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 .כללי

מידע טכני וכלי עזר לעריכת מפרט טכני למערכות תקשורת קולית  מכיל מסמך זה 

"אינטרקום". המסמך מיועד ליועצי תקשורת, מהנדסים יועצים ומתכנני מערכות תקשורת 

 פנים ומתח נמוך. 

מבית   אינטרקום הת ומבוססים על מערכהטכני ותכונות המערכת המידע 

 המיוצגת בארץ ע"י חברת "סטנטופון ישראל בע"מ".

המפרט והחומרים במסמך זה, הנם כלי עזר להכנת מפרט טכני ודרישות מערכת בסיסיות  

למערכות תקשורת פנים מבצעית, מנהלתית או כחלק ממערכת בפרויקט המשלב קישור  

 ושילוב מערכות מתח נמוך.

 

 .ושרטוטים תמונות

המיועדים   שונים CADלמסמך זה מצורפים תמונות ושרטוטים של יחידות קצה, רכזות וכלי 

 מפרט הטכני כנדרש. במסמכי הלשימוש המתכנן/יועץ וניתן לשלבם 

 

 .Data Sheet נתונים דפי

מרכיבי של ב( (Data Sheetדפי נתונים  לנוחיות המתכנן/יועץ, מצורפים למסמך זה

   המערכת העיקריים. דפי נתונים נוספים ניתן להוריד מאתר החברה  

http://www.stentofon.co.il 

 

 .והדרכה מצגת

כחלק ממדיניות השרות של חב' סטנטופון ישראל בע"מ, ניתן לתאם יום עיון והדרכה  

 . )לבודד או קבוצה(.STENTOFONבנושא מערכות תקשורת  

http://www.stentofon.co.il/
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בע"מ  הדרכה וחומר טכני אינם כרוכים בתשלום וימסרו למעוניינים. חב' סטנטופון ישראל 

תעמיד במידת הצורך, דגמים של יחידות קצה וציוד נלווה לצורך הדגמה/בדיקה של  

 הציוד.

 .ושימוש הנחיות

המתאר דרישות מערכת   החומר במסמך זה הנו תבנית בסיסית לעריכת מפרט טכני

במקומות המסומנים   , ניתן לערוך, להעתיק, ולהוסיף בהתאם לנדרש.לתקשורת פנים

 יש למלא ולהשלים בהתאם לדרישות ולצרכים בפרויקט. (----)ם בצבע כחול בסוגריי

ואין לשלבם במפרט   )הערות והנחיות(הערות והנחיות למתכנן/יועץ, מסומנים בצבע כחול  

 הטכני. 

 

 .AlphaCom מערכת מהי

 . AlphaCom Eמערכת האינטרקום מבוססת סביב מתגי תקשורת מסוג 

רחב של יישומי תקשורת, בקרה ושילוב  המערכת מבוקרת מחשב ומאפשרת מגוון 

 מערכות בטחון ואבטחה. 

המערכת מבוססת על תכנון מודולארי המאפשר גמישות טופוגרפית ואפשרויות הרחבה  

מגוון רחב של ממשקים מובנים ויחידות קצה המותאמות לסביבות עבודה שונות   מגוונות.

 מאפשר תכנון מערכת אינטגראלית, מתקדמת ויעילה. 

המאפשרת תכונות מערכת   IPהמתגים כוללים מערכת הפעלה חזקה מאוד מבוססת 

 ייחודיות לחדרי בקרה, משרדים, בתי חולים, מתקני כליאה, מפעלי תעשיה וכו'.

הנה מערכת תקשורת פנים המציעה מגוון אפשרויות עשיר ואיכות   AlphaCom E –רכזת ה 

עם מעבד רב  עוצמה ויכולת   VoIP קול ללא פשרות. המערכת מבוססת סביב פלטפורמת

בקרה דיגיטלית המאפשר גישה לקשת רחבה של יישומי תקשורת ייחודים למצבי חירום  

 .   CCoIP – Critical Communication over IP קריטית המוגדרת ולתקשורת

,  IPהרכזת בנויה בצורה מודולארית ומציעה אפשרויות הרחבה וקישור רכזות בטכנולוגית 

מנויים עם פעילות מושלמת ויכולת ניתוב אדירה בין   150,000ת רכזות אחת של ליצירת רש

 הרכזות ברשת. 
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המערכת הנה מהמתקדמות מסוגה בעולם ומהמובילות במערכות תקשורת פנים  

 מבצעיות. 

 

 .מערכת דרישות .1

מערכת האינטרקום תאפשר תקשורת קולית איכותית ומהירה בין כל יחידות  .1.1

 " )שיחה ללא מגע יד(. Duplex Hands-Freeהקצה בשיטת "

 

 המערכת תאפשר קשר מלא בין כל המשתמשים ללא מגבלות התקשרות.  .1.2

 

ותאפשר חיבור של יחידות קצה )סניף( אנלוגי   IPהמערכת תתבסס על טכנולוגיית  .1.3

 . ומתאמיםבצורה "שקופה" במתג משותף ללא ממירים  IPויחידות קצה 

 

יכילו מעבד קול דיגיטלי מובנה שיאפשר וויסות אוטומטי   IPיחידות קצה מבוססות  .1.4

 הפקת רמת שמע אחידה, ברורה וללא עיוותים. ו

 יאפשרו ע"י הגדרות תוכנה לבצע:  IPיחידות קצה  .1.4.1

 סינון/ביטול רעשי רקע והגברת מובנות הדיבור באזורים רועשים.  .1.4.1.1

 , קולות נפץ וכו'. צעקה : רעש כגוןלהפעלה וחיוג ע"י  גלאי קול .1.4.1.2

 כיוונית מלאה. -במצב תקשורת דו  (Feedback)ביטול משוב אקוסטי  .1.4.1.3

 

המערכת תכיל מתג )רכזת( מרכזי, דיגיטלי המבוקר על ידי מעבד ראשי    .1.5

 ויכלול את האפשרויות והתכונות הבאות:  VOIPבטכנולוגית 

 מערכת רב ערוצית ומודולארית עם אפשרות לפריסה מבוזרת וגמישה.  .1.5.1

 ואפשרויות קישור באמצעות:  המערכת תאפשר הרחבה

 . IPקישור והרחבה ברשת  .1.5.1.1

 E1/T1קישור והרחבה ברשת   .1.5.1.2

 וציוד ריבוב.  , סיבים אופטייםנל"ן  קישור והרחבה בתשתיות נחושת .1.5.1.3

 ערוצי דיבור, בקישור והרחבת רכזות.  30המערכת תאפשר ניצול של  .1.5.2

 

 מבוססת (AlphaPro)ניהול והגדרות תצורה, ייעשה בעזרת חבילת תוכנה ייעודית  .1.6

, הכוללת ממשק ניהול גראפי נוח  (Windows)בסביבת עבודה חלונאית   PCמחשב  

 ופשוט למשתמש. 

