידת בקרה אלקטרונית המאפשרת חיבור לגלאים מסוגים שונים לצורך קבלת   5.2.3.

התרעות פריצה לרבות אספקת מתח לגלאים השונים המחוברים אליה, לאסוף 

מצבם, לייצור אזעקה ולהציג התרעות בכל מקרה של שינוי ממצב נתונים על 

 העבודה שהוגדר כמצב "נורמלי".
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הרכזת תהיה מותאמת לפעול ולקלוט את המידע מכל סוגי הגלאים והציוד   5.2.2.

 המוגדר במפרט זה.

הרכזת תהיה מותאמת לעבודה מול מוקד להעביר ולקבל מידע והתרעות בכל   5.2.2.

 זה.אמצעי התקשורת כמוגדר במפרט 

הקבלן יספק למזמין את כל האמצעים לביצוע שינויים בתכנות מספרי הטלפון   5.2.5.

 ברכזת )חומרה, תוכנה והדרכה(.

הרכזת תהיה בעלת יכולת להתממשק עם מערך העברת התראות כמפורט   5.2.6.

 במפרט זה.

כל קווי הגלאים, המתח, הסירנות יהיו מוגנים מפני ניסיונות פגיעה בזדון כולל   5.2.8.

קו. קצר, נתק, שינוי התנגדות או כל ניסיון נטרול אחר יגרמו חיבור נגדי סוף 

 מידית לאזעקה, וזאת ללא קשר למצב העבודה של הרכזת.

התרעה תתקבל ברכזת כתוצאה של הפעלת כל גלאי בודד ו/או אזור גלאים   5.2.7.

 המוגדר במערכת.

כניסת החיווט לרכזת תבוצע דרך פתחים שיוכנו מראש מוגנים ב"גרומט"   5.2.1.

כזת. הרכזת תתחבר לקיר באמצעות ברגים דרך פתחים מוכנים בקופסת הר

 בגב הקופסא.

.5.2.92 2-6הרכזת תהיה ממוחשבת, מופעלת באמצעות לוח מקשים ע"פ קוד אישי בן  

 ספרות.

לוחות מקשים לפחות כולל שליטה סלקטיבית של כל  2הרכזת תאפשר חיבור   5.2.99.

 לוח על אזורים שונים.

.5.2.93 עבורה.הרכזת תותקן בארון קיר נפרד ויעודי  

בארון הרכזת יותקן מפסק סף )טמפר( שיחובר לדופן הרחוקה מהצירים ויחובר   5.2.92.

 לרכזת כאזור נפרד.

.50v . 5.2.92מתח הזנת הרכזת יהיה בתחום ה "מתח נמוך מאד" , עד  

.5.2.95 שנאי המערכת ומצברי הגיבוי יותקנו בארון הייעודי לרכזת.  

חיבור הגלאים )סנסורים( לרכזת יבוצע באמצעות מגעים יבשים הכוללים נגדי   5.2.96.

 סוף קו לגילוי נתק או קצר על הקו. 

אזורים הניתנים לדריכה ונטרול באופן  7הרכזת תכלול אפשרות להגדרת עד   5.2.98.

 סלקטיבי אליהם ניתן יהיה לשייך גלאים שונים המחוברים לרכזת.

.5.2.97 שונה לכל קבוצה.ניתן יהיה לדרוך ולהגדיר שיגרה  
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שעות, מושהה  32מיידי,  -לרכזת יהיו אזורים המופעלים במצבי עבודה שונים   5.2.91.

 ונגרר:

כאשר הרכזת במצב דריכה תתקבל התרעה במערכת  - אזור מיידי  5.2.91.9.

 שנייה מקיום התנאים מחייבי ההתרעה. 9 -תוך לא יאוחר מ 

כל מצב תפעולי של המערכת תתקבל התרעה ב - שעות" 32אזור "  5.2.91.3.

 שנייה מקיום התנאים מחייבי ההתרעה. 9 –לא יאוחר מ  תוך

.5.2.91.2 אזור מושהה: 

  כאשר הרכזת במצב דריכה תתקבל התרעה במערכת, רק לאחר

 משך זמן ההשהיה שנקבע מראש במצב התכנות.

  מזמן קיום התנאים מחייבי ההתרעה יימדד זמן ההשהיה ורק

בתום זמן זה תתקבל התרעה אלא אם נוטרלה המערכת בתוך 

 זמן זה. פרק
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.5.2.91.2 אזור נגרר: 

 .כאשר המערכת במצב דריכה יתפקד אזור זה כאזור מיידי 

  קיום מצב התרעה מגלאי/ם שהוגדרו בתכנות המערכת כ– 

u HJJ  t  יעביר את הגלאים באזור הנגרר להשהיה בקבלת

 ההתרעה )אזור מושהה( שהוגדרה מראש במצב התכנות.

 

ובאתר מקורי במגוון אפשרויות, התרעה למוקד מרוחק  הרכזת תאפשר העברת  5.2.32.

 במקביל, כדלקמן:

לקו אטרנט לפעולה מושלמת מול  IPבאמצעות חיבור בפרוטוקול   5.2.32.9.

 תוכנה לקבלת התרעות )חזותי וקולי(.

.5.2.32.3 חיבור יחידת קצה המתריעה באופן ויזואלי )נצנץ( וקולית )אזעקה(. 

חיבור המערכת לקווי טלפון קיימים במבנה להעברת  –תקשורת קווית   5.2.32.2.

למפענחת קווית או  contact idתרעות בחיוג באמצעות פרוטוקול ה

 התרעה קולית.

.Sim. 5.2.32.2התקנת כרטיס  –העברת התרעות כנ"ל בתקשורת סלולארית   

 

.5.2.39 שליטה והפעלת הרכזת תבוצע באמצעות מספר התקנים: 

.5.2.39.9 לוח מקשים שיחובר ישירות לרכזת באתר המוגן. 

.5.2.39.3 טלפון קווי 

.5.2.39.2 טלפון סלולארי 

.5.2.39.2 ייעודיתתוכנת התרעות  

.5.2.39.5 תוכנת השו"ב שתותקן במרכז הבקרה. 
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.5.2.33 הרכזת תכלול חייגן שיאפשר:  

.5.2.33.9 מספרים שונים לפחות.  2 -חיוג ל 

.5.2.33.3 9החיוג יהיה בעל יכולת לחזור ולחייג אוטומטית לפרק זמן של עד  

שעה עד לקבלת מענה. המעבר מחיוג מספר אחד לבא אחריו יהיה על 

 92( למשך   Rp O4tw)( או אי מענה xTtBפי זיהוי מענה תפוס )

 שניות.

הודעות מוקלטות/סינתטיות בהתאם לתכנות  3השמעת לפחות   5.2.33.2.

  שניות לפחות. 32מראש. אורך הודעה 

.5.2.33.2 בכל מחזור חיוג תושמע ההודעה פעמיים לכל מספר.  

.5.2.33.5 ההקלטה תהיה דיגיטלית ללא חלקים מכנים נעים. 

ספרי הזוכה יספק למזמין את כל האמצעים לביצוע שינויים בתכנות מ  5.2.33.6.

 הטלפון ברכזת )חומרה, תוכנה והדרכה(.

.5.2.33.8 תכנות הרכזת כולל החייגן יהיה פשוט וידידותי ככל האפשר. 

.uAt/Ht . 5.2.33.7הרכזת תהיה בעלת ממשק תקשורת מסוג  

הרכזת תהיה בעלת יכולת להתממשק עם מערך העברת התראות   5.2.33.1.

 סוגי מערכות תקשורת. 2כמפורט בפרק 

 

.5.2.32 כה, נטרול ותכנות:דרי –לרכזת יהיו שלושה מצבי פעולה  

.5.2.32.9 מצב דריכה:  

 .במצב זה תתפקד המערכת במלואה 

  מעבר למצב דריכה ידרוך את כל הערוצים לרבות אלו שהיו במצב

 נטרול. 
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.5.2.32.3 מצב נטרול:  

 " 32במצב זה ינוטרלו כל הערוצים מלבד ערוצים המוגדרים 

 ( בכל המערכת.   ueSoשעות" ומפסקי גבול )

  גלאי למצב התרעה לא תתקבל מעבר  -נטרול ערוץ / גלאי

 התרעה ברכזת. 

  נורית נטרול ברכזת, נורית ו/או  –במצב זה יהיה חיווי חזותי ברור

 כיתוב "מצב נטרול" בלוח המקשים. 

 

במצב זה יתאפשר לתכנת לפחות את מצבי הפעולה של  - מצב תכנות  5.2.32.2.

 הרכזת ומערכת ההתרעה כדלקמן: 

 רים מהמערכת.הגדרת אזורים כולל הוספה או גריעת אזו 

  .הגדרת יציאות מהמערכת 

  שעות, מושהה  32מיידי,  –הגדרת מצבי העבודה של כל אזור

 ונגרר.

 .קביעת זמני השהייה 

  .הגדרה ושינוי קודי כניסה למפעיל ולטכנאי 

 

 

.5.2.32 בנוסף, שליטה והפעלת הרכזת תכלול את היכולות הבאות: 

.5.2.32.9 המערכת לש החדירה גלאי כל דריכת/נטרול –דריכה ונטרול מלאה  

 לקבלת התרעה בעת גילוי.

דריכת/נטרול הגלאים החיצוניים  –דריכה ונטרול אזורים חיצוניים   5.2.32.3.

 בלבד, במצב בו האתר פעיל בתוך המבנה. 

דריכת/נטרול מס' גלאים שהוגדרו כאזור אחד  –דריכה ונטרול אזור   5.2.32.2.

 חדר אחד בתוך מבנה(. –ברכזת )לדוגמה 

ת/נטרול מס' אזורים שהוגדרו דריכ –דריכת/נטרול קבוצת אזורים   5.2.32.2.

 חדרים בתוך מבנה, כל חדר הוגדר כאזור(. 2 –מראש )לדוגמה 

דריכת/נטרול אזור, קבוצה, או מספר  –דריכת/נטרול מתוזמנת   5.2.32.5.

 32:22משעה  –קבוצות על פי תאריך וזמן מוגדר מראש )לדוגמה 

 האזור החיצוני נדרך(.
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הדרכת מפעיל וללא צורך  תכנות המערכת יבוצע על ידי המזמין לאחר קבלת  5.2.35.

 בידע בשפות תכנות, תכנון המפעיל תכלול:

.5.2.35.9 גריעת אזורים מהמערכת. הוספת ו/או -הגדרת אזורים  

.5.2.35.3 הוספת סנסורים. 

.5.2.35.2 קביעת זמני השהייה. 

.5.2.35.2 הגדרה ושינוי של קודי טכנאי/משתמש. 

 

.5.2.36 חיבורי הרכזת 

.5.2.36.9 מגעים יבשים לחיבור גלאים הכוללים נגד סוף קו. 

כניסת תקשורת טורית לחיבור כרטיסי הרחבה לחיבור גלאים נוספים   5.2.36.3.

 , כרטיסי תקשורת, מודמים וכדומה. i\oגלאים(, כרטיסי  937)עד 

.5.2.36.2 כניסה טורית לחיבור לוח מקשים לשליטה וניהול הרכזת באתר. 

.5.2.36.2 לחיבור קו טלפון. Rj11כניסת  

.Sim. 5.2.36.5מפתח להתקנת כרטיס  

.Tcp/IP. 5.2.36.6לחיבור הרכזת לרשת בפרוטוקול  Rj45כניסת  

.5.2.36.8 יציאות לחיבורי צופרים ונצנצים. 

כניסות ויציאות מגע יבש למתן וקבלת איתותים להתקנים חיצוניים   5.2.36.7.

 שונים.

 

אירועים אחרונים ללא תלות  52הרכזת תכלול זיכרון פנימי לשמירת לפחות   5.2.38.

ולה שנעשתה כל פע -במקור הזנת מתח הרשת או מתח הגיבוי. אירוע מוגדר כ

 ברכזת לרבות התרעות, תקלות, כניסת טכנאי, שינוי הגדרות, דריכה/נטרול וכו'.

