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מחירון   תיאור המוצר ט"מק  

   (כתובתיות)רכזות אנלוגיות 

US-3000A-50C 2,650           כתובות 50כתובתית עד  -בקרה  אנלוגית  

US-3000A-126C  3,625           כתובות 126עד  כתובתית -אנלוגיתבקרה  

  גלאי

US-669-A-SH  אנלוגיגלאי US-669 189               דו תכליתי עשן או חום  

 התקנים כתובתיים  

US-100-IN 160               כרטיס מבוא חד כתובתי לאזעקה ותקלה  

US-200-AF 249               כרטיס מבוא דו כתובתי לאזעקה ותקלה  

US-111-RL 207               (קרןלאי ג עבור)תקלה ומתח מאותחל , כרטיס מבוא מכותב לאזעקה  

US-400-IN 459               אזורים 4-כרטיס מבוא מכותב ל  

US-211-EHO  332               מבוא לפרסוסטאט וממסר, דו כתובתי מוצאכרטיס  

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

 לחצנים  

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

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

US-CCP1 12                 מכסה ללחצן שבירה  

 פנל משנה

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

US-COM-A 329               או ספק משנה/כרטיס תקשורת אנלוגי לפנל ו  

 שונות

US-CBL-RS232  כבלUSB-RS232                 84  

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

US-CCP1 12               מכסה ללחצן שבירה  

 מערכות אנלוגיות

  שנות ניסיון ושירות 35מעל מאושרים ועומדים בתקנים , מיוצרים בישראלהמוצרים 
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מחירון   תיאור המוצר ט"מק  

 (מתרחבותלא ) אזוריות רכזות   

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

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

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

 (מתרחבות)אזוריות רכזות   

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

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

US-3000S-LCD/12   תצוגת עם אזורים  12בקרה LCD 2,590           כויתוב בעברית  

US-IO6004SV5  575               מוצאים 2-אזורי גילוי ו 2או , אזורי גילוי 4כרטיס הרחבה פנימי  

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

 משנהפנל   

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

US-3000S-CA 322               כרטיס מתאם תקשורת לפנל משנה  

 עשן אזוריגלאי   

US-269CWB  99                 כולל בסיס  ( פוטואלקטרי)גלאי עשן ירוק  

US-269  91                 ללא בסיס( פוטואלקטרי)גלאי עשן ירוק  

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

 (ללא מכסה)אזוריים לחצנים   

US-CPB-1R  38                 אדוםלחצן ניפוץ  

US-CPB-1Y  48                 כיבוילחצן ניפוץ צהוב להפעלת  

US-CPB-2Y 82                 ,יעודי להצלבת אזורים, לחצן ניפוץ צהוב לכיבוי  

US-CPB-1W 48                 כיבויאו השהיית /לביטול ו, לחצן ניפוץ לבן  

US-CPB-2W 2כפולההפעלה , לחצן ניפוץ לבןN.O ,               113  

US-CPB-1G  60                 מילוטלחצן ניפוץ ירוק לפתיחת דלתות  

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

US-CCP1 12                 מכסה ללחצן שבירה  

 מערכות אזוריות

  שנות ניסיון ושירות 35מעל מאושרים ועומדים בתקנים , מיוצרים בישראלהמוצרים 
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מחירון   תיאור המוצר ט"מק  

US-RL2805 255 מנורת סימון מהבהבת 

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

US-DET-CAP-4A כיבויים לנפץ 4-כרטיס מתאם לGX/GREENX/FIREPRO/STATX  283 

US-EXH5203S  כרטיס מתאם כיבוי לסולונואידV2 71 

US-FLIP 5203F 71 התקן/ כרטיס מתאם הפעלה לצופר 

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

US-VR050A  ממסרכרטיס  VDC24 66                 כפול  

US-SBIW 92 צופר נצנץ פנימי לבן כניסה נפרדת להפעלה וניטרול 

US-SBIR 92 צופר נצנץ פנימי אדום כניסה נפרדת להפעלה וניטרול 

US-HRN10-28 69                 צופר אש פנימי אדום כולל קופסה אחורית  

US-FTS-IP44  צופר נצנץ חיצוני מוגן מיםIP44               205  

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

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

US-AD24V  חייגןV24 396               ויסוניק  

US-RDB-10 12                 בסיס רגיל לגלאי  

US-HRB-11 14                 בסיס גבוה לגלאי לתקרת בטון  

US-ECBH  35                 (כובע)  חשמלתושבת לגלאי בארון  

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

US-CCP1 12                 מכסה ללחצן שבירה  

US-URP-1   7                 פלסטיק תחליפי ללחצן שבירה  

US-HBB  23                 אחורית לצופר אש פנימיקופסה  

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

US-269-12V 153 עם בסיס ומעגל ממסר 269גלאי עשן : גלאי עשן למערכת אזעקה 

US-12-4.5AH 12  סוללה נטענתV 4.5AH                 58  

US-12-7AH 12  סוללה נטענתV 7AH             87  

  שנות ניסיון ושירות 35מאושרים ועומדים בתקנים מעל , מיוצרים בישראלהמוצרים 

 8מתוך |  5עמוד 

 אזורי/ אנלוגיאביזרים נלווים 



מחירון   תיאור המוצר ט"מק  

 כיבויים
 

US-GX-50-W   918                 נפץלהפעלת ק כולל כרטיס מתאם "מ 0.5 -ל' גר 50מיכל כיבוי אירוסול  