 . IPתוכנת הניהול תאפשר שליטה מלאה ברכזת באמצעות חיבור לרשת  .1.6.1

 אקטיבית.  התוכנה תכיל מסכי/קבצי עזרה ואינפורמציה אינטר  .1.6.2
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וכו'( יעשה  IP  ,LANבמערכת )כתובות  IPניהול תצורת הרשת של מרכיבי ה  .1.6.3

 )דפדפן סטנדרטי(.  Web Browserבאמצעות ממשק אינטרנטי 

 

יחידות קצה אנלוגיות יחוברו למתג בשיטת חיבור "כוכב" ע"י שימוש בכבלי  .1.7

 , שני זוגות לכל יחידת קצה. Twisted Pairsתקשורת שזורים  

המערכת תאפשר הפעלת יחידות קצה בכבילת נחושת באורך מצטבר של   .1.7.1

 מטר לפחות )ראה מפרט טכני לרכזת(.  1400

  Multi-Modeאופטי מסוג  אופציה לחיבור יחידות קצה באמצעות זוג סיבים .1.7.2

 ע"י הוספת ממשק אופטי ייעודי של ייצרן הציוד. 

 

 תקנית.  LANמחשוב  יקושרו לרכזת ע"י רשת  IPיחידות קצה מבוססות  .1.8

וכו'( ייעשה באמצעות    IP ,MAC)כתובות  IPניהול התצורה והגדרת יחידות  .1.8.1

 )דפדפן סטנדרטי(.  Web Browserממשק אינטרנטי 

 

הרכזת )רכזות( תאפשר לקיים שיחות במצב "דופלקס אוטומטי", ללא שימוש   .1.9

 בידיים וללא שימוש בשפופרת בשני יחידות הקצה הנמצאות במהלך שיחה. 

 

המערכת נדרשת לתת מענה לביצועי שרידות וזמינות גבוהים וחייבים להתקיים  .1.10

בנוגע לכל המרכיבים הקריטיים של המערכת כגון ספקי כח, גיבוי נתוני הרכזת  

 , ערוצי דיבור, איתור תקלות אוטומטי וכו'.Flash Memoryעל גבי  

 

 המערכת תאפשר תעבורה וטיב שרות של:  .1.11

במצב של שיחה ע"י   Blockingמהמנויים ללא  100%שיחות בו זמנית של  .1.11.1

 שימוש בשפופרת בין שתי יחידות קצה. 

"דופלקס אוטומטי", ללא מגע יד וללא שפופרת,   VOXבמצב של שיחת  .1.11.2

 . Erlang 0.05בתעבורה של  99%תספק המערכת סיכויי התקשרות של 

 אוטומטי" אחד לכל שישה מנויים. -נדרש ערוץ דיבור "דופלקס .1.11.3

 איכות השמע ומובנות הדיבור תהיה גבוהה ולא תפחת מתחום הענות של:  .1.12

 הרכזת(.  )שיחה בין מנויי KHz10 – Hz200 מצב שיחה:  .1.12.1

 )האזנה למקורות שמע וכריזה(.  KHz15 – Hz200 מקורות שמע:  .1.12.2

קול ומנגנוני וויסות עוצמה אוטומטים   מייצבימעגלי השמע במערכת יכללו  .1.13

 להפקת רמת שמע אחידה, ברורה וללא עיוותים. 

 לפחות.  1Wהספק המוצא בכרטיס המנויים יהיה  .1.13.1

 . 80dbבעת שיחה יהיה גדול מ  (S/N)יחס אות לרעש  .1.13.2

  Crosstalk)) -80 dB @ 1000 Hzזליגה בין ערוצים  .1.13.3
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המערכת נדרשת לתמוך בצורה מלאה בשפה העברית ובשפה האנגלית,   .1.14

נומרית )שם המנוי,  -העברית תוצג ביחידות הקצה הכוללות תצוגה אלפא

 תכונות מערכת, תפריטי משתמש וכו'(. 

)אלפון מנויים,  תינתן עדיפות למערכת עם תמיכה מלאה בשפה העברית  .1.14.1

 רשימת תכונות וכו'(. 

כל תכונות המערכת, מספרי החיוג, וגישה למשאבי מערכת יהיו זמינים   .1.15

ו"שקופים" בין כל יחידות הקצה ברשת הרכזות, ללא תלות במיקומם ובמרחק 

 בין המתגים. 

 

 המערכת תספק אפשרויות הרחבה וגידול ללא שינוי בסל הרכזת )מילואה(.  .1.16

 על בסיס של: 

 יחידות קצה אנלוגיות. 6הוספת כרטיס מנויים לכל  .1.16.1

 . IPהוספת רשיון הפעלה לכל יחידת קצה מסוג  .1.16.2

 הוספת רשיונות הפעלה לקישור רכזות )ערוצי דיבור(. .1.16.3

 

 ואנלוגי כגון:   IPהמערכת תאפשר שימוש במגוון רחב של יחידות קצה  .1.17

 )יש לאפיין את סוגי יחידות הקצה הנדרשות בפרויקט(

 תעשייתיות המותאמות לתנאי סביבה שונים וקיצוניים.  יחידות קצה .1.17.1

 יחידות קצה משרדיות.  .1.17.2

 יחידות קצה לחדרי בקרה ופיקוח.  .1.17.3

 יחידות קצה לכניסות, דלתות ומעברים.  .1.17.4

 יחידות קצה מוקשחות אנטי ונדאלי למתקני כליאה ושטחים ציבוריים.  .1.17.5

 יחידות קצה לחדרים "נקיים" חדרי ניתוח, מעבדות כימיה וכו'. .1.17.6

 יחידות קצה מיוחדות לתאי מעלית ודרישות מיוחדות. .1.17.7

 ערכות "קיט" אינטרקום לשילוב בציוד כגון: מחסומים, מכונות תשלום וכו'.  .1.17.8

 

המערכת תאפשר שינויים ושדרוגים בתוכנה ובחומרת המערכת, כולל אפשרות  .1.18

 להוספת תכונות, ציוד אופציונאלי, ממשקים וכרטיסי מערכת. 
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 אינטגרציה ושילוב מערכות.  .1.1

 )יש לאפיין ממשק למערכת ספציפית, במידה ונדרש(

 המערכת תכיל ממשקים ואפשרויות אינטגרציה למערכות כגון:  .1.1.1

 טלוויזיה במעגל סגור.  .1.1.1.1

 בקרות כניסה ומבנה.  .1.1.1.2

 מערכות גילוי אש ועשן.  .1.1.1.3

 .(VHF, UHF)קשר אלחוטי  .1.1.1.4

 . ,PBX  PSTNטלפוניה  .1.1.1.5

 . VOIPטלקום מבוסס   .1.1.1.6

 ה ושמע. מערכות כריז .1.1.1.7

 מערכות חרום ומצוקה.  .1.1.1.8

 מערכות שליטה ובקרה ממוחשבות.  .1.1.1.9

 
 המערכת תאפשר שימוש בממשקים ובמתאמים עם יכולות חיבור ל:  .1.1.2

 יבש". -מפסקים/מתגים, ממסר "מגע .1.1.2.1

 .RS-232פרוטוקול סריאלי  .1.1.2.2

 . TCP/IPפרוטוקול  .1.1.2.3

 . db, 600Ω 0)שמע אנלוגי ) .1.1.2.4

1.1.2.5. VoIP  שמע ואיתות בפרוטוקולSIP . 

 קוי טלפון.   .1.1.2.6

 
 המערכת תצויד בממשקי התקשורת הבאים:  .1.1.3

 לפחות.  RS-232ממשקי תקשורת סריאלית  2 .1.1.3.1

 לפחות.  Ethernetממשקי תקשורת   2 .1.1.3.2

ממשקי תקשורת סריאלית ע"י    4המערכת תאפשר הוספה של  .1.1.3.3

 .  Serial Data Over IPמתאמי 

 

( מובנה שיאפשר הפעלה  ALARMהמערכת תכיל מערך בקרות והתרעות ) .1.1.4

 . 5Vותגובה של התקנים על ידי "מגע יבש" או ע"י אות ברמה לוגית של 

1.1.4.1. (RCO (Remote Control Output   יאפשר הפעלת כרטיס "מגעים

יבשים" חיצוני להפעלת התקנים כגון: פתיחת דלתות, הפעלת  

 מצלמות, מערכות כריזה ומערכות אלחוט. 