עבור כל אירוע הנרשם בזיכרון יצורפו נתוני התיעוד: תאריך ושעת האירוע, קוד   5.2.37.

 טכנאי )באם נעשה בו שימוש( וקוד משתמש.

ים, פרט לחיוויים על דריכה, נטרול והתרעת גלא - התרעות על תקלות ברכזת  5.2.31.

 המערכת תייצר התרעות על תקלות ברכזת ובקווי הגילוי:

.5.2.31.9 נפילת מתח רשת. 

.5.2.31.3 מצבר פנימי חלש. 

.5.2.31.2 גלאים. תקלת מתח 

.5.2.31.2 תקלת נתק/קצר בקווי הגלאים, הצופרים והנצנץ. 

.5.2.31.5 תקלת תקשורת. 
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.5.2.22 גיבוי מתח הרשת 

הרכזת תחובר למתח הרשת דרך אמצעי הורדת ויישור המתח   5.2.22.9.

 ובמקביל למערכת גיבוי. 

במתח ההזנה לא יגרמו לנזקים ו/או תקלות  95%שינויים של   5.2.22.3.

 במערכת.

.10A 5.2.22.2החיבור לרשת יבוצע באמצעות מעגל סופי ייעודי הכולל מאמ"ת  

וחיבור ישיר של הקו לשנאי )ללא חיבור לשקע בקיר(. החברה תבצע 

את כל עבודות החיבור והתשתית למעגל סופי זה ובאמצעות חשמלאי 

 .120Aהמוסמך לעבודה במבנים של עד 

שעות ללא מתח רשת לכל  32 -יותקנו מצברי גיבוי אשר יתנו מענה ל  5.2.22.2.

 זת, הגלאים, אמצעי התקשורת וכו'.אמצעי המערכת לרבות הרכ

יהיו בטיחותיים להתקנה בחדר סגור ולא יפלטו אדים  םצבריהמ  5.2.22.5.

 כלשהם. על הקבלן להציג אישור בטיחותי לכך.

אוטומטי תוך מתן המעבר לעבודה ממתח הרשת למתח הגיבוי יהיה   5.2.22.6.

 התראה לנפילת המתח באמצעים שפורטו לעיל.

המעבר לעבודה ממתח הגיבוי וחזרה למתח הרשת וכן קפיצות מתח,   5.2.22.8.

 לא יגרמו התראות שווא או אי גילוי לזמן כלשהו.

בעת העבודה תחת מתח גיבוי תמשיך בדיקה רצופה של המצבר תחת   5.2.22.7.

 עומס, תינתן התראה כאשר נותרה שעת עבודה אחת.

 

להלן התכולה הבסיסית למכלול רכזת פריצה )תכולה כוללת סעיף רכזת בכתב   5.2.29.

 הכמויות(:

.5.2.29.9 כניסות לסנסורים. 7רכזת פריצה ומצוקה הכוללת  

.5.2.29.3 .9228ארון רכזת מתכתי בתקן  

.5.2.29.2 )חיצוני או מובנה(. GSMמודול  

.5.2.29.2 שנאי המרה ממתח הרשת למתח עבודת הרכזת. 

שעות, לכל רכיבי  32 -מצברי גיבוי וכל הרכיבים הנלווים ליצירת גיבוי ל  5.2.29.5.

 המערכת לרבות הרכזת, הסנסורים והתקשורת.

.Tcp/IP. 5.2.29.6כרטיס רשת לחיבור הרכזת באמצעות פרוטוקול התקשורת  

.5.2.29.8 חייגן לטלפון קווי. 
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.5.5 אזורים 7 –יחידת הרחבה לרכזת  

.5.5.9 הפריט יהיה מתוצרת יצרן הרכזת. 

סנסורים, בנוסף לסנסורים  7שרת חיבור של עד יחידת ההרחבה מאפ  5.5.3.

 המחוברים ישירות לרכזת. 

.5.5.2 כל שמונת הסנסורים המחוברים יהוו אזור אחד בהגדרות הרכזת. 

.5.5.2 חיבור יחידת ההרחבה לרכזת ניתן יהיה לביצוע בשתי האפשרויות הבאות: 

.5.5.2.9 התקנת כרטיס ההרחבה בארון הרכזת בגישור ישיר. 

מרוחק מהרכזת וגישורו לרכזת התקנת כרטיס ההרחבה במיקום   5.5.2.3.

 מטר.  922באמצעות תקשורת טורית למרחק של עד 

 

במידה וקיים צורך בחיבור הרחבה )אחת או יותר( מעבר למרחק זה, הקבלן   5.5.5.

 יתקין רכזת התרעות נפרדת.

.5.5.6 תכולת יחידת ההרחבה בכתב הכמויות: 

.5.5.6.9 אזורים. 7 -יחידת הרחבה ל 

שיוגדר במסגרת התכנון ארון זהה לארון הרכזת או כל גודל אחר   5.5.6.3.

 המפורט.

.5.5.6.2 מתח )ישירות מהרכזת או באמצעות ספק כוח ייעודי(. 

.5.5.6.2 הגדרת היחידה ברכזת. 

 

.5.6 אזורים 96 – יחידת הרחבה לרכזת 

 96אזורים למעט כמות האזורים שתהיה  7מאפיינים זהים ליחידת הרחבה ל
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.5.8 אזורים 96 – יחידת הרחבה אלחוטית לרכזת 

.5.8.9 כזת.הפריט יהיה מתוצרת יצרן הר 

סנסורים אלחוטיים, בנוסף  96יחידת ההרחבה מאפשרת חיבור של עד   5.8.3.

 לסנסורים המחוברים ישירות לרכזת.

חיבור יחידת ההרחבה לרכזת יבוצע באמצעות תקשורת טורית למרחק של עד    5.8.2.

מטר. במידה וקיים צורך בחיבור הרחבה )אחת או יותר( מעבר למרחק של  922

 התרעות נפרדת.מטר, הקבלן יתקין רכזת  922

.5.8.2 תכולת יחידת ההרחבה בכתב הכמויות: 

.5.8.2.9 אזורים אלחוטיים. 96 -יחידת הרחבה ל 

ארון זהה לארון הרכזת או כל גודל אחר שיוגדר במסגרת התכנון   5.8.2.3.

 המפורט.

.5.8.2.2 מתח ליחידה )ישירות מהרכזת או באמצעות ספק כוח ייעודי(. 

.5.8.2.2 הגדרת היחידה ברכזת. 

.5.8.2.5 הגדרת הסנסורים האלחוטיים ברכזת. 

 

.5.7 ממסרי יציאה 2טיס הרחבה לתוספת כר 

.5.7.9 הפריט יהיה מתוצרת יצרן הרכזת. 

יחידות קצה כגון צופרים, בנוסף  2יחידת ההרחבה מאפשרת חיבור של עד   5.7.3.

 ליחידות המחוברות ליציאות של הרכזת.

.N.C. 5.7.2או  N.Oיציאות הממסרים יהיו בתצורת  

.5.7.2 הכרטיס יכלול כניסת טמפר. 

חיבור כרטיס ההרחבה לרכזת יבוצע באמצעות תקשורת טורית למרחק של עד   5.7.5.

מטר. במידה וקיים צורך בחיבור הרחבה )אחת או יותר( מעבר למרחק של  922

 זה, הקבלן יתקין רכזת התרעות נפרדת.

.5.7.6 תכולת יחידת ההרחבה בכתב הכמויות: 

.5.7.6.9 ממסרי יציאה. 2 -יחידת הרחבה ל 

גודל אחר שיוגדר במסגרת התכנון ארון זהה לארון הרכזת או כל   5.7.6.3.

 המפורט.

.5.7.6.2 מתח )ישירות מהרכזת או באמצעות ספק כוח ייעודי(. 

.5.7.6.2 הגדרת היחידה ברכזת. 
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.5.1 לחצן מצוקה קווי 

.5.1.9 לחצן המצוקה יפעיל התרעה באזור אליו הוא מחובר ברכזת. 

.5.1.3 הלחצן יהיה מחובר לרכזת בחיבור קווי )מגע יבש(. 

קה ו/או תלישתו מהקיר ו/או כך שפתיחת לחצן המצו TAMPERיותקן מפסק   5.1.2.

 ניסיון חבלה בחיווט, יגרמו להתרעה ברכזת.

.5.1.2 תתקבל התרעה בכל מקרה של פגיעה בכבל התקשורת לרכזת, קצר ונתק. 

.5.1.5 חיבור הלחצנים לרכזת הבקרה יבוצע באמצעות חיווט ישיר ומוגן.  

.5.1.6 חיבור הלחצן יכלול נגדי סוף קו מסווים. 

.5.1.8 או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 

 

.5.92 לחצן מצוקה אלחוטי 

.5.92.9 זהה למפרט הטכני "לחצן מצוקה קווי" 

.5.92.3 מותאם לנשיאת בני אדם והכנסה לכיס מכנסיים. 

.5.92.2 כולל יחידת שידור. 

.5.92.2 יסופקו מוצרים מתוצרת יצרן הרכזת בלבד. 

 

.5.99 ערוצים 2 –לחצן מצוקה אלחוטי  

.5.99.9 זהה למפרט הטכני "לחצן מצוקה אלחוטי" 

.5.99.3 .2 –מספר הערוצים  

.5.99.2 מוצרים מתוצרת יצרן הרכזת בלבד.יסופקו  

 

.5.93 אלחוטי – INDOORמתג מגנטי  

.INDOOR ." 5.93.9זהה למפרט הטכני " מתג מגנטי  

.5.93.3 כולל יחידת שידור. 

.5.93.2 שנים במצב עבודה נורמאלי. 2 –כולל סוללות ליטיום. אורך חיי הסוללות  

.standby – 35uA. 5.93.2צריכת זרם במצב  

.5.93.5 מטר. 922 –טווח אלחוטי  

.5.93.6 צרן הרכזת בלבד.יסופקו מוצרים מתוצרת י 
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.5.92 אלחוטי – OUTDOOR AM DTגלאי נפח  

.OUTDOOR AM DT." 5.92.9זהה למפרט הטכני " גלאי נפח  

.5.92.3 שנים במצב עבודה נורמאלי. 2 –כולל סוללות ליטיום. אורך חיי הסוללות  

.standby – 35uA. 5.92.2צריכת זרם במצב  

.5.92.2 מטר. 922 –טווח אלחוטי  

.5.92.5 יסופקו מוצרים מתוצרת יצרן הרכזת בלבד. 

 

.5.92 לה לגלאי נפח ולחצן מצוקה אלחוטייםסול 

 וולט המתאימה ללחצני המצוקה וגלאי הנפח האלחוטיים. 2סוללה 

 

.5.95 קיבורד מקשים – לוח מקשים 

.5.95.9 הפריט יהיה מתוצרת יצרן הרכזת. 

לבצוע  תווים כל אחת וישמש 96שורות בעלות  3 יכלול תצוגת המקשים לוח  5.95.3.

 הפונקציות הבאות לפחות : 

.5.95.3.9 איפוס, נטרול כללי או נטרול לפי אזור.הפעלה, כיבוי,  

קיום מתח רשת מצב  תצוגת מצבי המערכת )מופעל/מופסק, מזעיק,  5.95.3.3.

 תהיה מוארת ובעברית. סוללות , בדיקת מערכת , מצב כל אזור(

.5.95.3.2 השתקת סירנה, כיבוי נצנץ וכד'. 

.5.95.3.2 אפשרות לשינוי פרמטרים במערכת. 

.5.95.3.5 דפדוף באירועים היסטוריים. 

 

זת באמצעות תקשורת טורית ויאפשר ביצוע כל לוח המקשים יקושר לרכ  5.95.2.

 הפעולות שצוינו לעיל.

.5.95.2 אלפא נומרית. LCDלוח המקשים יהיה עם תצוגת  

.5.95.5 הכיתוב יהיה בשפה העברית. 

