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ריכוז כמויות לשדרוג ציוד מרכזי למערכת כריזה -א'  2מוסף 
 נתב"ג  1תפעולית  בטרמינל 

 
עיףס

  
  תאור הפריט / העבודה

  
 כמות

יח' 
  מידה

    1טיסות פנים ארציות ריכוז
 יח' 1מסגרת סל כרטיסים למגבר מודולרי1
 יח' 3 כרטיס מגבר  2
 יח' 1 גיבוימודול ממסרים למגבר  3
 יח' 10 יחידת קצה קו רמקולים 4
 יח' 2יחידת וויסות עוצמה אוטומטי5
 יח' 4מיקרופון תיקרתי לוויסות עוצמה אוטומטי6
 יח' 3עמדת כריזה ראשית להתקנה על קיר7
 יח' 8 עמדת כריזה משנית להתקנה על קיר 8
     2בינלאומי ריכוז   

 יח' 3 מודולרי מסגרת סל כרטיסים למגבר 10
 יח' 18כרטיס מגבר11
 יח' 3מודול ממסרים למגבר גיבוי12
 יח' 15יחידת קצה קו רמקולים13
 יח' 5 יחידת וויסות עוצמה אוטומטי 14
 יח' 10 מיקרופון תיקרתי לוויסות עוצמה אוטומטי 15
 יח' 1עמדת כריזה ראשית להתקנה על קיר16
 יח' 8להתקנה על קירעמדת כריזה משנית17

    3אזור מיון ריכוז
 יח' 1מסגרת סל כרטיסים למגבר מודולרי19
 יח' 6 כרטיס מגבר  20
 יח' 1 מודול ממסרים למגבר גיבוי 21
 יח' 5יחידת קצה קו רמקולים22
 יח' 0יחידת וויסות עוצמה אוטומטי23
 יח' 0מיקרופון תיקרתי לוויסות עוצמה אוטומטי24
 יח' 2עמדת כריזה משנית להתקנה על קיר25
     4בינלאומי חדש ריכוז   

 יח' 2 מסגרת סל כרטיסים למגבר מודולרי 27
 יח' 10כרטיס מגבר28
 יח' 2מודול ממסרים למגבר גיבוי29
 יח' 9יחידת קצה קו רמקולים30
 יח' 8 יחידת וויסות עוצמה אוטומטי 31
 יח' 9 תיקרתי לוויסות עוצמה אוטומטימיקרופון  32
 יח' 1 עמדת כריזה ראשית להתקנה על קיר 33
 יח' 10עמדת כריזה משנית להתקנה על קיר34
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    ציוד כללי  
 יח' 1שרת הודעות וניהול36
 יח' 1 כניסות אנלוגיות 8מודול  37
 יח' 1 לוגיותיציאות אנ 4מודול  38
 יח' 1כניסות ויציאות פיקודהרחבהI\Oיחידת 39
 יח' 1ממשק בקרה40
 יח' 1ממשק למערכות בטיחות41
 יח' 1 מחשב42
" עם שני פסי שקעים ואביזרים כנדרש על פי 19מסד ציוד  43

 המפרט
 יח' 4

    רמקוליםתוספת  
 יח' 8106רמקול תיקרה "45
 יח' 20 וואט (אזור תעלות מיון) 30רמקול שופר  46
 יח' 10 זרוע מתיקרה לשופר(אזור תעלות מיון) 47
 יח' MIR( 10רמקול פרוג'קטור (אזור  48
 מ' 3500כבלי רמקולים49
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