
מחירון חלפים ועבודות מערכות לגילוי אש מתוצרת טלפייר
מעודכן ליום 24.08.2017

מחירתאור הפריטמק"טמס.

1ADR-3000(127 כתובות) 1, לולאה אחתA רכזת כתובתית  

2ADR-SAVER1A ,רכזת כתובתית ל-100 כתובות  

3ADR-3002 כרטיס הרחבה 127 כתובות

4RM-4005לוח משנה לרכזות כתובתיות  

סה"כ

מחירתאור הפריטמק"טמס.

5TFO-480Aגלאי פוטואלקטרי ממוען כתובתי - חדש  

6TFO-440Aגלאי פוטואלקטרי ממוען כתובתי + בסיס  

7TFH-280A  גלאי חום ממוען כתובתי + בסיס  

8TPB-800ASRלחצן ניפוץ כתובתי אדום  

9TPB-800ASYלחצן ניפוץ כתובתי צהוב  

סה"כ

מחירתאור הפריטמק"טמס.

10TFB-180בסיס לגלאי רגיל + כתובתי = חדש

11TFB-110Aבסיס לגלאי כתובתי  

12TFB-110בסיס גלאי רגיל/צופר פנימי  

סה"כ

מחירתאור הפריטמק"טמס.

13ADR-805Aמעגל מבוא למפסקי זרימה  

14ADR-823Aמעגל מבוא/מוצא כתובתי תלת ערוצי  

15ADR-723מעגל מבוא/מוצא כתובתי תלת ערוצי מבודד גלווני

סה"כ

מחירתאור הפריטמק"טמס.

16TFL-1ANמנורת סימון מהבהבת למערכת כתובתית  

17AIB-800קופסה לכרטיסים למערכות כתובתיות  

סה"כ

פרק 1-רכזות כתובתיות 

            פרק 2-גלאים ולחצנים כתובתיים

פרק 3-בסיס לגלאים 

     פרק 4-יחידות כתובתיות

5- התקנים נוספים למערכות כתובתיות                       פרק
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מחירתאור הפריטמק"טמס.

18TSA-200רכזת דו אזורית לגילוי אש

19TSA-1000/4רכזת לארבעה אזורים אוטומטית

20TSA-1000/8רכזת לשמונה  אזורים אוטומטית

21RM-1000TSA-1000 לוח משנה לרכזת

סה"כ

מחירתאור הפריטמק"טמס.

22TFO-480חדש = בסיס +   גלאי פוטואלקטרי
23TFO-440בסיס +   גלאי פוטואלקטרי
24TFH-280F חדש = בסיס + קבועה גלאי חום טמפ'
25TFH-220Fבסיס +   גלאי חום טמפטורה קבועה
26TPB-10Rלחצן ניפוץ אדום  
27TPB-10Yלחצן ניפוץ צהוב  

סה"כ

מחירתאור הפריטמק"טמס.

28TFS-4460צופר חיצוני מוגן מים  

29TFS-4484צופר-נצנץ חיצוני מוגן מים מ  

30TFS-214Sצופר-נצנץ פנימי לבן ערוץ נפרד

סה"כ

מחירתאור הפריטמק"טמס.

31TFB-CABתושבת לבסיס עבור לוח חשמל  
32FLAPמכסה מגן שקוף ללחצן  
33TFL-1Nמנורת סימון מהבהבת  
34TES-553(ללא צופר)   שלט כיבוי הופעל
35TES-333B(עם צופר)   שלט כיבוי הופעל
36TB-4512V 5 אמפר 4.5 או זוג מצברים
37TB-7012V זוג מצברים 7 אמפר  

סה"כ

מחירתאור הפריטמק"טמס.

38TDM-500iיחידת חיוג והודעות מתקדמת  
סה"כ

פרק 6- רכזות אזוריות

פרק 7- גלאים ולחצנים אזוריים

פרק 9- אביזרים לרכזות אזוריות

פרק 8-צופרים+נצנצים

פרק 10- חייגנים
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מחירתאור הפריטמק"טמס.
הכולל חיווט וצנרת39 מחיר להתקנת נק'
מחיר לשעת עבודת טכנאי40

מחיר לשעת עבודת תכנות41
                                                             -סה"כ

מחירתאור הפריטמק"ט
42TFE-FM200 ק"ג גז למילוי חוזר  

סה"כ

מחירתאור הפריטמק"טמס.

43TFE-8LPUSFM-200 8 בתכולה של 5.5-9.5 ק"גL מכל

44TFE-15LPUSFM-200 15 בתכולה של 10-17 ק"גL מכל

45TFE-26LPUKFM-200 26 בתכולה של 17-28 ק"גL מכל

46TSPS-10FIKE מפסק לחץ כולל שעון למיכלי סולונואיד
                                                             -סה"כ

מחירתאור הפריטמק"טמס.

47TFN-2L1.5Kקיט 1 נחיר + FM-200 2 ממולא ב-1.5 ק"ג גזL מיכל

48TFN-4L3.0Kקיט 1 נחיר + FM-200 4 ממולא ב-3 ק"ג גזL מיכל

                                                             -סה"כ

מחירתאור הפריטמק"ט
עלות אחזקה שנתית למערכות בהתאם למפורט במפרט הטכני*************49

סה"כ

IMPULSE -סולונואיד ו Fike מתוצרת חברת FM-200 פרק 13- מיכלים וגז

פרק 15 - עלות אחזקה שנתית

SAFE מתוצרת חברת FM-200 פרק 14- מיכלים לכיבוי בגז   

פרק 11- שונות

פרק 12 - מילוי גז
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טבלה מסכמת
סה"כ לפרק הפרקים

פרק 1

פרק 2

פרק 3

פרק 4

פרק 5

פרק 6

פרק 7

פרק 8

פרק 9

פרק 10

פרק 11

פרק 12

פרק 13

פרק 14

סה"כ עלות חלקי חילוף ועבודות

פרק 15-סה"כ עלות אחזקה שנתית 

סה"כ כללי
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