.5.95.6 הלוח יאפשר תכנות מקומי מלא של הרכזת. 

כך שפתיחת לוח המקשים ו/או תלישתו מהקיר ו/או  TAMPERיותקן מפסק   5.95.8.

 רעה ברכזת.ניסיון חבלה בחיווט, יגרמו להת

אפשרות לאבחון )דיאגנוסטיקה( נתונים של גלאים דרך לוח המקשים או דרך   5.95.7.

 המחשב )כגון שינוי ערוץ המיקרוגל או ערוץ האינפרה אדום(.
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.5.96 )חיבור ברגים( INDOORמתג מגנטי  

.5.96.9 ייעוד: להתקנה ע"ג דלתות ומשקופי חלונות. 

באמצעות ברגי פח שאר המאפיינים כנ"ל למעט תצורת החיבור הפיזי שייעשה   5.96.3.

 או גבס שיסופק כחלק בלתי נפרד מהמתג.\או עץ ו\ו
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.DT AM INDOOR 5.98גלאי נפח  

.5.98.9 המשלב שתי טכנולוגיות גילוי: Dual Tecגלאי מסוג  

.5.98.9.9 פסיבי בעל אלמנט כפול. א.א. גלאי 

.5.98.9.3 גלאי מיקרוגל.   

.5.98.3 מטר(: 3.5טווחי גילוי בהתאם לעדשה שתסופק )בגובה  3לגלאי  

.5.98.3.9 מעלות(. 12)בזווית פתיחה  מטר 95 

.5.98.3.3 מעלות(. 82מטר )בזווית פתיחה  35 

 

.ANTI MASK. 5.98.2הגנה מסוג  

.5.98.2 בעל מסנן נגד אור פלורוסנטים.  

.5.98.5 הרגישות ניתנת לכיוון.  

.5.98.6 קיימת אפשרות לכיוון השהיית הגילוי.  

.NC. 5.98.8מוצא מגע יבש מסוג  

.5.98.7 בקירוב. GHZ 92.535תדר מיקרוגל:  

.5.98.1 פחות. ל - C 52  +C 92טמפרטורת עבודה:  

.Tamper. 5.98.92 הגלאי יזווד בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק 

.5.98.99 לצורכי בדיקת פעולתו. תוצאות WALK-TESTבעל אפשרות לבצע ניסוי  

 .LED -ה הבדיקה יינתנו באמצעות נורית

.5.98.93 הגלאי יכלול נגדי סוף קו. 

.5.98.92 התקנת הגלאי תכלול הפעלתו, כיוון, בדיקה, שינוי רגישות והגדרה ברכזת. 

.5.98.92 מתוצרת יצרן הרכזת בלבד.יסופקו מוצרים  
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.INDOOR DT AM 5.97 מעלות תקרתי 262גלאי נפח  

.5.97.9 המשלב שתי טכנולוגיות גילוי: Dual Tecגלאי מסוג  

.5.97.9.9 פסיבי בעל אלמנט כפול. א.א. גלאי 

.5.97.9.3 גלאי מיקרוגל.   

 

.5.97.3 מטר. 1מטר רדיוס הכיסוי יהיה  5.5בעת התקנת הגלאי בגובה  

.ANTI MASK. 5.97.2הגנה מסוג  

.5.97.2 בעל מסנן נגד אור פלורוסנטים.  

יכולת נטרול הגנת המיקרו גל בעת המצאות גורמים מורשים באזור הקרוב   5.97.5.

 לאזור המוגן לצורך סינון התרעות שווא.

.NC. 5.97.6מוצא מגע יבש מסוג  

.5.97.8 לפחות.  - C 52  +C 92טמפרטורת עבודה:  

.Tamper. 5.97.7 הגלאי יזווד בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק 

.5.97.1 לצורכי בדיקת פעולתו. תוצאות WALK-TESTניסוי בעל אפשרות לבצע  

 .LED -ה הבדיקה יינתנו באמצעות נורית

.5.97.92 הגלאי יכלול נגדי סוף קו. 

.5.97.99 התקנת הגלאי תכלול הפעלתו, כיוון, בדיקה, שינוי רגישות והגדרה ברכזת. 

.5.97.93 יסופקו מוצרים מתוצרת יצרן הרכזת בלבד. 
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.INDOOR 5.91גלאי נפח וילון  

ות/ תקרות באופן שיאפשר גילוי של כל מעבר דרך הגלאים יותקנו על הקיר  5.91.9.

 השטח המוגן. 

מטר במפתח  32מטר הינו  3.5מרחק הגילוי לוילון בעת התקנת הגלאי בגובה   5.91.3.

 מטר. 2של 

.5.91.2 בעל מסנן נגד אור פלורוסנטים.  

.5.91.2 הרגישות ניתנת לכיוון.  

.5.91.5 קיימת אפשרות לכיוון השהיית הגילוי.  

.NC. 5.91.6מוצא מגע יבש מסוג  

.Tamper. 5.91.8 בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק הגלאי יזווד 

.5.91.7 לצורכי בדיקת פעולתו. תוצאות WALK-TESTבעל אפשרות לבצע ניסוי  

 .LED -ה הבדיקה יינתנו באמצעות נורית

.5.91.1 התקנת הגלאי תכלול הפעלתו, כיוון, בדיקה, שינוי רגישות והגדרה ברכזת. 

.5.91.92 יסופקו מוצרים מתוצרת יצרן הרכזת בלבד. 

 

.5.32 גלאי שבר זכוכית 

.INDOOR. 5.32.9לאי מיועד להתקנה על קירות, דלתות, חלונות בתנאי הג 

הגלאי שיותקן יהיה בעל יכולת לזהות ולסנן את רעשי הסביבה ולהגיב אך ורק   5.32.3.

 לתדר של גלי הקול הנוצרים בזמן שבר זכוכית ומחייבים מתן אזעקה.

.5.32.2 לגלאי יהיה מנגנון לסינון התרעות שווא הנוצרות עקב הפרעות סביבתיות. 

.LED. 5.32.2ן לכיול "רגישות יתר" או "חוסר רגישות" באמצעות מנגנו 

.5.32.5 התקנת הגלאי תכלול הפעלתו, כיוון, בדיקה, שינוי רגישות והגדרה ברכזת. 

הגלאים יותקנו על הקירות או התקרה מול משטח הזכוכית המיועד להגנה   5.32.6.

באופן שיקלטו ויגלו גלים אקוסטיים בתחום השמע המלווים שבר זכוכית מכל 

 י.סוג ועוב

.5.32.8 הגלאי יחובר אל ויופעל באמצעות מתח ז"י מרכזת התראות. 

.5.32.7 לפחות.  962מ' וזווית של  1טווח גילוי:  

.R.Z. 5.32.1ו/או  R.Aמוצא אזעקה: מגע יבש  

( כנגד ניסיון פירוק ותזוזה   ueSoהזיווד יכלול כיסוי והגנה עם מפסק מלכוד )  5.32.92.

 מכוון.
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.OUTDOOR  5.39צופר + נצנץ 

.5.39.9 יצונית.הצופר מיועד ומותאם להתקנה ח 

מטרים מהצופר, כשהוא מזווד  2במרחק של  dB17עוצמת הצופר הבודד תהיה   5.39.3.

 במארז הייעודי עבורו.

דקות צפירה  5 -ל לצופר יותקן בנוסף מצבר פנימי נטען בטפטוף, אשר יספיק  5.39.2.

 לפחות. 

דקות רצופות שלאחריהם יושתק הצופר  2בזמן התרעה יופעל הצופר במשך   5.39.2.

דקות. המערכת תתריע שוב ושוב בצורה זו  2למשך למשך חצי דקה ויפעל שוב 

 עד לאיפוס המערכת.

הצופר החיצוני יותקן במארז עמיד בפני נטרול באמצעות קצף, המארז יתוכנן כך   5.39.5.

 שיגן על הצופר והחיווט בפני פגיעה בעזרת מברג או כלי אחר.

כך שפתיחת המארז ו/או תלישתו  TAMPERבמארז הצופר יותקנו מפסקי   5.39.6.

 מהקיר ו/או ניסיון חבלה בחיווט, יגרמו להתרעה ברכזת.
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.6 כניסהסינון מערכת  

.6.9 משולב קורא קרבה Outdoor מקודד 

.6.9.9 . או פוליקרבונט מארז נירוסטה 

, IP65יסופקו יחידות שמיועדות להתקנה חיצונית, עמידות למים בתקן   6.9.3.

 כנגד ונדליזם. ותת ועמידומוקשח

חת הדלת עם הקשת קוד פתיחה הפריט מורכב מלוח מקשים המיועד לפתי  6.9.2.

 וקורא קרבה מובנה. מתאים

.6.9.2 הקודן 

בעת הקשת קוד נכון או העברת כרטיס מורשה, הקודן ינתק את מתח   6.9.2.9.

 אמצעי הנעילה של השער/דלת.

.6.9.2.3 #. -, *, ו 1 – 2לוח המקשים יכלול את הספרות  

.6.9.2.2 ספרות. 7עד  2הקוד יהיה בן  

ע בתהליך תכנות. בשום מקרה לא ע"י מפסקים זעירים או הקידוד יבוצ  6.9.2.2.

 מכל סוג אחר.

.6.9.5 קורא הקרבה 

הקורא יאפשר קריאה מהירה של תגי הקרבה בפרק זמן שאינו עולה   6.9.5.9.

 שניה.¼ על 

ס "מ מהקורא  8-92הקורא יאפשר קריאת תג הקרבה בטווח של   6.9.5.3.

 ובמצב בו התג נע בטווח זה.

שנייה לקריאה בין תג אחד לזה הקורא יכיל מנגנון השהיה פנימי של   6.9.5.2.

 המוצג אחריו.

אחד לפחות לחיווי )מאושר, לא מאושר, תקלה  LEDהקורא יכלול   6.9.5.2.

 וכו'(.

.125KHz. 6.9.5.5או  MHz 13.56תדר ההפעלה יהיה  

 

.6.9.6 .חיצוני או משקוף של שערהיחידה מיועדת להתקנה ע"ג קיר  

.6.9.8 היחידה תסופק עם כל המחברים וספקי הכוח הנדרשים להפעלתה. 

.6.9.7 תגים להגדרה במערכת. 92יסופק עם הפריט  

.6.9.1 או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 
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.6.3 ק"ג 225מגנולוק  

.6.3.9 המכלול יהיה מורכב מיחידת אלקטרומגנט, יחידת אחיזה ומתאמים. 

.IP65. 6.3.3המכלול יותאם להתקנה חיצונית בתקן  

.6.3.2 סט מתאמי ההתקנה לכל סוג ותצורת דלת יהיו חלק מערכת המכלול. 

.6.3.2 כ למשקוף( יהיה כנףהאחיזה בין האלקטרומגנט ליחידת האחיזה )בין הכוח  

 .ק"ג 522

.12/24V AC/DC. 6.3.5מתח הפעלה: 

.6.3.6 המכלול יהיה ממתכת שאינה מחלידה. 

.6.3.8 (. failsafeבאיתות חירום, המנעול ינוטרל אוטומטית ) 

החלק הנשלט של המנעול החשמלי יותקן במשקוף ולא יגרע מאפשרות הנעילה   6.3.7.

 .הרגילה של הדלת

מבנה המנעול וצורת התקנתו לא יאפשרו גישה למנעול ואפשרות לפתיחה   6.3.1.

 מבחוץ.

.6.3.92 במידת ויתאפשר ועל פי דרישת המזמין יותקן המנעול בתוך משקוף הדלת. 

.6.3.99 המגנולוק לא ימנע את האפשרות לנעילת הדלת באמצעות מפתח. 

.6.3.93 המגנולוק יכלול חיווי ויזואלי על מצב הנעילה. 

.6.3.92 המחברים וספקי הכוח הנדרשים להפעלתה.היחידה תסופק עם כל  

.6.3.92 כחלק מהתכולה לאספקה, יסופק זמזם אשר יופעל בעת פתיחת המגנולוק. 