יפחת ממספר יחידות הקצה  מספר הבקרות )מוצאים( לא  .1.1.4.1.1

 ברכזת )אפשרות "מגע יבש" לכל מנוי(. 
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הגדרת הבקרות ואופן פעולתם יוגדר בעזרת תוכנת  .1.1.4.1.2

 השליטה והבקרה של המערכת. 

1.1.4.2. (RCI (Remote Control Input   יאפשר תגובה ברכזת בעת קבלת

אות "מגע יבש" כגון: הפעלת אזעקה, העברת הודעות טקסט ו/או  

 ת רצף פעולות מוגדר מראש וכו'.הודעות קוליות, הפעל

 מבואות של "מגעים יבשים" נפרדים. 6המערכת תצויד ב  .1.1.4.2.1

 

 . PAמערכת כריזה  .1.1.5

 )יש לאפיין ממשק למערכת ספציפית, במידה ונדרש(

 .(---------)מערכת האינטרקום תשתלב במערכת הכריזה מסוג  .1.1.5.1

 המערכת תאפשר לבצע כריזה מכל מנוי אינטרקום מורשה.  .1.1.5.2

 . 7KHzבתחום הענות של  IPהמערכת תאפשר כריזה מבוססת  .1.1.5.3

 אזורים לפחות. 6המערכת תאפשר כריזה סלקטיבית ל  .1.1.5.4

 הכריזה תלווה בצליל "גונג" מקדים הניתן לשליטה. .1.1.5.5

 

 מערכת קשר אלחוט.  .1.1.6

 )יש לאפיין ממשק למערכת ספציפית, במידה ונדרש(

 .(---------)המערכת תתממשק למערכת האלחוט מסוג  .1.1.6.1

 ת תאפשר למינויים מורשים להאזין לרשתות האלחוט. המערכ .1.1.6.2

 המערכת תאפשר למינויים מורשים לשדר ברשת האלחוט.  .1.1.6.3

המערכת תאפשר להאזין ולשדר ברשת האלחוט דרך רשת   .1.1.6.4

 הטלפוניה )נדרש ממשק לרשת הטלפוניה(. 

האזנה ושידור לרשתות הקשר ייקבע בהתאם להרשאות לרמות   .1.1.6.5

 גישה המוגדרים במערכת.

 

 ה במעגל סגור.  טלוויזי .1.1.7

 )יש לאפיין ממשק למערכת ספציפית, במידה ונדרש(

  Video Surveillanceהמערכת תאפשר אינטגרציה למערכת   .1.1.7.1

 .(---------)מסוג 

ניתן יהיה להגדיר קשר לוגי בין יחידת אינטרקום לבין מצלמה   .1.1.7.2

ספציפית )לדוגמה: אינטרקום דלת ומצלמה מעל הדלת(, שיאפשר  

 ממכשיר אינטרקום ומצלמה קרובה. קבלת שיחה 

 המערכת תאפשר שליטה במטריצת המצלמות.  .1.1.7.3
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 בקרת כניסה.  .1.1.8

 )יש לאפיין ממשק למערכת ספציפית, במידה ונדרש(

 .(------)המערכת תאפשר אינטגרציה למערכת בקרת כניסה מסוג  .1.1.8.1

ניתן יהיה להגדיר קשר לוגי בין יחידת אינטרקום לבין קורא   .1.1.8.2

התקן אחר )לדוגמה: אינטרקום דלת וקורא  כרטיסים או כל 

כרטיסים או מקודד לפתיחת דלת(, שיאפשר שיחה למוקד ראשי  

 במקרה של כשל בקריאת כרטיס או קוד שגוי. 

המערכת תאפשר פתיחת הדלת מהמוקד הראשי ע"י מקש ביחידת   .1.1.8.3

 האינטרקום תוך כדי שיחה עם יחידת הדלת. 

ת עם לוח מקשים  המערכת תאפשר שימוש ביחידת אינטרקום דל .1.1.8.4

 כמקודד עם קוד לפתיחת הדלת. 

 המערכת תאפשר איתותים ותעבורה דו כיוונית בין המערכות.  .1.1.8.5

 

 חרום ומצוקה.  .1.1.9

 )יש לאפיין ממשק למערכת ספציפית, במידה ונדרש(

 .(---)מערכת האינטרקום תשתלב במערכת החרום והמצוקה מסוג  .1.1.9.1

המערכת תציג פתרונות תקשורת קולית והתרעות ליישומים   .1.1.9.2

 )חבלה בזדון( כגון:  Vandal Proofהמוגדרים 

 בתי סהר ומתקני כליאה.  .1.1.9.2.1

 הגנה אורבנית ואזורים ציבוריים. .1.1.9.2.2

 מוסדות חינוך, חניוני רכב וכו'. .1.1.9.2.3

 המערכת תציג פתרונות תקשורת קולית מצילת חיים המיועדים ל:  .1.1.9.3

 בתי חולים.  .1.1.9.3.1

 ומרכזי שיקום. בתי אבות  .1.1.9.3.2

 

 . (PBX, VoIP, SIP, DECT)טלפוניה  .1.1.10

 )יש לאפיין ממשק למערכת ספציפית, במידה ונדרש(

מערכת האינטרקום תאפשר קישור ושילוב מערכות עם מערכת    .1.1.10.1

 .(---------)הטלפוניה מסוג 

  PSTNהמערכת תאפשר ממשק ישיר לקווי טלפון רשת ארצית  .1.1.10.2

 . PBXולמערכת הטלפוניה הפנימית 

 המערכת תאפשר שימוש בממשקים הבאים:  .1.1.10.3

 .FXO/FXSקווי טלפון אנלוגי  .1.1.10.3.1
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1.1.10.3.2. ISDN BRI/PRI 

 .SIPפרוטוקול  .1.1.10.3.3

 ערוצים בקישור לטלפוניה.  30המערכת תאפשר ניצול של  .1.1.10.4

 . Gateway IPבאמצעות  GSMהמערכת תאפשר קישור לרשת  .1.1.10.5

 .SIPמבוססי פרוטוקול  VOIPהמערכת תתמוך במכשירי טלפון  .1.1.10.6

 סטנדרטי.  2Wהמערכת תתמוך במכשירי טלפון  .1.1.10.7

 . DECTהמערכת תתמוך במערכות מבוססות  .1.1.10.8
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 . סטטוס מערכתניטור תקלות ו  .1.2

המערכת תבצע בדיקה עצמית )דיאגנוסטיקה( שוטפת ויזומה לניטור   .1.2.1

 מרכיבי המערכת ותתריע בזמן אמת על תקלות במערכת כגון: 

המערכת תבצע דיאגנוסטיקה שוטפת   –מתמדת בדיקת קווים  .1.2.1.1

ויזומה של תקלות בקווי התשתית והחיבורים בין יחידות הקצה  

והרכזת, הבדיקה תאפשר זיהוי ודיווח על תקלות של קצר/נתק בקו  

 שניה.  1תוך 

המערכת תבצע דיאגנוסטיקה שוטפת ויזומה   – IPבדיקת יחידות  .1.2.1.2

ותדווח על תקלות   במערכת IPשל תקלות בתקשורת עם יחידות ה 

 שניות.  10תוך 

המערכת תבצע דיאגנוסטיקה שוטפת    –בדיקת כרטיסי מערכת  .1.2.1.3

ויזומה של תקלות בכרטיסי מערכת במילואה, הבדיקה תאפשר  

זיהוי ודיווח על תקלות בכרטיסי מנויים, כרטיסי מערכת, כרטיסי 

 קישור וכו'.