US-GX-100-W  1,367             נפץלהפעלת ק כולל כרטיס מתאם "מ 1 -ל' גר 100מיכל כיבוי אירוסול  

US-GX-200-W  1,608              נפץלהפעלת ק כולל כרטיס מתאם "מ 2 -ל' גר 200מיכל כיבוי אירוסול  

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

US-DET-CAP-4A  כיבויים לנפץ  4כרטיס מתאםGX/GREENX/FIREPRO/ATAT-X                  283  

 אירוסולים

US-SMOKE-SABRE  114     (ל"מ 150)אירוסול בדיקת גלאי עשן  

US-SOLO-A5  155       (ל"מ 250)אירוסול בדיקת גלאי עשן  

 ערכות

US-SOLO-809  מ 6ערכת בדיקת גלאים לגובה'  

 (ראש בדיקה, 'מ 4.5טלסקופי מוט פיברגלס ) 
      4,985  

US-SOLO-811  מ 6ערכת בדיקה והסרת גלאים לגובה' 

  8,296           (תיק נשיאה, ראש הסרה אוניברסאלי, בדיקהראש , 'מ 4.5טלסקופי  'מוט פב)  

US-SOLO-812  מ 8.2ערכת בדיקה והסרת גלאים לגובה' 

 (מטר1מוטות הרחבה 2, תיק נשיאה, ראש הסרה אוני, ראש בדיקה, 'מ 4.5טלסקופי  'מוט פיב)
        9,715  

US-SOLO-822  מ 6ערכת בדיקה והסרת גלאים לגובה' 

ראש בדיקת  , תיק נשיאה, ראש הסרה אוניברסאלי, ראש בדיקה, 'מ 4.5טלסקופי מוט פיברגלס )

 (מטען מקורי+ גלאי חום סוללות 

        14,735  

 אביזרים

US-SOLO-100-001  3,497   'מ 4.5 -חלקים  4מוט בדיקה פיברגלס טלסקופי  

US-SOLO-101  746       '  מ 1.3מוט הגדלה מודולארי  

US-SOLO-200 2,207   ראש אוניברסאלי להסרת גלאים בגובה  

US-SOLO-330 1,739       ראש אוניברסאלי לבדיקת גלאים בגובה עם אירוסול  

US-SOLO-424  ראש בדיקת גלאי חום אוניברסאליV200 3,195   'מ 5-וכבל ל  

US-SOLO-461 6,776     ראש בדיקת גלאי חום עם סוללה נטענת כולל מטען  

US-SOLO-1002 121     זוג אוחזי גלאי סיליקון שקופים לראש הסרה  

 כיבויים וציוד בדיקה
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LEM-1  6 ספק , 1מאסטר לשלוחהV 617 

LEM-1DL  783 עם פתיחת דלת 1מאסטר לשלוחה 

LEF-3 950 ניתן לשלב עם מאסטרים נוספים, שלוחות 3-מאסטר ל 

LEF-5 1,583 ניתן לשלב עם מאסטרים נוספים, שלוחות 5-מאסטר ל 

LEF-10 1,950 ניתן לשלב עם מאסטרים נוספים, שלוחות 10-מאסטר ל 

LE-D 217 פנל אודיו להתקנה על הטיח עם לחצן 

LE-DA  467 לחצןעם  ונדלי-תחת הטיח אנטיפנל אודיו להתקנה 

 גלאי גז וטלפון מחסה

1998A  גידים  2יחידה מרכזיתBUS 7,900 המאפשר חיבור ליחידות קצה מרובות  

6288W  גידים  2יחידת קצהBUS 815 כתב ברייל -דיבור בלבד כולל לחצן חירום  

  665 ספק מרכזי למערכת 1195

 מאושר תקן -( טלפון מחסה)מערכות אינטרקום חרום לחדרי מחסה ומצוקה 

 (טלפון מחסה)מערכות אינטרקום חרום לחדרי מחסה ומצוקה 

מחירון   תיאור המוצר ט"מק  

 גלאים

US-SE133KG  בוטן -פרופן -גלאי גז IP40, 12/24VDC, 549                 ממסר בזמן אזעקה לברז גז  

US-SE233KG  בוטן -פרופן -גלאי גז IP40, 230VAC, 549                 ממסר בזמן אזעקה לברז גז  

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

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

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

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

 ברזים

US-VR939  ברז חשמליN.C, 230VAC, 1/2”, 6bar 493 

US-VR940  ברז חשמליN.C, 230VAC, 3/4”, 6bar 493 

US-VR600/24  ברז חשמליN.C, 24VDC, 1/2”, 550mbar 337 

 אביזרים

US-ZV030   78 אדפטור מתאם פלסטי חשמלי לברז גז 

US-ZV014   6"&  1/2" סולונואיד לברז גז VAC230 0.55 bar  116 
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