 

 
 

.6.3.95 או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 
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.6.2 וידאופון מקומיתלמערכת  asterMיחידת  

.6.2.9 בתוך מבנה ע"ג קיר או שולחן.ייעוד: התקנה  

המותקנות בשערים, תציג את התצוגה היחידה תתחבר ליחידות הקצה   6.2.3.

מהמצלמה המובנת ביחידות הקצה, תיפתח ערוץ שמע דו כיווני ותאפשר 

 שליטה על אמצעי הנעילה של השער/דלת.

.6.2.2 היחידה תתמוך במצב דיבור ללא שימוש בשפופרת. 

.6.2.2 יחידות קצה. 2היחידה תתמוך בחיבור של עד  

.6.2.5 :כל יחידות הקצה ה יחוברויערכת אלתסופק יחידה אשר תשמש כרכזת המ 

.6.2.5.9 מיקרופון קיבולי מובנה. 

)לפחות( בהספק מותקן בפנל  5W RMSבהספק  2"-2" רמקול  6.2.5.3.

 הקדמי.

.6.2.5.2 לחצנים ליצירת קשר שמע עם יחידות הקצה. 2 

.6.2.5.2 לחצן לקריאה לכל היחידות בעת ובעונה אחת. 

.6.2.5.5 נורית לציון קריאה מכל שלוחה. במקביל לנורית ישמע צפוף. 

.6.2.5.6 לחצן לפתיחת דלת. 

.asterM 6.2.6מאפייני המוניטור ביחידת ה  

.6.2.6.9 לפחות צבעוני .  8מוניטור "שטוח", בגודל " 

.lcd tft. 6.2.6.3המסך יהיה בטכנולוגית  

.6.2.6.2 תהיה אפשרות להתקין את היחידה ע"ג הקיר או על שולחן.  

.6.2.6.2 תמונות לשנייה לפחות. 35תצוגת וידאו חי  

.6.2.6.5 היחידה כוללת את הפקדים הבאים:  

  .הפעלה אוטומטית ברגע הצלצול 

 פקד Contrast  .למסך 

  פקדBrightness  .למסך 

  .לחצן לפתיחת הדלת 

 .כפתור לכיוון עוצמת שמע 

 

.6.2.8 .עוצמת המגבר תהיה ניתנת לכיוון 

.6.2.7 ( עם יחידות הקצה. full duplexהיחידה תאפשר דיבור חופשי ופתוח ) 

.6.2.1 הרכזת תאפשר האזנה לכל הערוצים בעת ובעונה אחת. 
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.6.2.92 עם שנאי פנימי או חיצוני. VAC 230 מתח הזנה: 

.6.2.99 יציאת מגעים יבשים לפתיחת דלתות. 

.6.2.93 חיבורי מתחים להזנת יחידות הקצה. 

.6.2.92 זיווד המתאים להעמדה על שולחן או תליה על קיר. 

.6.2.92 פנל קדמי משופע.  עם גוף פלסטיק או מתכת צבוע בתנור 

העמדה תסופק עם תיבת חיבורים להתקנה על הקיר שבתוכה מהדקים לחיבור   6.2.95.

 מהיחידות החיצוניות.הכבילה 

.6.2.96 או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 

 

.6.2 )לחצן קריאה בודד( OUTDOOR וידאופוןפנל דלת למערכת  

ו  INDOORייעוד: התקנה במבואת כניסה לפני דלת מבוקרת בתנאי   6.2.9.

OUTDOOR. 

.6.2.3 עם מוצא מאוזן בעכבה נמוכה.  LINEמיקרופון קיבולי רגיש, מוגבר לרמת  

.6.2.2 תחובר. יהזן במתח פעולה מרכזת האינטרקום אלתוהיחידה  

.5W 6.2.2בהספק  2"-2" מהרכזת, רמקול מתאים בעכבת ובהספק למאפייני השמע 

RMS .לפחות( , מותקן בפנל הקדמי( 

.6.2.5 לקריאה. )מפעיל נורית והתראה קולית ברכזת(. CALLלחצן  

ללא צורך בלחיצה על כפתור בזמן דיבור עם יחידת  FULL DUPLEXתמיכה ב   6.2.6.

 .MASTER ה

.6.2.8 או מתג ראשי. MASTERהזנה במתח הפעלה מיחידת ה  

.6.2.7 תאורת רקע להפעלה בתנאי חושך. 

.6.2.1 הפאנל יהיה בעל לחצן קריאה בודד. 

.6.2.92 תמיכה בהתקנה מעל ומתחת לטיח. 

.6.2.99 חלד , אלומיניום או נירוסטה.-זיווד : מתכת אל 

.6.2.93 היחידה תהיה אנטי ונדלית. 

.6.2.92 :מאפייני המצלמה 

.6.2.92.9 מצלמת יום צבעונית אנלוגית. 

.6.2.92.3 ייעוד: התקנה ע"ג קיר במארז יחידת הקצה. 

.6.2.92.2 .9/2או " 9/3" בגודל cmosאו  ccdחיישן  

.PAL . 6.2.92.2תקן אות:  
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.6.2.92.5 .°12שדה ראיה:  

.6.2.92.6 לפחות. TV LINES 700רזולוציה אופקית :  

.6.2.92.8 תמונות לשנייה לפחות. 35תצוגת וידאו חי  

.6.2.92.7 צמצם אוטומטי. 

.DSP . 6.2.92.1מערכת  

.6.2.92.92 לדים לבנים לתאורת פני המבקש כניסה. 

 

.6.5 לחצני קריאהOUTDOOR (2 ) וידאופוןערכת פנל דלת למ 

.6.5.9 )לחצן קריאה בודד( OUTDOORפנל דלת למערכת וידאופון  מאפיינים זהים ל 

 למעט:

.6.5.9.9 לחצני קריאה. 2הפאנל יהיה בעל  

.6.5.9.3 כל לחצן יאפשר פתיחת קריאה למוניטור שונה. 

 

.6.6 שערמחזיר שמן הידראולי ל 

.6.6.9 לשערי מתכת למעבר אדם.תאימות  

.6.6.3 חיצוניים.עמידה בתנאי סביבה  

.6.6.2 .מצבי סגירה משתנים מספר יכולת כיוונון 

.6.6.2 .שליטה על מהירות הסגירהיכולת  

.6.6.5  .נוזל שמן מבוסס על טכנולוגית בוכנה עם 

.6.6.6 מעלות צלזיוס. 40+עד   30-: טמפרטורהטווח בלפעולה עמיד  

.6.6.8 .מטר  2.40עד ס"מ ובגובה 100 עד מתאים לדלתות ברוחב 

.6.6.7 .ק"ג 120 עד כנףמשקל  
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.8 כריזה 

.8.9 כללי 

פרק זה מתייחס למערכת הכריזה שתסופק ותותקן באתרי הקצה ע"פ הגדרת   8.9.9.

 הדרישה המבצעית עבור כל אחד מהם בנפרד.

.stand alone . 8.9.3המערכת הנדרשת תהיה עצמאית ותתפקד בתצורת  

הציוד האקטיבי התומך יותקן תמיד בחדר השרתים באתר הקצה וע"ג שולחן   8.9.2.

 המאבטחים תותקן עמדת ההפעלה.

 

.RMS 120WAC/DC  8.3קסר משולב מגבר מי 

.8.3.9 פקדים 

.8.3.9.9 מתג הפעלה. 

.8.3.9.3 וסת עצמה. 

 

.8.3.3 חיוויים 

.8.3.3.9 נוריות בפנל הקדמי. 

 "ON" 8.3.3.3.

  "AUDIO IN" 8.3.3.2.

 "CLIP  .)8.3.3.2 " / קצר על קו הרמקולים )עומס יתר.

.8.3.3.5 "מצב תקינות" כולל הקווים והרמקולים. 

 

.8.3.2 בהספק מלא. kHz 93עד  Hz 322( : 3dB–תחום הענות )נקודות  

.8.3.2 לכל היותר, בכל העומסים. 3%בכריזה: ( THDעיוותים הרמוניים ) 

.10kHz. 8.3.5בעכבה של  0.775Vכניסות: אחת מאוזנת ברגישות  

.100V. 8.3.6יציאות: קו רמקולים  

.VDC . 8.3.8 24-12- -ו  VAC 230 מתחי הזנה: 

.8.3.7 )גל סינוס(. .120W R.M.S הספק מוצא רציף בכריזה 

.1U - 4U. 8.3.1בגבהים סטנדרטיים של  91זיווד המתאים למסד " 

 

.8.3.92 הגנות: 
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יהיה מוגן בפני התחממות יתר, עומס יתר, קצר ונתק במוצא,  המגבר  8.3.92.9.

אוטומטית )חזרה עצמאית לפעולה תקינה כשהתקלה  על ידי הגנה

 נעלמת(.

.8.3.92.3 הגנה בפני עלית מתח הפעלה בכניסות. 

 

.8.3.99 ערבל מובנה בעל המאפיינים הבאים: 

היחידה תהיה חלק אינטגראלי מהמגבר ותשמש לחיבור כל מקורות   8.3.99.9.

 תובם לדרגת ההגברה הסופית.השמע במערכת וני

.kHz 93. 8.3.99.3עד  Hz 922( : 3dB–תחום הענות )נקודות  

.8.3.99.2 לכל היותר. 9%( THDעיוותים הרמוניים ) 

כל הכניסות והיציאות פריקות עם מחברים סטנדרטיים או מהדקים   8.3.99.2.

 נשלפים.

.MIC / LINE . 8.3.99.5כניסות שמע עם מפסק בורר רגישות  3 

המתאימה למגברי ההספק רגישות כניסה לקבלת עוצמת יציאה   8.3.99.6.

 .MIC 3mV ,LINE 300mV לקבלת הספק מלא:

)הכניסה נפתחת רק  .1mAבזרם של עד  PTTזוג מגעי פיקוד   8.3.99.8.

 בהפעלת הפיקוד(.
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.8.3.99.7 פקדים ווסתים: 

 . ווסת עוצמה לכל כניסה 

 .ווסת עוצמה ראשי 

 .ווסת לכיוון תדרים נמוכים 

 .ווסת לכיוון תדרים גבוהים 

 

שילוט מלא של כל הכניסות, היציאות, הפקדים והחיוויים. השילוט בחריטה או   8.3.93.

 בדפוס משי. 

.8.3.92 או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 

 

.AC/DC  W RMS240 8.2מגבר מיקסר משולב  

.8.2.9 )גל סינוס(. .322W R.M.S הספק מוצא רציף בכריזה 

.AC/DC 932W RMS. " 8.2.3שאר המאפיינים זהים לפריט "מגבר מיקסר משולב"  

 

 

.IP 50 Watt RMS 8.2מגבר  

.8.2.9 לפחות. Watt 52בהספק  IPיסופק מגבר  

לאנלוגי ויחידת הגברה  IPמובנה להמרת השמע מ Encoderהמגבר יכלול   8.2.3.

 בעלת יציאה לקו רמקולים.

.8.2.2 או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 

 

.8.5 למערכת כריזה IPמתאם  

דיגיטאלי מרשת התקשורת לאות  ויאודאפיון מתייחס לפריט אשר ממיר אות ה  8.5.9.

 אנלוגי שמתאים למגברים המאופיינים לעיל.

.8.5.3 מרשת התקשורת בפורמטים הבאים: Audio Over IPלקבלת  RJ45כניסת  

 ACC 8.5.3.9.

 MP3 8.5.3.3.