המערכת תנטר באופן אוטומטי את   –מרכיבי תוכנה במערכת  .1.2.1.4

תקינות תוכנת ההפעלה ומרכיבי התוכנה הנוספים, יתאפשר דיווח  

על שגיאות מערכת ופעולות כשל במרכיבי תוכנה ובתפקוד  

 המערכת ויחידות הקצה. 

בדיקת תקינות אקוסטית של כל יחידות הקצה   -בדיקה אקוסטית  .1.2.1.5

במערכת. הבדיקה תתבצע בצורה אוטומטית ע"י אות בדיקה  

(Hz500-1000מהמערכת לר )  מקול ביחידת הקצה וקליטתו ע"י

המיקרופון ביחידה, הבדיקה תאפשר איתור תקלות כגון: חסימה או  

חבלה מכוונת של הרמקול ו/או המיקרופון ביחידת הקצה. מנגנון  

הבדיקה האקוסטי יופעל באופן יזום, או באופן אוטומטי ע"י הגדרת  

 שעת הפעלה שבועית/יומית.

 דיקה. המערכת תפיק דוח על תוצאות הב .1.2.1.5.1

 

 איסוף נתונים ודווחי מערכת.  .1.3

 נתונים כגון: יסוף המערכת תאפשר דיווחי מערכת וא .1.3.1

 נתוני סטטיסטיקה ורישום שיחות.  .1.3.1.1

 דיווח טכני על מצב המערכת )דיווחי תקלות, שגיאות וכו'(. .1.3.1.2

 רישום מידע לאיתור "באגים" במערכת )לאנשי הנדסה(. .1.3.1.3

 מחשב שו"ב וכו'(. דיווח על התקנים חיצוניים )קישור רכזות,   .1.3.1.4
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 המערכת תעביר נתוני סטטוס ודיווחים ל:  .1.3.1.5

 פנימי במערכת )כרטיס ראשי(. Logקובץ  .1.3.1.5.1

1.3.1.5.2. SysLog  .)תוכנה לאיסוף וניתוח נתונים( 

1.3.1.5.3. E-mail  .)דואר אלקטרוני( 

1.3.1.5.4. SNMP .)סטנדרטי(  

 

 סטטוס מערכת.  .1.3.2

 המערכת תציג מידע כללי ונתוני סטטוס חשובים כגון: .1.3.2.1

 מידע ונתוני רכזת.  .1.3.2.1.1

 תצורת חומרה.  .1.3.2.1.2

 תצורת תוכנה.  .1.3.2.1.3

 . (MAC address)זיהוי מרכיבי חומרה  .1.3.2.1.4

 
 סטטוס יחידות קצה.  .1.3.2.2

 רשימת כל יחידות הקצה.  .1.3.2.2.1

 סטטוס של כל יחידת קצה. .1.3.2.2.2

 
 סטטוס רשת רכזות.  .1.3.2.3

 רשימת כל הרכזות ברשת. .1.3.2.3.1

 סטטוס כל רכזת.  .1.3.2.3.2

 VOIP.עבור  (Delay)נתוני השהייה  .1.3.2.3.3

 
 . SIPסטטוס רשת  .1.3.2.4

 . SIPרשימת אפיקי קישור ל  .1.3.2.4.1

 רישום מס' רשיונות.  .1.3.2.4.2

 . SIPרשימת מנויי ה  .1.3.2.4.3

 . SIPסטטוס כל מנוי  .1.3.2.4.4

 
 . VOIPנתוני סטטיסטיקה לתעבורת  .1.3.2.5

 . VOIPרשימת קישורי  .1.3.2.5.1

 חיבורים.  .1.3.2.5.2

 איבוד חבילות מידע.  .1.3.2.5.3

 . (Delay)השהיית רשת  .1.3.2.5.4

 נוספים.  VOIPנתוני סטטיסטיקה  .1.3.2.5.5

 
הצגת  פשר מובנה בכרטיס המערכת שיא Web serverהמערכת תכיל  .1.3.3

 המידע בעזרת דפדפן אינטרנטי סטנדרטי.
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 . SNMP MIB IIהמערכת נדרשת לתמוך בפרוטוקול  .1.3.4

 

 .ואבטחת מידע  IP  רשת .1.4

( נפרדים ובלתי  Ethernet  -)פורטים  IPממשקי רשת  2המערכת תצויד ב  .1.4.1

 נפרדות כגון: LANרשות  2תלויים, שיאפשרו קישור ל 

 .Management  –רשת ניהול ותחזוקה  .1.4.1.1

 , יחידות קצה וכו'.VOIPרשת תעבורה  .1.4.1.2

  הפורטים הנ"ל. 2לא יתאפשר בשום מקרה לנתב, לקשור ו/או לחבר בין  .1.4.2

 שיאפשר אבטחה מרבית.  Firewallהמערכת תכיל מנגנון הגנה מובנה   .1.4.3

 .Firewallיכילו מנגנון הגנה מובנה   IPיחידות קצה  .1.4.3.1

מערכת ויחידות הקצה יהיה מאובטח ע"י שם    כניסה לתפריט הגדרות .1.4.4

 .הניתן לשינוי משתמש וסיסמה

 הבאים:  IPהמערכת תתמוך בסטנדרטי תקשורת  .1.4.5

1.4.5.1. IP v4/v6 Internet Protocol version 4/6 

1.4.5.2. TCP Transmission Control Protocol 

1.4.5.3. UDP User Datagram Protocol 

1.4.5.4. SNMP Simple Network Management Protocol 

1.4.5.5. Syslog System logging 

1.4.5.6. Telnet Protocol 

1.4.5.7. FTP File Transfer Protocol 

1.4.5.8. HTTP HyperText Transfer Protocol 

1.4.5.9. XML eXtensible Markup Language 

1.4.5.10. NTP Network Time Protocol 

1.4.5.11. SIP Session Initiated Protocol 

1.4.5.12. RTP/RTCP Real Time Protocol / Transport Control Protocol 

1.4.5.13. DiffServ Differentiated Services 

1.4.5.14. IP ToS IP Type of Service 
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 מתג מרכזי )רכזת(.  .1.5

 מבנה המתג.  .1.5.1

 כל מרכיבי המתג יהיו על בסיס מעגלים מודפסים נשלפים.  .1.5.1.1

 מתחי העבודה של המתג יהיו מבוקרים ומיוצבים.  .1.5.1.2

שינוי תכונות והגדרת יחידות הקצה יעשה בתכנות ע"י תוכנה ייעודית    .1.5.1.3

 . ברשת המחשוב מעמדת מחשב בסמוך למתג ו/או מעמדה מרוחקת 

המתג יכלול את כל הכרטיסים, ספקי הכוח, תוכנה וכל הנדרש   .1.5.1.4

 להפעלה ויישום הדרישות כפי שמופיעות במפרט זה.

