
 

1 
 

ריכוז כמויות לשדרוג מרכזי למערכת כריזה  - ב'  2מוסף 
 נתב"ג  3תפעולית בטרמינל 

    
    

 
יח'  כמות  תאור הפריט / העבודהסעיף

  מידה

  LAND SIDE     
 יח' 6 מסגרת סל כרטיסים למגבר מודולרי 1
 יח' 27 כרטיס מגבר  2
 יח' 6 מודול ממסרים למגבר גיבוי 3
 יח' 37 יחידת קצה קו רמקולים 4
 יח' 21 יחידת וויסות עוצמה אוטומטי 5
 יח' 25 מיקרופון תיקרתי לוויסות עוצמה אוטומטי 6
 יח' 4 עמדת כריזה ראשית להתקנה על קיר 7
 יח' 18 עמדת כריזה משנית להתקנה על קיר 8
  MLR     

 יח' 1 מסגרת סל כרטיסים למגבר מודולרי 10
 יח' 3 כרטיס מגבר  11
 יח' 1 מודול ממסרים למגבר גיבוי 12
 יח' 8 יחידת קצה קו רמקולים 13
  HBS     

 יח' 1 מסגרת סל כרטיסים למגבר מודולרי 15
 יח' 6 כרטיס מגבר  16
 יח' 1 מודול ממסרים למגבר גיבוי 17
 יח' 10 יחידת קצה קו רמקולים 18
 יח' 7 יחידת וויסות עוצמה אוטומטי 19
 יח' 7 מיקרופון תיקרתי לוויסות עוצמה אוטומטי 20
 יח' 4 עמדת כריזה ראשית להתקנה על קיר 21
 יח' 0 עמדת כריזה משנית להתקנה על קיר 22
  AIRSIDE     
  CONCOURSE B     

 יח' 3 מסגרת סל כרטיסים למגבר מודולרי 24
 יח' 18 כרטיס מגבר  25
 יח' 3 למגבר גיבוימודול ממסרים  26
 יח' 18 יחידת קצה קו רמקולים 27
 יח' 8 יחידת וויסות עוצמה אוטומטי 28
 יח' 9 מיקרופון תקרתי לוויסות עוצמה אוטומטי 29
 יח' 10 עמדת כריזה משנית להתקנה על קיר 30
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  CONCOURSE C     
 יח' 3 מסגרת סל כרטיסים למגבר מודולרי 32
 יח' 18 כרטיס מגבר  33
 יח' 3 מודול ממסרים למגבר גיבוי 34
 יח' 18 יחידת קצה קו רמקולים 35
 יח' 8 יחידת וויסות עוצמה אוטומטי 36
 יח' 9 מיקרופון תיקרתי לוויסות עוצמה אוטומטי 37
 יח' 10 עמדת כריזה משנית להתקנה על קיר 38
  CONCOURSE D     

 יח' 3 מסגרת סל כרטיסים למגבר מודולרי 40
 יח' 18 כרטיס מגבר  41
 יח' 3 מודול ממסרים למגבר גיבוי 42
 יח' 18 יחידת קצה קו רמקולים 43
 יח' 8 יחידת וויסות עוצמה אוטומטי 44
 יח' 9 מיקרופון תיקרתי לוויסות עוצמה אוטומטי 45
 יח' 10 עמדת כריזה משנית להתקנה על קיר 46
  CONCOURSE E     

 יח' 3 כרטיסים למגבר מודולרימסגרת סל  48
 יח' 18 כרטיס מגבר  49
 יח' 3 מודול ממסרים למגבר גיבוי 50
 יח' 18 יחידת קצה קו רמקולים 51
 יח' 8 יחידת וויסות עוצמה אוטומטי 52
 יח' 9 מיקרופון תיקרתי לוויסות עוצמה אוטומטי 53
 יח' 10 עמדת כריזה משנית להתקנה על קיר 54
  CONNECTOR ARRIVALS/DEPARTURES/TOILT/BHS     

 יח' 2 מסגרת סל כרטיסים למגבר מודולרי 56
 יח' 7 כרטיס מגבר  57
 יח' 2 מודול ממסרים למגבר גיבוי 58
 יח' 10 יחידת קצה קו רמקולים 59
 יח' 6 יחידת וויסות עוצמה אוטומטי 60
 יח' 8 מיקרופון תיקרתי לוויסות עוצמה אוטומטי 61
 יח' 2 עמדת כריזה ראשית להתקנה על קיר 62

  ROTUNDA     
 יח' 3 מסגרת סל כרטיסים למגבר מודולרי 64
 יח' 24 כרטיס מגבר  65
 יח' 3 מודול ממסרים למגבר גיבוי 66
 יח' 21 יחידת קצה קו רמקולים 67
 יח' 6 יחידת וויסות עוצמה אוטומטי 68
 יח' 12 לוויסות עוצמה אוטומטי מיקרופון תיקרתי 69
 יח' 5 עמדת כריזה משנית להתקנה על קיר 70
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  GENERAL EQIPMENT - LAND SIDE     
 יח' 1 שרת הודעות וניהול 72
 יח' 1 כניסות אנלוגיות 8מודול  73
 יח' 2 יציאות אנולוגיות 4מודול  74
 יח' 1 הרחבה כניסות ויציאות פיקודI\Oיחידת  75
 יח' 1 ממשק בקרה 76
 יח' 1 ממשק למערכות בטיחות 77
 יח' 1 מחשב 78
  GENERAL EQIPMENT -AIR SIDE     

 יח' 1 שרת הודעות וניהול 80
 יח' 1 כניסות אנלוגיות 8מודול  81
 יח' 2 יציאות אנולוגיות 4מודול  82
 יח' 1 הרחבה כניסות ויציאות פיקודI\Oיחידת  83
 יח' 1 ממשק בקרה 84
 יח' 1 ממשק למערכות בטיחות 85
 יח' 1 מחשב 86
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