.kHz 8.5.3.2 27מיכה בעד ת 

 

.PTT. 8.5.2יציאה אנלוגית למגבר, מותאמת לכניסת השמע לרבות  

.8.5.2 או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 



 מבע" טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות ונדט
 06234ה ותקו-, פתח3693.ד תית אריה, יג', קר 12' יגע כפיים רח

 43-6134999, פקס: 43-6134999': טל
tandu@tandu.co.il  www.tandu.co.il      

      

 נספח טכנולוגי -  32.3291מכרז  -ז מטה יהודה ''מוא

 3גרסה  –טכני המפרט ה -' בחלק 

 3291נובמבר 

 78 מתוך 65 עמוד

 

.8.6 אזורים 7ידת מיתוג ל יח 

היחידה תותקן בארון המגברים ותחובר ליחידת השליטה המותקנת בשולחן   8.6.9.

 המוקדנים.

.8.6.3 היחידה תקבל פקודות מיחידות השליטה ועל פיהן תחבר ותנתק אזורי כריזה. 

.8.6.2 היחידה תתמוך בניתוב ברמת: 

.8.6.2.9 רמקולים. 

.8.6.2.3 מגברים. 

 

.100V. 8.6.2או לקו רמקולים עד  LINEכניסה: אחת מיועדת לשמע ברמת  

.8.6.5 בהתאם לרמה בכניסה. יציאות נפרדות 7יציאות:  

.8.6.6 פיקוד:  

.8.6.6.9 )מגע יבש( עבור כל יציאה להפעלתה. זוג 

.8.6.6.3 )מגע יבש( עבור הפעלת כל היציאות יחד )כריזה כללית(. זוג 

 

.8.6.8 " וחיווי לכל אזור כאשר מופעל.ONחיוויים: " 

.8.6.7 האחורי.כל החיוויים בפנל הקדמי. כל הפקדים מאחור, כל החיבורים בפנל  

.8.6.1 כל הכניסות והיציאות פריקות עם מחברים סטנדרטיים או מהדקים נשלפים. 

.24VDC . 8.6.92 -ו  VAC 230 מתחי הזנה: 

שילוט מלא של כל הכניסות, היציאות, הפקדים והחיוויים. השילוט בחריטה או   8.6.99.

בדפוס משי בעברית. ) על ציוד מיובא ניתן להדביק שילוט עברי חרוט בסנדוויץ' 

 פוס משי על אלומיניום דק(.או מודפס בד

.RACK "91. 8.6.93או כרטיס אלקטרוני + סל כרטיסים,  91זיווד המתאים למסד " 

.8.6.92 או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 

 

.8.8 מיקרופון צוואר גמיש  

.8.8.9 אפיון זה מתייחס למיקרופון מתכתי המיועד להתקנה בשולחן המוקד. 

.8.8.3 ".93צוואר גמיש מתכתי באורך מבנה: יחידת בסיס להנחה על שולחן משולבת  

.8.8.2 מובנה בבסיס המיקרופון. PTTלחצן  
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אום  622ביציאה מאוזנת בעכבה מרבית של  LINEכרטיס הגבר שמע לרמת   8.8.2.

אשר יותקן בבסיס המיקרופון או בזיווד חיצוני להתקנה על קיר או בארון 

 תקשורת סמוך.

.8.8.5 טכנולוגיה: דינאמי. 

.8.8.6 כיווניות: קרדיואידי. 

.kHz 92. 8.8.8עד  Hz 322תחום הענות:  

.8.8.7 אום. 622 בעכבה מרבית של MIC יציאות: שמע מאוזן ברמת 

דרישות זיווד: מיקרופון מסיבי בעל עמידות גבוהה, מיועד לדיבור מקרוב בלבד,   8.8.1.

 עם רשת מגן חזקה. 

צוואר גמיש עבה חזק ומסיבי ביותר, המחובר קבע לבסיס יחידת השליטה או   8.8.92.

 מעמד שולחני.

לפנל הקדמי של יחיד הבסיס ולמיקרופון חיבור קבוע הצוואר הגמיש יחובר   8.8.99.

 בלתי ניתן לניתוק מהיר .

.8.8.93 לכניסת השמע המיקסר. LOW NOISEהמיקרופון יחובר באמצעות כבל  

 

.8.7 רמקול להתקנה לתקרה אקוסטית 

תקרה מורכב בתיבת תהודה דקורטיבית מיועד להתקנה על  6-8רמקול בקוטר "  8.7.9.

 אקוסטית.

ובנוסף ווסת עוצמה רציף  6Wלהספק של  100Vח הרמקול יכלול שנאי קו למת  8.7.3.

 )פוטנציומטר( הניתן לכיוון מבחוץ בעזרת מברג.

.12kHz. 8.7.2עד  100Hzתחום הענות:  

.8.7.2 (. 1m,1W)מדוד על הציר,  92dB SPLעצמת קול:  

יכלול הרמקול את כל האביזרים להתקנתו על גבי תקרה אקוסטית לרבות חיפוי   8.7.5.

 האקוסטיים. גריל לבן ואמצעים להצמדתו ללוחות

.8.7.6  או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 
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.8.1 רגל 9.7שופר  

.8.1.9 אקספוננציאלי . REFLEXשופר  

.8.1.3 רגל . 9.7בעל עמודת אויר  

.8.1.2 מילימטר. 530X360X155ממדים מרביים:  

.8.1.2 .18-”3/8 1צימוד לדוחף ע"י תבריג נקבה תקני  

.ABS . 8.1.5חומר : פיברגלס או  

.8.1.6 מעלות.  X 62 932פיזור :  

.8.1.8 או הנחיה(.\מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו יסופקו 

 

 
 

 

.100w  8.92 דרייבר 

.8.92.9 ניתן לאספקה כאשר שנאי הקו בקופסא חיצונית 

.8.92.3 .) נומינלי( 100W RMSהספק מבוא רציף:  

.8.92.2 אינטגראלי או חיצוני שנאי קו יסופק עם 

.8.92.2 נמוכים יותר. סנפים להספקים 3.ישולב עם לפחות עוד  100Vמתאים למתח  

.150Hz – 3.5Khz @ +/-5db. 8.92.5תחום הענות:  

.8.92.6 .18-”3/8 1צימוד לשופר ע"י תבריג זכר תקני  

עם שופר  1m,1Wלפחות )מדוד על הציר,  1khz 105dB SPL @עצמת קול:  8.92.8.

 רגל(. 2.5

.8.92.7 כל חלקי המתכת של הדוחף יצופו בציפוי להגנה מפני חלודה. 

(, או דרישה 179לפי ת"י ( IP-54הדוחף יתוכנן כך שיעמוד ברמת אטימות   8.92.1.

 בתקן אחר, לפחות.שקולה 

.8.92.92 או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 



 מבע" טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות ונדט
 06234ה ותקו-, פתח3693.ד תית אריה, יג', קר 12' יגע כפיים רח

 43-6134999, פקס: 43-6134999': טל
tandu@tandu.co.il  www.tandu.co.il      

      

 נספח טכנולוגי -  32.3291מכרז  -ז מטה יהודה ''מוא

 3גרסה  –טכני המפרט ה -' בחלק 

 3291נובמבר 

 78 מתוך 67 עמוד

 

 
 

.8.99 עם שנאי אינטגראלי 30W דרייבר 

.8.99.9 לעבודה קבועה ורציפה. W RMS 30הספק מבוא רציף:  

.100V 8.99.3ראש דחף אינטגראלי )ללא הברגה( כולל שנאי קו אינטגראלי למתח  

 נמוכים יותר. סנפים להספקים 3.ישולב עם לפחות עוד 

.8.99.2 ות שינוי ההספק ללא פרוק הרמקול )במברג(. אפשר 

.12kHz. 8.99.2עד  250Hzתחום הענות:  

.150Hz – 3.5Khz @ +/-5db. 8.99.5תחום הענות:  

.8.99.6 .18-”3/8 1צימוד לשופר ע"י תבריג זכר תקני  

.8.99.8 כל חלקי המתכת של הרמקול יצופו בציפוי להגנה מפני חלודה. 

.8.99.7 חומר השופר: פיברגלס או יציקת אלומיניום צבועים באפור. 

.8.99.1 הרמקול יכלול מתאם התקנה מפרקי שיאפשר הטיה אופקית ואנכית. 

.8.99.92 או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 
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.7 תקשורת נתונים 

.7.9 פורטים 2L – 32נתב/מתג  

.7.9.9 אפיון זה מתייחס לפריט אשר יותקן בחדר שרתים. 

יסופקו מתגים/נתבים מנוהלים אשר יאפשרו פעילות מושלמת של המערכת   7.9.3.

 הוות "צוואר בקבוק" בתקשורת.מבלי ל

.7.9.2 הנתב/המתג יכלול את הפורטים הבאים: 

.Ethernet 10/100/1000 . 7.9.2.9פורטים של  32 

.SFP 7.9.2.3 10של  Mbps 10,000תומכים  G-BICפורטים אופטיים  3 

Gigabit Ethernet (uplinks)  יסופק יחד עם(3 G-Bic's) 

 

.LAYER3. 7.9.2 -הניתוב יהיה ב 

.WEB. 7.9.5הנתב/המתג יהיה ניתן לניהול מרחוק וחייב להיות בעל ממשק  

.7.9.6 :וידאוהנתב/המתג יתמוך בתצורות העברת  

 Multicast  ע"י פרוטוקולIGMP. 7.9.6.9.

 UNICAST. 7.9.6.3.

 

.POE 7.3+פורטים  3L – 32מתג  

.7.3.9 .הנ"למאפיינים זהים ל 

.7.3.3 בלבד. L2ניתוב ב 

.7.3.2 + בכל הפורטים PoEנוסף תמיכה בב 

 

.POE 7.2+פורטים  RailDIN  – 7תעשייתי בתצורת  3Lמתג  

.7.2.9 יותקן בארונות החיצוניים באתרים. 

.7.2.3 המתג יכלול את הפורטים הבאים: 

.Ethernet 10/100 . 7.2.3.9פורטים של  7 

.7.2.3.3 3(. )יסופק יחד עם 1Gbps (SFPתומכים  G-Bicפורטים אופטיים  2 

G-Bic's) 

 

.7.2.2 בלבד. L2המתג יפעל ב 

,  v1/2c/3 SNMPוTelnet / SSHהנתב / המתג ינוהל מרחוק באמצעות   7.2.2.

 .Webהממשק חייב להיות ממשק 
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.POE.  7.2.5המתג יכלול תמיכה ב + 

-המתג יפעל בתנאי חוץ בטווח טמפרטורות מ , יכולת עמידה בתנאי חוץ קשים  7.2.6.

 °.62עד +° 22

.7.2.8 או דרום קוריאה. תוצרת ארה"ב, מערב אירופהיסופקו מוצרים מ 

 

.7.2 מתג\מתאם אופטי לנתב 

 G-BIC  10,000תומך Mbps  10של SFP Gigabit Ethernet (uplinks)  7.2.9.

, למתגים תעשייתיים יסופקו במהירות מתאים לנתבים והמתגים שבפרק זה  7.2.3.

1Gbps. 

.7.2.2 או הנחיה(.\יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו 

 

.1 כבילה  

.CAT 1.9-6כבל תקשורת  

.CAT6 . 1.9.9עמידה בתקן מלא של  

.1.9.3 ישמש בעיקר להשלת כבילה וגישורים. 

.MBPS9222. 1.9.2כבל תקשורת מסוכך להעברת נתונים בקצב של עד  

.1.9.2 מוליכים במבנה שזור בעל סיכוך כפול. 8הכבל יהיה בעל  

.indoor. 1.9.5ופנימית  outdoorלהתקנה חיצונית  UVמוגן  

.1.9.6 לכל זוג יהיה סיכוך במעטה אלומיניום. 

.1.9.8 מינימום. 52%סיכוך רשת כללי לכל הזוגות בצפיפות של  

.PVC :. 1.9.7י מ מעטה חיצוני יהיה עשו 

כבלים גמישים נטולי  (:Patch Cords) כבלי גישור עבור שקעי קצה/לוחות ניתוב  1.9.1.