 

 : AlphaCom E26מתג מסוג  .1.5.2

 ( עיקרים: ילאוהסלים )מ 2המתג יכלול  .1.5.2.1

 , כרטיסי מערכת וכרטיסיCPUסל כרטיסים עבור כרטיס ה  .1.5.2.1.1

 נויים. המ

 כח. ספקים  3 עד חיבור שלאכלוס וסל ספקי כוח יאפשר   .1.5.2.1.2

 רזרבי, לגיבוי חם(. )ספק כח שלישי 

באופן   270VAC – 90ספקי הכוח יופעלו ממתח הזנה משתנה של  .1.5.2.2

ים", גיבוי חם, שרידות אוטומטי, הספקים יכללו מעגלי "שיתוף עומס

 גבוהה והגנות בפני קצר ועומס ייתר. 

הספקים יצוידו בנוריות חיווי עבור כל מתחי המוצא, הנוריות יהיו   .1.5.2.3

בחזית המתג ויאפשרו זיהוי קל ומהיר של סטאטוס כל ספק כוח  

 בנפרד.  

המוזנים ממתח    DC)אופציה(, המתג יאפשר קליטת ספקי כוח .1.5.2.4

 . VDC 20-60מצברים של 

תתאפשר הכנסה והוצאת כרטיסי מנויים תחת מתח ללא כיבוי   .1.5.2.5

 . הרכזת

תקין, -כרטיסי המערכת יצוידו בנורית חיווי לסטאטוס הכרטיס )ירוק .1.5.2.6

 בשימוש וכו'(. -תקלה, ירוק מהבהב-אדום

זוגות לכל יחידת קצה,    2יחידות הקצה יחוברו למתג בשיטת "כוכב"  .1.5.2.7

 במרחקים של: 

 . (AWG 24)מ"מ   0.5מטר בכבל  1,400 .1.5.2.7.1

 . (AWG 22)מ"מ   0.6מטר בכבל  2,000 .1.5.2.7.2

 . (AWG 20)מ"מ   0.8מטר בכבל  3,400 .1.5.2.7.3
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,  1W-4Wכרטיס המנויים יאפשר מוצא שמע בהספק משתנה של  .1.5.2.8

 לפיצוי הפסדי קוו ארוכים.

המתג יאפשר אופציה לחיבור יחידות קצה עם מתאמי סיב אופטי   .1.5.2.9

 . Multi-Modeמסוג 

לכל שישה מנויים במתג ויאפשר   1ל ערוץ דיבור המתג יכלו .1.5.2.10

 . Erlang 0.05תעבורה של 

גידול והרחבה בכמות המנויים, יגרור גידול אוטומטי בערוצי הדיבור   .1.5.2.11

 . %99ויאפשר לכל מנוי סיכויי התקשרות של 

ערוצי הדיבור במתג יתחלקו באופן שווה בין כל כרטיסי המנויים   .1.5.2.12

ה בכרטיס לא תשבית יותר  במתג ולא ירוכזו בכרטיס אחד, תקל 

 מערוץ דיבור אחד. 

 מנויים במתג.  6תקלה בכרטיס מנויים לא תשבית יותר מ  .1.5.2.13

המתג יפעל באופן עצמאי ו/או כחלק ממספר מתגים המהווים רכזת   .1.5.2.14

 . מודולארי מבוזר אחת במבנה 

המתג יאפשר קליטת כרטיסים אופציונאליים וכרטיסי ממשק   .1.5.2.15

 למערכות שונות כגון: 

למערכות כריזה, קישור למערכות אלחוט, איתוריות, שילוב  .1.5.2.15.1

פתיחת דלתות, טלוויזיה במעגל סגור, קישור לרכזות 

 טלפוניה/קו טלפון וכו'. 

בנוסף לכרטיסי המנויים בסל הכרטיסים, תתאפשר קליטת  .1.5.2.16

 כרטיסים אופציונאליים כגון:

 . 2Wכרטיס לחיבור מכשיר טלפון סטנדרטי  .1.5.2.16.1

 כרטיס להשמעת הודעות מוקלטות מראש.  .1.5.2.16.2

 כרטיס מקורות שמע )מוצאים ומבואות(.  .1.5.2.16.3

  24Vהמתג יכלול בקרת אוורור אוטומטית עם מאווררים מבוקרים  .1.5.2.17

 ופעולה שקטה. 

או כיחידה    "19,המתג יותאם להתקנה במסד ציוד סטנדרטי ברוחב  .1.5.2.18

 עצמאית המונחת על הרצפה.  

 : בתקניםנדרש לעמוד  המתג  .1.5.2.19

1.5.2.19.1. Emission: I EC61000-6-3, IEC61000-6-4 

1.5.2.19.2. I mmunity: I EC61000-6-1, IEC61000-6-2 

1.5.2.19.3. Compliance CE, EN 60950, DNV, Report no. 97-1341 
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 :AlphaCom E7מתג מסוג  .1.5.3

 : ויכלול 3Uמורכב מסל כרטיסים אחד בגובה המתג  .2.1.1.1

 נויים.מכרטיסי דיגיטלי וכרטיס ספק כח  ,CPUכרטיס   .2.1.1.1.1

או ממקור מתח של    24VACשל המתג יופעל ממתח הזנה חיצוני )שנאי(  .2.1.1.2

24VDC. 

יצויד בנוריות חיווי עבור כל מתחי המוצא, הנוריות  כרטיס ספק הכח  .2.1.1.3

 .  ממוצאי המתח יהיו בחזית המתג ויאפשרו זיהוי קל ומהיר של  

 . יבוי הרכזת תתאפשר הכנסה והוצאת כרטיסי מנויים תחת מתח ללא כ .2.1.1.4

תקין, -כרטיסי המערכת יצוידו בנורית חיווי לסטאטוס הכרטיס )ירוק .2.1.1.5

 בשימוש וכו'(. -תקלה, ירוק מהבהב-אדום

זוגות לכל יחידת קצה,    2יחידות הקצה יחוברו למתג בשיטת "כוכב"  .2.1.1.6

 במרחקים של: 

 . (AWG 24)מ"מ   0.5מטר בכבל  1,400 .2.1.1.6.1

 . (AWG 22)מ"מ   0.6מטר בכבל  2,000 .2.1.1.6.2

 . (AWG 20)מ"מ   0.8מטר בכבל  3,400 .2.1.1.6.3

,  1W-4Wכרטיס המנויים יאפשר מוצא שמע בהספק משתנה של  .2.1.1.7

 לפיצוי הפסדי קוו ארוכים.

המתג יאפשר אופציה לחיבור יחידות קצה עם מתאמי סיב אופטי מסוג   .2.1.1.8

Multi-Mode . 

לכל שישה מנויים במתג ויאפשר תעבורה   1המתג יכלול ערוץ דיבור  .2.1.1.9

 . Erlang 0.05של 

גידול והרחבה בכמות המנויים, יגרור גידול אוטומטי בערוצי הדיבור   .2.1.1.10

 . 99%ויאפשר לכל מנוי סיכויי התקשרות של 

יבור במתג יתחלקו באופן שווה בין כל כרטיסי המנויים  ערוצי הד .2.1.1.11

במתג ולא ירוכזו בכרטיס אחד, תקלה בכרטיס לא תשבית יותר  

 מערוץ דיבור אחד. 