או תקן  Halogen Free Flame Retardant) הלוגנים ומעכבי בערה

זוגות מאוזנים. המוליכים יהיו בקוטר  2מסוככים המכילים  מקביל/חדש יותר(

מגשרים תואמים לשקעי לספק  הספק . בנוסף יתחייבAWG 26מינימאלי של 

הציוד האקטיבי שיותקן באתר. הכבלים יסופקו במגוון צבעים על פי דרישת 

 המזמין
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.CAT 1.3- 7כבל תקשורת  

.CAT7. 1.3.9עמידה בתקן מלא של  

.1.3.3 ישמש בעיקר לפריסת תשתיות כבילה. 

.MBPS9222. 1.3.2כבל תקשורת מסוכך להעברת נתונים בקצב של עד  

.1.3.2 בעל סיכוך כפול. מוליכים במבנה שזור 8הכבל יהיה בעל  

.PVC :. 1.3.5מעטה חיצוני יהיה עשוי מ  

.1.3.6 לכל זוג יהיה סיכוך במעטה אלומיניום. 

.1.3.8 להתקנה פנימית במתקנים סגורים: 

או  Halogen Free Flame Retardant) כבלים נטולי הלוגנים ומעכבי בעירה  1.3.7.

 זוגות עם מוליכים 2מסוככים בסיכוך כפול המכילים תקן מקביל/חדש יותר( 

AWG32 כיסוי  52%של לפחות  מאוזנים, כל זוג מסוכך וסיכוך רשת כללי

 נומינלי.

 

.1.2 כבל לתקשורת טורית 

.1.2.9 ותקשורת טורית אחרת. RS232\422\485ייעוד: לתקשורת מסוג  

.PVC. 1.2.3הכבל יהיה מסוג כבל רב גידי מסוכך וגמיש, במעטה  

.outdoor. 1.2.2להתקנה חיצונית  UVמוגן  

המוליכים יהיו שזורים, מנחושת אלקטרוליטית מורפית ומבודלת, לפחות   1.2.2.

AWG33 מ"מ. 2.352 במבנה 

.1.2.5 מוליכים בכבל.  6 

 

.1.2 גיד 2 -כבל מתח ובקרה לאמצעים  

.1.2.9 גיד שזור גמיש. 2 

.1.2.3 ייעוד הכבל הינו לאפליקציות שמע, בקרה, אספקת מתח ומגעים יבשים. 

.PVC. 1.2.2 -הכבל יהיה בעל גידים בודדים המצופים ב 

.1.2.2 במבנה שזור. גמישים AWG 22הגידים יהיו בקוטר מינימאלי של  

.1.2.5 הכבל יהיה מסוכך. 

.1.2.6 להתקנה חיצונית. UVהכבל יהיה מוגן  

.PVC :. 1.2.8מעטה חיצוני יהיה עשוי מ  
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.1.5 גיד 6 -כבל מתח ובקרה לאמצעים  

 מאפיינים כנ"ל למעט מספר הגידים שיהיה ע"פ המוגדר בכותרת תת פרק זה.

 

.1.6 גיד 7 -לאמצעים כבל מתח ובקרה  

 מאפיינים כנ"ל למעט מספר הגידים שיהיה ע"פ המוגדר בכותרת תת פרק זה.

 

.1.8 וחיבורי רמקולים DCכבל אספקת מתח  

.1.8.9 וחיבורי רמקולים. DCייעוד: אספקת מתח  

.1.8.3 ממ"ר. 9.5גידים בחתך  3 

.1.8.2 בידוד כל גיד יהיה בצבע שונה. 

.PVC. 1.8.2הכבל יהיה מסוג כבל רב גידי גמיש, במעטה  

.1.8.5 להתקנה חיצונית. UVמוגן 

המוליכים יהיו שזורים, מנחושת אלקטרוליטית מורפית ומבודלת, לפחות   1.8.6.

AWG33 . 

 

.1.7 ממ"ר פנדל 9.5כבל אספקת מתח רשת וחיבורי רמקולים פנימי  

.1.7.9 הכבלים ישמשו לחיבור קווי רמקולים וחיבורי מתח רשת בהתקנה בתנאי פנים. 

.1.7.3 וד סביב הגידים.צהוב, תכלת וביד\בידוד נפרד לכל גיד , חום, ירוק 

.1.7.2 המעטה החיצוני בצבע לבן. 

.1.7.2 כבה מאיליו. 

ממ"ר לפחות, בהתאם לאורך הנדרש לקבלת  3X1.5גידים גמישים שזורים   1.7.5.

 מינימום מפלי מתח.
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.1.1 גידים  93סיב אופטי  

.1.1.9 סיבים. 93יסופקו כבלים בעלי  

.1.1.3 .)יסופק בעת הצורך( להתקנה חיצונית UV מוגן 

.1.1.2 .)יסופק ע"פ הצורך(  mm -ו smמתואם לפעולה ב  

( עם ציפוי קופולימרי corrugated steelבעל שכבת שריון של פלדה גלית )  1.1.2.

 Reynolds או Dowשל חברת  Zetabon S262משני צידי הסרט )דוגמת 

 מ"מ מינימום. 2.95מ"מ ועובי פלדה  9.2( ועם חפיפה מינימאלית של 262

או תקן  HFFR (Halogen Free Flame Retardantמעטה פנימי עשוי   1.1.5.

, בעל non-recycledפוליאתילן שחור  , מעטה חיצוני עשוימקביל/חדש יותר(

עם הדפסת הטבעה לבנה. ההדפסה תכלול ציון שם היצרן,  UVעמידות לקרינת 

 מק"ט היצרן, מספר מנה, תאריך ומטר רץ.

.1600N. 1.1.6ובשימוש שוטף  2670Nכוח משיכה מינימאלי: להתקנה  

קוטר הכבל כאשר הכבל לא נמצא X 32מאלי בשימוש שוטף רדיוס כיפוף מיני  1.1.8.

קוטר הכבל בעת התקנה כאשר הכבל נמצא במתח X 32–במתח משיכה ו 

 משיכה.

על  (Water blocking)יהיה בעל תכונות חסימת התקדמות אורכית של מים   1.1.7.

 מטר. 9ד מים של ושעות תחת עמ 32מטר כבל ל  IEC 60794-1-F5 ,9פי

.N/cm. 1.1.1 800מינימאלית:  עמידות בפני מעיכה 

.40C / +75C. 1.1.92-תחומי טמפרטורה  

במעטפת  כבל המיועד לתליה חיצונית יכיל תיל נושא אינטגראלי עטוף  1.1.99.

פוליאתילן חיצונית , זאת למעט כבלים המיועדים להתקנות משולבות תת"ק 

 .ותליה

ע"פ Flame Retardant Halogen Free  חומר ההגנה המשנית יהיה  1.1.93.

 .IEC-61034- IEC-60332-1/3, -ו IEC-60754-1/2תקני

 

 

.1.92 גידים 27סיב אופטי  

 גידים 27גידים למעט כמות הגידים אשר תכלול  93מאפיינים זהים לסיב 
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.92 ארונות ציוד 

.indoor 44U 92.9ארון ציוד  

.92.9.9 אפיון זה מתייחס לארונות אשר יותקנו במתחמים פנימיים כגון חדרי שרתים. 

.92.9.3 (. Indoorלהתקנה בתוך מבנה )הארון יהיה מהסוג המיועד  

.92.9.2 .91" " עם התאמה לסטנדרט32יסופק ארון ברוחב  

.U22. 92.9.2גובה:  

.92.9.5 מבנה הארון יכיל חללים עם סידור להעברת כבילה משני צדדיו. 

.92.9.6 יותר מעומק המכשיר הארוך ביותר שיותקן בתוכו. 22עומק : כ  

בחיבור עם אומי כלוב מלפנים  91פסי התקנה)התאמת עומק( המיועדים לציוד "  92.9.8.

 ומאחור. 

.92.9.7 להזזה קדימה ואחורה.  פסי ההתקנה יהיו מהסוג הניתן 

.92.9.1 בהתקנת היחידות, הכבלים והאביזרים בארון יילקחו בחשבון השיקולים הבאים: 

.92.9.1.9 שיקולי תחזוקה ותפעול. 

.92.9.1.3 שיקולי הנדסת אנוש. 

.92.9.1.2 שיקולי רזרבה עתידית. 

 

הארונות יסופקו עם מדף אחד עבור כל פריט ציוד המותקן בהם שאינו כולל   92.9.92.

 . רזרביובתוספת מדף נוסף  91התאמה ל "

חירור צבוע בצבע אפוקסי ובגוון לפי דרישת  22%המדפים יהיו מחוררים   92.9.99.

 המזמין . 

.92.9.93 כל הארונות יכללו מסגרת אלומיניום. 

.92.9.92 ות צד. כל הארונות יכילו דלת אחורית, דלת קדמית ודפנ 

.92.9.92 שתי הדלתות תינתנה לנעילה. 

, הזכוכית תהיה בתוך  הדלתות הקדמיות יהיו עשויות זכוכית מחוסמת לפי  92.9.95.

מסגרת אלומיניום, בהתאם לדרישת המזמין. הדלתות תהיינה בעלות אפשרות 

 לפתיחה ימנית ושמאלית ע"פ תנאי השטח.

בתצורת גריל לחליפין ע"פ דרישת המזמין יסופק ארון עם שתי דלתות קדמיות   92.9.96.

 מחורר.

.92.9.98 הדלת האחורית תהיה מפח. 

.92.9.97 מסגרת האלומיניום של הארון תכלול את התקני התליה ומנעול .  
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.92.9.91 באמצעות ידית בריח סיבובי ומפתח נעילה משונן. תתאפשר נעילה 

.92.9.32 דפנות הארון תהיינה עשויות פח ותינתנה לפירוק מהיר. 

.92.9.39 כל הדפנות יכללו חריצי אוורור. 

הפנימי של הארונות, יהיו תעלות מובנות בגוף הארון  משני צידי הארון בחלל  92.9.33.

 להולכת כבלי התקשורת ואספקת המתח.

.92.9.32 נדרש לשמור על הפרדה בין כבלי מתח הרשת לשאר הכבלים בארון. 

.92.9.32 כבלי מתח הרשת יחווטו בתעלה נפרדת מכל שאר הכבלים שבארון. 

.92.9.35 מאווררים. כל מאוורר יהיה בעל ספיקה של 2 לספק את הארון עם נדרש 

30CFM .לפחות 

, בהתאם למתח שיזין את VAC 220או  VDC 48המאוורר יופעל ממתח של   92.9.36.

 SEALED BALLהציוד שבמסד. הוא יהיה בעל מייסב כדורי אטום)

BEARING ,)MTBF  שעות. סה"כ המאווררים ייצרו  25,222מינימאלי של

 3 מטר, בכל כיוון ובעומס מלא. ע"ג 9במרחק של  DBA52 -רעש אקוסטי קטן מ

 צידי המאוורר יותקן כסוי בטיחותי מסוג רשת.

.92.9.38 המאווררים יותקנו בדופן העליונה של הארון אל מול פתחים מוכנים לכך. 

.92.9.37 צבע הארון יהיה שחור, קלוי בתנור או אחר לפי דרישת המזמין. 

הארון. כולל  הארקת הארון + כל האביזרים הנלווים להארקה יכללו בתכולת  92.9.31.

 הארקות פאנלי ניתוב. 

.92.9.22 ננעלים )קדמיים(. 3גלגלים לצורך הזזתו, מהם  2הארון יכלול  

הכבלים יכנסו לארון דרך הפתח המיועד לכך בחלקו העליון או התחתון של   92.9.29.

הארון. פתח זה ימוגן כך שלא תהיה אפשרות של פציעת הכבלים מקצוות חדים 

 של פח.

ס יכיל שקעים כ"א לפחות. כל פ 6הארון יסופק כשהוא כולל, פסי שקעים של   92.9.23.

. המאמ"ת יהיה מוגן במכסה פלסטי )הניתן לפתיחה A 92-96מאמ"ת של 

 אמפר בקצהו.  96סיקון  מ' ותקע 95ולסגירה( ויכיל כבל פנדל באורך של עד 

יסופקו פסי שקעים שיספיקו לחיבור כל הציוד בארון לרשת החשמל + פס   92.9.22.

 רזרבה.

האחורי של הארון  ויותקנו בחלקו 91פסי השקעים שיסופקו יהיו בסטנדרט "  92.9.22.

 במאוזן האחד מתחת לשני כך שתהיה אליהם גישה מהדלת האחורית.

.92.9.25 ומפרטים של הארון לאישור. תכניותלפני הזמנת הארון אצל היצרן, יגיש הספק  
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.92.9.26 כל אביזרי החשמל יעמדו בחוק החשמל המקומי. 

.92.9.28 מהגובה לצורך הוספת ציוד עתידי. 22%בכל מסד שיסופק יישארו פנויים  

.92.9.27 המסד יותקן פס נחושת לחיבורי הארקה לציוד.בתחתית  

 

.indoor U32 92.3ארון ציוד  

 למעט הגובה. 22Uמאפיינים זהים לארון 

 

 

.indoor U93 92.2ארון ציוד  

 למעט הגובה. 22Uמאפיינים זהים לארון 
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.92.2 לאתר קצה outdoor ארון ציוד 

.92.2.9 אפיון זה מתייחס לארונות אשר יותקנו באתרי הקצה מחוץ למבנה. 

.92.2.3 .טפולי קרבונחומר גלם:  

ניתנים לשינוי ע"פ החלטת המזמין בכל מקרה  Aw60 d40 h120מימדים:   92.2.2.

 לגופו.

.92.2.2 הארון יהיה מסוג פולי קרבונט משוריין דגם ענבר, אורלייט או שווה תכונות. 

.92.2.5 התקנה בשלושה אופנים: 

.92.2.5.9 על גבי הקרקע כולל צוקל ללא תוספת תשלום. 

ללא תוספת  על גבי עמוד תאורה ותורן באמצעות מתאם התקנה   92.2.5.3.

 תשלום.

.92.2.5.2 על גבי קיר באמצעות מתאם התקנה ללא תוספת תשלום. 

 

.92.2.6 בארון יותקן כל הציוד התומך לאמצעי הקצה ולתקשורת למרכז הבקרה. 

.92.2.8 דופן אחורית קבועה מותאמת לתלייה על קיר ועמוד תאורה או תורן. 

.92.2.7 צבוע בצבע אפור. 

ל החשמלי כל פריטי מערכת החשמל ישולטו בעברית אודות תפקידם והמעג  92.2.1.

אותו הם משרתים. השילוט ייעשה באמצעות מדבקות פוליאסטר שהודפסו 

 במדפסת ייעודית.

.92.2.92 ממדי הארון יותאמו לציוד המותקן בו ולתנאים התרמיים שציוד זה יוצר. 

.92.2.99 הארון יהיה ניתן לנעילה, מחומר קשיח ומוגן מתנאי סביבה. 

.92.2.93 הארון יכלול סך שמש. 

שמירה על טמפרטורה מתאימה להגדרות הארון יהיה מאוורר במידה שתבטיח   92.2.92.

 הציוד המותקן בו, ויותקנו בו התקני תחלופת אויר כגון מאווררים.

.92.2.92 החיווט בתוך הארון יעבור בתעלות נפרדות עבור ז"י, ז"ח ובקרה. 

פתחי אוורור יכוסו בסבכה דקורטיבית )במידת הצורך יותקנו מאווררים להוצאת   92.2.95.

 אוויר חם(.

סטנדרטי לשימוש טכנאי. שקע זה  230V ACמתח בארון יותקן שקע יציאת   92.2.96.

 יהיה מוגן באמצעות ממסר פחת ומאמ"ת.

.92.2.98  מוגן מים. 9Wבהספק  PLלנורת  RAMI-9הארון יסופק עם גוף תאורה מסוג  
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בתוך הארון יחוברו כל מרכיבי המערכת למתח הזינה באמצעות תיבת שקעים   92.2.97.

נוספים  ני שקע מתחומאמ"ת אשר יחוברו לגיבוי המתח. בנוסף, יותקנו בו ש

 ומאמ"ת.

.92.2.91 אחרים תתאפשר שליפת כל אחד מהמכשירים המותקנים מבלי לפרק מכשירים 

 או חיווט )לצורך תחזוקה(.

.92.2.32 יושאר מקום פנוי בגובה להוספת ציוד בעתיד. 

.92.2.39 לפחות. 32%הארון יתוכנן כך שיישא בעומס הציוד המותקן בו ובתוספת  
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.99 אמצעי חיווט ותיעול כבילה 

 

.99.9 ס"מ 4x6 PVCתעלת  

ייעודיות בצבע קרם או לבן,  PVCכבלים המותקנים במבנים יעברו בתוך תעלות   99.9.9.

 בעלות תו תקן מקומי.

.99.9.3 התעלות יהיו סגורות, בעלות מכסה הניתן להורדה. 

כל התעלות יסופקו עם כל האביזרים הנלווים כגון: זוויות , אלמנט סוף, מחזיקי   99.9.2.

 כבלים , מתאמים וכו'.

.99.9.2 מנפחן יושאר פנוי. 50%העברת הכבלים כאשר לפחות מידות התעלות יאפשרו  

התעלות יחוברו לקירות המבנה בעזרת ברגים, כאשר המרחק בין בורג לבורג   99.9.5.

 ס"מ. 60לא יעלה על 

בתוך התעלות יותקנו התקני קשירה לכבלים, במרחק שלא יעלה על מטר זה   99.9.6.

 מזה.

ק של מזיקים על כל התעלות להיות סגורות/אטומות בכל הקצוות כדי למנוע נז  99.9.8.

 )עכברים (.

במעבר של תעלה דרך קיר יש לשחזר )כולל טיח וצבע( את הפתח שבוצע בקיר   99.9.7.

כך שלא יהיה מרווח בין הקיר לבין הדפנות החיצוניות של התעלה, כלומר, 

התעלה תעבור בתוך המעבר, והפתח יהיה במידות התעלה בדיוק. יש לחתוך 

 יים.את המכסה כך שתתאפשר פתיחתו בקטעים גלו

התעלות על הקירות הצדדיים של החדרים ישרתו את שני צידי הקיר ע"י קדיחת   99.9.1.

 מעברים בקיר. לא תעבורנה תעלות מקבילות על שני צידיו של קיר.

סיום תעלה לא יתבצע במרכז קיר. כל תעלה על קיר תסתיים במגע בקיר הניצב   99.9.92.

 .אליו, גם אם תוספת האורך של התעלה אינה נדרשת להעברת כבלים

 

.99.3 ס"מ 10x20 PVCתעלת  

.99.3.9 ס"מ בגודל המוגדר בכותרת. PVC 4x6מאפיינים זהים לתעלת  

.99.3.3 .ע"פ תקן כולל אביזרי התקנה 
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.99.2 צול 9צינור מרירון עד  

.99.2.9 התקנה בתקרות אקוסטיות ורצפות צפות. –יעוד עיקרי  

.99.2.3 .ע"פ תקן כולל אביזרי התקנה 

 

.99.2 צול 3עד  9צינור מרירון  

.99.2.9 אקוסטיות ורצפות צפות.התקנה בתקרות  –יעוד עיקרי  

.99.2.3 .ע"פ תקן כולל אביזרי התקנה 

 

.99.5 מ"מ 35צינור מריכף  

.99.5.9 ייעוד: העברת כבלים בתקרות אקוסטיות. 

.99.5.3 כולל אביזרי התקנה 

.99.5.2 כבה מאיליו. 

.99.5.2 יסופקו צנרות בצבעים שונים ע"פ התקן והייעוד. 

.99.5.5 יסופק ע"פ תקן וחוק החשמל. 

 

.99.6 מ"מ 35צינור שרשורי גמיש  

.99.6.9 .: העברת כבליםייעוד 

.99.6.3 .אביזרי התקנהכולל  

.99.6.2 כבה מאיליו. 

.99.6.2 יסופקו צנרות בצבעים שונים ע"פ התקן והייעוד. 

.99.6.5 יסופק ע"פ תקן וחוק החשמל. 

 

.99.8 קופסת חיבורים לצנרת מרירון/מריכף 

.99.8.9 כולל אביזרי התקנה 

.99.8.3 ע"פ תקן מקומי כולל אביזרי התקנה 

 

.10x20 99.7תעלת רשת  

.99.7.9 כולל אביזרי התקנה 

.99.7.3 ע"פ תקן כולל אביזרי התקנה 
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.99.1 מ"מ 60x40תעלת פח  

.99.1.9 חלקים, בסיס ומכסה עם חיבור ברגים. 3מבנה:  

.99.1.3 יעוד: להתקנה על קירות חיצוניים וע"פ דרישות מיוחדות. 

.99.1.2 ע"פ תקן מקומי כולל אביזרי התקנה. 

.99.1.2 חומר גלם: פח מגלוון. 

 

.62x62 99.92תעלת מגן מפח  

.99.92.9 מ"מ.60x60מבנה: צורת אומגה, חלל להעברת כבלים  

.99.92.3 ישות מיוחדות.יעוד: להתקנה על קירות חיצוניים וע"פ דר 

.99.92.2 ע"פ תקן מקומי כולל אביזרי התקנה. 

.99.92.2 חומר גלם: פח מגלוון. 

 

.99.99 כבל נושא מפלדה 

.99.99.9 מבנה: שזור. 

.99.99.3 יעוד: תמך לכבלים תלויים באוויר. 

.99.99.2 ס"מ בהתאם למשקל הכבילה. 9 – 2.5קוטר:  

.99.99.2 ע"פ תקן מקומי כולל אביזרי התקנה לרבות עוגנים, מותחנים וכבל קשירה. 

.99.99.5 חומר גלם: פלדה. 

 

.99.93 ומעמדים להתקנהתרנים  

.99.93.9 מטר 9.5 קונסולה 

.99.93.9.9 ייעוד: 

 התקנת אנטנות 

 התקנת מצלמות 

  התקנת גלאים 

 .התקנת שופרים 

 .תמך לתיל פלדה לנשיאת כבלים 

 

.99.93.3 אופן ההתקנה: באמצעות הצמדה לקירות מבנה ומעקות ורצפות גגות. 
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צול, בהתאם למשקל העומס ומפרס  6עד  2מבנה: פרופיל מתכתי עגול בקוטר   99.93.2.

 בציוד המותקן.הרוח בתלות 

.99.93.2 חייב באישור קונסטרוקטור. 

.99.93.5 בכל מקום בו ניתן להצמיד אל המבנה יש להעדיף שיטה זו ע"פ הצבת קונסולה. 

למיקום  -כאשר הקיר מכוסה/לא מכוסה בגג משופע בולט מעבר לקיר   99.93.6.

הקונסולה מומלץ לבחור במבנה/קיר שאינו מכוסה גג. לפי הצורך בקיר המכוסה 

הרחקה או מרווחונים שירחיקו את הקונסולה מקצה הגג, גג ניתן להתקין מתקן 

 או לבצע מעבר דרך קצה הגג שייאטם היטב.

יש להתחשב בהתקנות חיצוניות/פנימיות המותקנות על הקיר המיועד לקונסולה   99.93.8.

 )תשתית בזק, חשמל, מים וכו'(.

.99.93.7 יש לבדוק קיום מרחב מספיק להתקנת עוגן/קונסולה במידה ונדרש. 

סוג המבנה וחוזקו, בהתאם לכך יותקנו בורגי החיזוק ובורגי יש לבדוק את   99.93.1.

 העגינה.

.99.93.92 0.5כאשר המבנה הינו טרומי המרחק המינימאלי מפינת המבנה הטרומי יהיה  

 מ'.

הנקודה התחתונה של הקונסולה תעוגן לקרקע, במקרה של התקנה מעל פני   99.93.99.

 יובא הדבר לאישור נציג המזמין. -הקרקע 

הנושא בקצהו היא לקונסולה, על הספק לעגן את במקרה שהעגינה של התיל   99.93.93.