 מנויים במתג.  6תקלה בכרטיס מנויים לא תשבית יותר מ  .2.1.1.12

המתג יפעל באופן עצמאי ו/או כחלק ממספר מתגים המהווים רכזת   .2.1.1.13

 . מודולארי מבוזר אחת במבנה 

תג יאפשר קליטת כרטיסים אופציונאליים וכרטיסי ממשק  המ .2.1.1.14

 למערכות שונות כגון: 
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שילוב למערכות כריזה, קישור למערכות אלחוט, איתוריות,  .2.1.1.14.1

פתיחת דלתות, טלוויזיה במעגל סגור, קישור לרכזות 

 טלפוניה/קו טלפון וכו'. 

בנוסף לכרטיסי המנויים בסל הכרטיסים, תתאפשר קליטת  .2.1.1.15

 ליים כגון:כרטיסים אופציונא

 . 2Wכרטיס לחיבור מכשיר טלפון סטנדרטי  .2.1.1.15.1

 כרטיס להשמעת הודעות מוקלטות מראש.  .2.1.1.15.2

 כרטיס מקורות שמע )מוצאים ומבואות(.  .2.1.1.15.3

 שקט. ו המתג יכלול בקרת אוורור אוטומטית עם מאוורר מבוקר .2.1.1.16

או כיחידה    "19,המתג יותאם להתקנה במסד ציוד סטנדרטי ברוחב  .2.1.1.17

 .  להתקנה על קיר עצמאית 

 : בתקניםנדרש לעמוד  המתג  .2.1.1.18

2.1.1.18.1. Emission: IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4 

2.1.1.18.2. Immunity: IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2 
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 .מערכת תצורת .2

 

 קיבולת המערכת.  .2.1

 המערכת תאפשר קליטת יחידות קצה )פורטים( לפי הפרוט הבא:  .2.1.1

        עם אפשרות הרחבה וגידול עתידי של  ,אנלוגימסוג יחידות קצה  (----) .2.1.2

  ההרחבה תעשה ע"י  יחידות קצה, ללא שינוי בסל הכרטיסים.( ----)

 תוספת כרטיסים והגדרות בתוכנה. 

 
            עם אפשרות הרחבה וגידול עתידי של  ,IP מסוג יחידות קצה (----) .2.1.3

ההרחבה תעשה ע"י   יחידות קצה, ללא שינוי בסל הכרטיסים. (----)

 הוספת יחידות קצה ורשיונות הפעלה. 

עם אפשרות הרחבה וגידול    ,IP קצה רשיונות הפעלה ליחידות( ----) .2.1.3.1

 . ה רשיונות הפעל (----)עתידי של 

 

 מסד ציוד. .2.2

תיקני ויהיה בגובה הנדרש   ”19הרכזת תותקן בארון )מסד( תקשורת  .2.2.1

גובה   לקליטת הרכזת )רכזות( וכל האביזרים הנוספים כולל פסי אוורור.

ס"מ(. המסד יהיה מוגן   200)45U המסד כולל הגלגלים, לא יעלה על 

מסד הציוד יכלול דלת זכוכית קדמית, דלת   באופן מלא מפני קורוזיה. 

 אוורור, שקעי חשמל והארקה. אחורית מאווררת, דפנות צד הכוללות חריצי 

 .  דרישות נוספות במסד הציוד(לאפיין  יש)

 

 .UPSהמערכת והמרכיבים השונים יאפשרו חיבור והפעלה למערכת גיבוי מתח  .2.3

 שעות לפחות.  (----)כל המערכת תהיה מגובה למקרה של נפילת מתח לזמן של 

 מתח( את זמני הגיבוי במידה ונדרשת מערכת גיבוי לאפיין  יש)

 

 גהמערכת כוללת יחידות קצה שולחניות ו/או להתקנה על הקיר עם לחצני חיו .2.4

נומרית בעברית עם אפשרות לשפופרת או מיקרופון  -אלפא   מהיר ותצוגה 

יחידת הקצה תוכל ליצור קשר עם כל יתר היחידות ותכונות במערכת,   "גוזנייק".

 אלא אם נחסמו או הוגבלו ע"י המזמין. 
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 תאפשר יצירת שיחה, מענה וניהול שיחה ללא הרמת שפופרת, עם הרמתהיחידה  .2.5

 שליטה בעוצמת השמע ותכונות מערכת כפי שמפורט בהמשך.  שפופרת,

 

יחידות הקצה בחדר הבקרה יאפשרו התקנה על השולחן, מושקע בלוח הבקרה  .2.6

 . ”19או במתקן  המיועד לציוד בסטנדרט 

 

 יותקנו בקופסאות על ומתחת לטייח יחידות הקצה לדלתות, מעברים וחניונים  .2.7

 בהתאם לתכניות. 

 

 יחידות קצה תעשייתיות )ראה דפי נתונים ותצורת מערכת לתעשייה(  .2.8
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 .בסיסיות מערכת תכונות .3

 שיחה מיחידה ראשית.  .3.1

הקמת שיחה מכל יחידת קצה ראשית תתאפשר ע"י חיוג המספר של המנוי  

 ”C“המבוקש או ע"י שימוש בלחצני החיוג המהיר. סיום השיחה יעשה ע"י לחיץ 

(Cancel) .)או ע"י הנחת השפופרת במקומה )במקרה של שימוש בשפופרת 

תציג במסך   נומרית,-תצוגה גרפית או אלפאביחידת קצה המצוידת  .3.1.1

 מידע כגון: שם המנוי, אלפון מנויים ואפשרויות תפעול נוספות. התצוגה 

 

 שיחה מיחידת דלת/קיר.  .3.2

יחידות קצה ללא לוח מקשים )יחידת דלת, מעברים וכו'( כוללות לחצן קריאה  

אחד או שתיים, הלחצנים יוגדרו כחיוג ישיר למנוי או כ "בקשת קריאה" למוקד 

תופיע ותזוהה על גבי התצוגה ביחידה  מסוים או לקבוצת מנויים, הקריאה 

 הראשית. מענה לקריאה וסיום השיחה יתבצע ע"י היחידה הראשית בלבד. 

 

 "בקשת קריאה" למוקד. .3.3

המערכת נדרשת לתת מענה מלא ויעיל לטיפול במספר רב של קריאות בו זמנית  

למוקד הראשי. לחצן הקריאה ביחידות הקצה יוגדר כ "בקשת קריאה" וכל  

 ופנו למוקד ראשי.הקריאות י

"בקשות הקריאה" יוצגו על לפי סדר הגעה ורמות עדיפות, קריאות נכנסות   .3.3.1

 קולי )צלצול( ונורית חיווי מהבהבת.  ילוו בחיווי

המערכת תהה מסוגלת לקלוט את כל "בקשות הקריאה" בו זמנית של   .3.3.2

 במערכת, למניעת מצב של מוקד ראשי "תפוס".  כלל העמדות

עמדות במקביל,   10 ל  את "בקשות הקריאה"להפנות  המערכת תאפשר .3.3.3

, לאחר מענה ל "בקשת הקריאה"  בו זמנית עמדותה  תוצג בכל הקריאה

 העמדות שבמוקד. יתרמהקריאה , תוסר עמדותמאחת ה 

רמות   250( סוגי "בקשות הקריאה" ו 5המערכת תאפשר הגדרה של חמש ) .3.3.4

 עדיפות. 