 תיל הנושא לבורג עין בקצה הקונסולה.

במקרה שהכבל יותקן מעמוד או קונסולה ישירות אל המבנה יש לבצע עגינה   99.93.92.

 לקיר המבנה.

בכל מקרה בו נדרש להתקין עוגן אל קיר או גג מבנה יש לוודא כי הקיר או הגג   99.93.92.

ודא כי התקנת העוגן אינה מהווה מכשול או מסוגל לעמוד בלחצי העיגון. יש לו

 מפגע.

.99.93.95 בחירת צורת העגינה ואופן העגינה מותנה בסוג המבנה/הקיר. 

.99.93.96 יש להתקין בורג עין בשילוב עוגן בטון לבורג. -עבור קיר בטון או מבנה טרומי  

יש להתקין בורג עין בשילוב שרוול הגנה מצינור  -עבור קיר בלוקים או עץ   99.93.98.

P.V.C מתכת, דסקית קפיצית ואום., דסקית 

 

.99.92 מטר 2קונסולה  
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 מטר למעט הגובה 9.5מאפיינים זהים לקונסולה 

 

.99.92 מטר 6תורן  

.99.92.9 חומר גלם: פלדה. 

.99.92.3 פרופיל חלול: חרוט עם ראש קטום או מצולע משוכלל עם ראש קטום. 

.99.92.2 דלת שרות עם מנעול בבסיס. 

.99.92.2 גלווןתהליך '.. יעברו וכוכל חלקי התורן כולל זרועות, ברגים, אומים וריתוכים  

 חם.

.99.92.5 מיקרון לפחות. 922עובי הציפוי יהיה  

.99.92.6 ייעוד: 

.99.92.6.9 התקנת אנטנות 

.99.92.6.3 התקנת מצלמות 

.99.92.6.2 התקנת גלאים  

.99.92.6.2 התקנת שופרים. 

.99.92.6.5 תמך לתיל פלדה לנשיאת כבלים. 

.99.92.8 חופש תזוזה במקרה של התקנת מצלמה: 

.99.92.8.9 932מעלה ברוח במהירות  9/3תנועה מותרת בנקודת מוקד העדשה:  

 מטר בשנייה(. 22קמ"ש )

יהיה מותאם לנשיאת משקל כל הציוד המותקן עליו, לרבות:  התורן  99.92.8.3.

מצלמה, זרוע, אנטנה, שופר וכדומה, מבלי שתיגרם לו תנועה חריגה 

מהמוגדר. לצורך כך יהיה על הקונסטרוקטור המתכנן מטעם הקבלן 

להביא בחשבון את מפרש הרוח הנוסף כתוצאה מהתקנת המצלמה 

ל תנאי מזג אוויר הקשים ביותר ק"ג לפחות, בשקלו 95ואביזריה ועוד 

 העשויים לשרור באתר.

 

בראש התורן יותקן כולא ברקים בתצורת אלקטרודה מחודדת בקצה אשר   99.92.7.

ס"מ  52תתנשא מעל הפריט המותקן במקום הגבוהה ביותר בראש התורן ב 

 לפחות.

ממ"ר המתאים  96לאורך התורן בתוך החלל הפנימי יחווט כבל הארקה   99.92.1.

יחובר לאלקטרודת הארקה אשר תינעץ בקרקע ותכוסה  לשימוש חיצוני אשר

 באמצעות גוב הארקה תקני.
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האלקטרודה תתחבר לפס השוואת הארקות אשר יצוק בבסיס הארון באמצעות   99.92.92.

 כבל הארקה המוגדר לעיל.

במקרה ובו הארון מרוחק מהעמוד במרחק כזה שמאלץ כבל הארקה ארוך בעל   99.92.99.

 החשמל, תותקן אלקטרודה נוספת.התנגדות גבוהה יותר מזו המורשית בחוק 

כל עבודות החשמל והארקה יבוצעו ע"פ הנחיות תקן החשמל. בכל מקרה של   99.92.93.

 סתירה בין המוגדר במסמך זה לחוק החשמל תינתן עדיפות למחמיר ביותר.

.99.92.92 תכנון התורן וההתקנה יבדקו ויאושרו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן. 

.99.92.92 העברת כבלים בחלל התורן: 

)מכאניים וחשמליים( שיועברו בחלל התורן, יועברו בתוך כל הכבלים   99.92.92.9.

 צינורות ייעודיים.

.99.92.92.3 כבלים חשמליים וכבלים מכאניים יועברו בצינורות נפרדים. 

.99.92.92.2 הצינורות יעוגנו לדפנות הפנימיות של התורן.  
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.93 לגיבוי מתח רשת אמצעים 

.93.9 כללי 

.93.9.9 שעות גיבוי לכל מערכת. 9הדרישה העקרונית הינה ל  

יבוצע תכנון אשר יתבסס על התנאים הקיימים בשטח, קרי בכל מקרה לגופו   93.9.3.

 כולל. UPSאו מערך \קיומו של גנרטור חירום ו

תכנון מערך הגיבוי לכל מערכת ייעשה ע"פ התנאים כנ"ל ודרישות ספציפיות של   93.9.2.

 המזמין עבור כל מתקן.

.93.9.2 בכל מקרה יתקיימו הדרישות המינימליות הבאות לרבות ארכיטקטורת הפריסה: 

.93.9.2.9 " יותקן אל פסק.91ר תקשורת, במסד בכל חד 

.93.9.2.3 האל פסק בכל חדר תקשורת יחובר לשקע חיוני מוזן גנרטור חירום. 

האל פסק יזין את כל האמצעים המותקנים במסד ובנוסף את ספקי   93.9.2.2.

מצוקה המותקנות \המתח של מערכת בקרת הכניסה ומערכת האזעקה

 בארונות הקיר הצמודים.

שעות כאשר הוא תומך  9 –ל פסק זמן גיבוי מינימאלי נדרש עבור הא  93.9.2.2.

 את כל המערכות כנ"ל אלה אם כן הוגדר אחרת.

בארון בקרי מערכת בקרת הכניסה, יותקנו בנוסף לבקרים סטים של   93.9.2.5.

מצברים עבור הבקרים בנפרד ועבור המנעולים  –ספק \מטען

האלקטרו מגנטיים בנפרד )אפשרי להתקנה גם בארון נוסף צמוד 

 שור המזמין(.במידת הצורך ובכפוף לאי

בארון רכזת האזעקה יותקן בנוסף לרכזת ויחידות ההרחבה שלה   93.9.2.6.

מצברים עבור כל אביזרי המערכת לרבות הגלאים  –ספק \מטען

 הפזורים המחוברים לרכזת.

-מטען\זמן גיבוי נדרש עבור האל פסק וכל אחד משלושת מערכי ספק  93.9.2.8.

 שעות. 9–מצברים הנ"ל 

.93.9.2.7 9למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל מערכת נדרשת באופן עצמאי ל  

 שעות גיבוי ולא כולם יחד במצטבר.

על הקבלן המבצע להיות ער לעובדה שהאל פסק מזין מעבר למערכות   93.9.2.1.

שבמסד גם את ארונות בקרי מערכת בקרת הכניסה וארון רכזת 

ות האזעקה. יש להביא זאת בחשבון בעת ביצוע התכנון המפורט לרב

 הספק האל פסק וכמות מצברי הגיבוי שלו.



 מבע" טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות ונדט
 06234ה ותקו-, פתח3693.ד תית אריה, יג', קר 12' יגע כפיים רח

 43-6134999, פקס: 43-6134999': טל
tandu@tandu.co.il  www.tandu.co.il      

      

 נספח טכנולוגי -  32.3291מכרז  -ז מטה יהודה ''מוא

 3גרסה  –טכני המפרט ה -' בחלק 

 3291נובמבר 

 78 מתוך 76 עמוד

 

כמו כן, חשוב להדגיש כי לא בכל חדר תקשורת צריכת הזרם זהה.   93.9.2.92.

חדר הבקרה גדול יותר, דלפק מאבטחים,  לרבות בחדרים התומכים

 לובי כניסה, מחסומים חיצוניים וכדומה.

 

 חיה(.או הנ\עבור כלל האפיונים בפרק זה יסופקו מוצרים גנריים )ללא מגבלה ו

 

.1KVA 93.3אל פסק  

ארונות התקשורת החיצוניים אשר יסופק ויותקן ב UPSאפיון זה מתייחס ל   93.3.9.

 ובארונות תקשורת פנימיים באתרי הקצה.

רציף להפעלת המכשור  VAC 230יעוד האל פסק הינו ייצוב ואספקת מתח   93.3.3.

חשמלי המחובר אליו בעת הפסקת חשמל לרבות במקרים של הזנה מגנרטור 

 בהפסקת חשמל.

.93.3.2 שעות.  9היחידה תסופק עם מצברים שיאפשרו זמן גיבוי  

.93.3.2 או פנימי ביחידה. המצברים יזוודו במארז נפרד 

.93.3.5 . 91זיווד: " 

מצברי החירום יהיו נטענים מסוג ג'ל ללא טיפול בכמות תואמת לכל ארון   93.3.6.

 לעמידה בדרישות לזמני הגיבוי כנ"ל. 

.93.3.8 תר.חודשים לכל היו 2המצברים שיסופקו יהיו "טריים" בני  

כך שהמעבר בין מקורות ההזנה לא  ON-LINEיסופקו מכשירים בטכנולוגית   93.3.7.

 , אזעקות שווא וכו'.(Reset)יגרום להפסקת פעולת הצרכנים, איפוס 

.93.3.1 הזנה ממתח רשת ומגנראטור. 

. AC V230. 93.3.92 %15 :מתח כניסה 

.93.3.99 הציוד יוגן מפני התופעות הבאות: 

.93.3.99.9 הפרעות ,שינויים ועיוותים במתח הרשת. 

.93.3.99.3 ועליה במתח הרשת. פגיעת ברק 

.93.3.99.2 טעינת יתר של המצברים. 

.93.3.99.2 ניתוק עומס אוטומטי. 

.93.3.99.5 קצר, עומס יתר וכל חריגה אחרת ביציאה. 

 

.93.3.93 התראות וחיוויי תקלה: 

.93.3.93.9 מערכת הגיבוי המתח תפיק חיוויים באופן מקומי ומרוחק דרך הרשת. 
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.93.3.93.3 חיווי קולי וחזותי על מעבר בין מתחי ההזנה.  

.93.3.93.2 תקלה ביחידת הגיבוי. התראה קולית וחזותית במחשב במקרה של 

.93.3.93.2 דקות לפני נפילה. 92-התראה על התרוקנות המצברים כ 

 

.93.3.92 חיוויים: 

.93.3.92.9 פעולה ממתח רשת. 

.93.3.92.3 ממתח מצברים . פעולה 

 BYPASS ב(-UPS.) 93.3.92.2.

.93.3.92.2 מתח מצברים נמוך . 

.93.3.92.5 תקלה. 

.93.3.92.6 עומס יתר. 

 

אשר תתריע ותציג על מסך המערכת מערכת השו"ב בעל ממשק חיבור ל  93.3.92.

 הודעות על תקלות מתח רשת ומצברים.

היחידה תסופק עם אפליקציה תוכנתית שתותקן על גבי השרתים במרכז   93.3.95.

 הבקרה ותתממשק לתוכנת הניהול לצרכי קבלת התרעות.

.93.3.96 תכולת הפריט לאספקה ותשלום. 

.93.3.96.9 יחידת אל פסק. 

.93.3.96.3 כבלי חיבור לרשת התקשורת, מתח הזנה. מתח מוצא. 

.93.3.96.2 ממשק לשילוב בתוכנת הניהול. 

 

.3KVA 93.2אל פסק  

 למעט ההספק שיהיה ע"פ המצוין בכותרת תת סעיף זה.מאפיינים זהים להנ"ל 

 

.6KVA 93.2אל פסק  

 זה. מאפיינים זהים להנ"ל למעט ההספק שיהיה ע"פ המצוין בכותרת תת סעיף

 