ונורית הבהוב כאישור לקריאתו עד  יוזם "בקשת הקריאה" יקבל חיווי קולי  .3.3.5

 לקבלת מענה. 

 אופציה להשמעת הודעה מוקלטת "פנייתך התקבלה, אנא המתן..."   .3.3.5.1
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 העברה של "בקשות קריאה".  .3.4

העברה יזומה של "בקשות קריאה" ליחידת קצה  המערכת תאפשר ביצוע של 

אוטומטית אחרת ע"י חיוג קוד העברה או ע"י הגדרת תרחיש לביצוע העברה  

 וכו'.  או תקלה  עמדה לא פנויה, סיום משמרת, ללא מענה  במקרים כגון:

 

 כריזה כללית. / קריאה .3.5

יחידות הקצה במערכת יהיו רשאיות לבצע כריזה כללית שתשמע בכל יחידות 

הקצה במערכת, במידת הצורך יהיה ניתן לחסום ולהגביל יחידות ספציפיות 

לכל קבוצת כריזה יהיה צליל "גונג"  מלבצע כריזה או לשמוע הודעות כריזה.

 מקדים, סוג "הגונג", צליליו ועורכו יהיו ניתנים לשינוי ע"י תוכנת הניהול והבקרה.

הכריזה תהיה בעדיפות על קיום שיחות רגילות. בסיום הכריזה ישובו   .3.5.1

הקשרים להיות כמקודם )לא ייווצר מצב של ניתוק שיחות כתוצאה מקריאה  

 כללית/קבוצתית(.

חירום, תתבצע "כריזת חירום" תוך כדי עקיפת ווסתי העוצמה    בעת .3.5.2

ביחידות הקצה לרמה מלאה, הכריזה תשמע ברמקול היחידה גם כאשר  

 השפופרת מורמת או לא מונחת במקומה. 

 

 קבוצתית.  כריזהקריאה/  .3.6

יחידות הקצה במערכת יהיו רשאיות לבצע כריזה סלקטיבית לקבוצות קבועות  

 ערכת ו/או קבוצת מגברים לכריזה. מראש של יחידות קצה במ

רמות עדיפות שונות   4קבוצות כריזה עם  100המערכת תאפשר הגדרה של  .3.6.1

וטבלת הרשאות ביצוע כריזה. לא תהיה הגבלה למספר השותפים בכל  

קבוצה, יחידת קצה תוכל להיות שותפה במספר קבוצות כריזה בו זמנית.  

 לקבוצות שונות בו זמנית. המערכת תאפשר לבצע מספר כריזות 

לכל קבוצת כריזה יהיה צליל "גונג" מקדים, סוג "הגונג", צליליו ועורכו יהיו   .3.6.2

 ניתנים להגדרה ע"י תוכנת הניהול והבקרה. 

הכריזה תהיה בעדיפות על קיום שיחות רגילות. בסיום הכריזה ישובו   .3.6.3

יאה  הקשרים להיות כמקודם )לא ייווצר מצב של ניתוק שיחות כתוצאה מקר

 כללית/קבוצתית(.

הנגרם עקב סמיכות בין יחידות   (Feedback)במקרים של משוב אקוסטי  .3.6.4

עמדות מקבוצת כריזה    4קצה, ניתן יהיה להוציא באופן אוטומטי עד 
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העמדות )למניעת   4ספציפית במקרה שיוזם הכריזה נמצא בסמוך לאותם 

 משוב אקוסטי(. 

 

 

 לכריזה.לקריאה/מענה  .3.7

כריזה, יהיה ניתן לחייג קוד "מענה לכריזה" מכל יחידת לאחר שמיעת הודעת ה

קצה באתר, המערכת תקשר באופן אוטומטי בין יוזם הכריזה, לבין יחידת הקצה 

 שחייגה את קוד ה "מענה". משלב זה השיחה תתנהל באופן רגיל. 

 בתוכנה.   יהיה ניתן להגדרה"מענה לכריזה"  ל  ההמתנה זמן .3.7.1

 

 . כריזה(כריזה לרמקולים )מערכת  .3.8

ממשק אל מערכת כריזה  לשטחים ציבוריים בעזרת המערכת תאפשר לבצע כריזה 

  סלקטיביתכללית ו/או עצמאית, יחידות קצה עם הרשאה יוכלו ליזום כריזה 

 לשטחים ציבוריים דרך מערכת הכריזה )מגברים(. 

 דונג" מקדים. -הכריזה תשמע באיכות גבוהה ותלווה בצליל "דינג 

 

 מהיר. לחצני חיוג  .3.9

 DAK (Direct Access Key)לחיוג מהיר לחצנים  10ב תצויד יחידת קצה ראשית 

. הגדרת , בלחיצת כפתור אחתתכונות מערכתאו לשיאפשרו חיוג מהיר למנויים 

ע"י המשתמש מיחידת הקצה בכל זמן נתון יעשה בקלות   המקוצרלחצני החיוג 

 . הניהול של הרכזתו/או ע"י תוכנת 

ביחידת הקצה ללחצני    0-9הגדיר את לוח מקשי החיוג תתאפשר היכולת ל .3.9.1

 חיוג מהיר ע"י הגדרות תוכנה ברכזת. 

לחצני חיוג מהיר ע"י  20כאופציה, נדרשת יחידת קצה המאפשרת שימוש ב  .3.9.2

 נוספים בדפדוף.   10לחצני חיוג מהיר ראשונים +  10דפדוף בין 

מקשים  יאפשרו הוספת מודול לוח   CRMיחידות קצה לחדרי בקרה מסוג  .3.9.3

  100לחצני חיוג מהיר, היחידה תאפשר שימוש ב  48לחיוג מהיר הכולל 

 לחצני חיוג מקוצר. 

 

 כיוון שיחה אוטומטי/ידני.  .3.10

לאחר הקמת שיחה בין שתי יחידות קצה יהיה ניתן לאלץ את כיוון השיחה על ידי 

 . )לחץ לדיבור, שחרר להאזנה(. PTTבדומה ל  ”M“שימוש בלחצן 

אוטומטי    Duplexתחזיר את השיחה למצב  Mלחיצה רגעית ומהירה על מקש 

 . (Vox) והשיחה תנוהל ללא מגע יד
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 חדירה/התפרצות.  .3.11

לשיחה בין שני מנויים אחרים על   התפרץ למנויים שיוגדרו מראש תהיה אפשרות ל
 מנת לדבר עם אחד מהם. 

 
 

 "קו חם".  .3.12

 יחידת קצה עם שפופרת. חם" לכל -יתאפשר להגדיר ולהפעיל מצב של "קו

למוקד שהוגדר מראש, הנחת ואוטומטי חיוג מיידי תגרום להרמת השפופרת 

חיוג והפעלה של תכונת תגרום להשפופרת במקומה תסיים את השיחה, או 

 מערכת בהתאם להגדרה מראש. 

זמן השהיה מרגע הרמת השפופרת ועד לתגובת החיוג האוטומטי יהיה ניתן   .3.12.1

 לשינוי בתוכנת הרכזת. 

 

 התייעצות והעברת שיחה. .3.13

שיחה בין שני מנויים, יוכל כל מנוי להשהות את השיחה ולהתייעץ עם    במהלך

גורם שלישי. בתום ההתייעצות יוכל המנוי לחזור לשיחה המקורית או לבצע  

 העברת שיחה למנוי אחר במערכת. 

 

 העברת שיחות.  .3.14

מנויי המערכת יוכלו לבצע העברה של כל השיחות הנכנסות ולנתב אותם ליחידת 

ע"י חיוג קוד  עשה למכשיר טלפון )עקוב אחרי(. העברת השיחות ת קצה אחרת או 

 .או ע"י לחצן מהיר העברת שיחות

 העברות שיחה בו זמנית. 100תדע לטפל ב  המערכת .3.14.1

 

 . (Simplex)וועידה  .3.15

  Simplex  מעגלי וועידות מסוג 50להצטרף לאחת מתוך למנויה המערכת תאפשר 

. לכל וועידה יהיה ניתן חיוג מהירלחצן ע"י או הוועידה הרצויה ע"י חיוג מספר 

 לצרף מספר בלתי מוגבל של משתתפים. 

לכל וועידה, שיופיע בתצוגת יחידת   חיוג ניתן יהיה להגדיר שם ומספר .3.15.1

 הקצה המשתתפת בוועידה.

,  (M)בקרת הדיבור/האזנה בוועידה תהיה ידנית ע"י לחיצה על מקש ייעודי  .3.15.2

וועידה תאפשר דובר  ר )לחץ לדיבור, שחרר להאזנה( הבדומה לרשת קש

אחד בו זמנית, )צליל "תפוס" יישמע בעת ניסיון של מנוי אחר לדבר  

 לוועידה(. 

ניתן יהיה להגדיר מנוי אחד או יותר )מנהל הוועידה( בעלי רמת   .3.15.2.1

 עדיפות דיבור ויכולת התפרצות למשתתפים בוועידה.
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"רמת גישה" )נמוכה, בינונית,  לכל אחת מהוועידות יהיה ניתן לקבוע  .3.15.3

גבוהה וחרום( להצטרפות, מנויים ללא הרשאת גישה מתאימה לא יוכלו  

 להצטרף לוועידה ברמת גישה גבוהה משלהם.   

 

 . (Duplex)וועידה  .3.16

   Duplexמעגלי וועידות מסוג  20להצטרף לאחת מתוך למנויה המערכת תאפשר 

. לכל וועידה יהיה ניתן יוג מהירחלחצן ע"י או  הוועידה הרצויה ע"י חיוג מספר

 משתתפים.   16 עד לצרף

שיופיע בתצוגת יחידת   ,לכל וועידה חיוג ניתן יהיה להגדיר שם ומספר .3.16.1

 הקצה המשתתפת בוועידה.

 הוועידה תאפשר דיבור והאזנה בו זמנית של כל המשתתפים בוועידה.  .3.16.2

בינונית,  לכל אחת מהוועידות יהיה ניתן לקבוע "רמת גישה" )נמוכה,   .3.16.3

גבוהה וחרום( להצטרפות, מנויים ללא הרשאת גישה מתאימה לא יוכלו  

 להצטרף לוועידה ברמת גישה גבוהה משלהם. 

 

 . אוטומטית  וועידה פעלת ה .3.17

המערכת תאפשר הפעלת וועידה והכנסת השותפים בא באופן אוטומטי   .3.17.1

 ע"י חיוג קוד או ע"י לחצן חיוג מהיר. 

    מראש בעזרת תוכנת הניהול. סוג הוועידה והשותפים בא יוגדר  .3.17.1.1

 

 קבוצת חיפוש.  .3.18

 )חדר בקרה(.  "קבוצת חיפוש"להגדיר קבוצת מנויים כ המערכת תאפשר 

ביחידת די ימיחיוג מספר הקבוצה על ידי אחד מהמנויים יגרום לצלצול )קריאה( 

 בקבוצת החיפוש. הקצה הראשונה שזמינה  

 . קבוצות חיפוש 50המערכת תאפשר הגדרה של  .3.18.1

 יהיה להגדיר שם ומספר חיוג לכל אחת מהקבוצות.ניתן  .3.18.2

ייעשה בתוכנת   ,הקבוצה וסדר קבלת הקריאות ביחידות הקצהתכולת  .3.18.3

 הניהול של הרכזת. 

 

 . )מוזיקה(  מקורות שמע .3.19

 כו'(. CD)מקלטי רדיו, נגני חיצוני  מקורות שמעקליטת למבואות   6תצויד המערכת 

 . ע"י לחצן חיוג מהיר ע"י חיוג קוד אותחנה רצויה   יוכלו לבחורמנויי המערכת 

ספציפי  לנתב את מקורות השמע אל מערכת הכריזה ו/או למנוי  יתאפשר .3.19.1

 במערכת. מוגדרת או לקבוצת מנויים 
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האזנה למוזיקה או למקורות שמע אחרים לא תפריע לתפקוד הרגיל של   .3.19.2

 יחידת הקצה לניהול שיחות נכנסות ו/או יוצאות. 

שיופיעו   חיוגה מספרשם הערוץ ולהגדיר לכל מקור שמע יהיה ניתן  .3.19.3

 . למקור מסוים בתצוגת יחידת הקצה בעת האזנה

 . 200Hz – 15Khzולא תפחת מתחום הענות של  איכות השמע תהיה גבוהה .3.19.4

 מקורות שמע ע"י הוספת כרטיסים.   38הרחבה ל  המערכת תאפשר .3.19.5

 מבואות למקורות שמע!(  2מצוידת ב  E7)הערה: רכזת מסוג 

 

 . (Volume)  שמע  רמת .3.20

בעזרת תוכנת   ויסותל ניםניתו  קצה במערכת יהיהת ויחידכל עוצמת השמע של 

 . , ע"י ידי חיוג קוד )על פי הרשאה(ו/או מיחידת הקצה עצמה הניהול 

 .  14db - +16db-נדרשת אפשרות לויסות רמת השמע בטווח כולל של  .3.20.1

 .  6db+)כיוון שיחה ידני( תזנק רמת השמע ב  ”M“בעת שימוש במקש  .3.20.2

 

 צלילי מערכת.  .3.21

תכונות מערכת כגון: הרמת שפופרת, חיוג והתקשרות, מצב תפוס, העברת 

שיחות, כריזה כללית וקבוצתית, הקמת שיחה, גישה לא מורשית וכו', יהיו מלווים 

 (. משוב) כאינדיקציה למשתמש או יוקדמו ע"י טון או צליל מיוחד

 צלילי המערכת והטונים השונים יהיו הרמוניים, ברורים וללא עיוותים.  .3.21.1

 

 השתקת מיקרופון.  .3.22

במהלכה יהיה ניתן להשתיק/לחסום את המיקרופון באופן ולאחר הקמת שיחה 

 המיקרופון. חדש את פעולת  שחרור המקש י " לחוץ, 0רגעי ע"י החזקת מקש "

 

 פתוח".  –מצב "פרטי  .3.23

  המערכת ויחידות הקצה יאפשרו לקבוע את אופן הקבלה של שיחות נכנסות.

 במצב "פרטי", שיחה נכנסת תלווה בצלצול עד למענה של המשתמש. 

 מצב "פתוח", שיחה נכנסת תענה באופן אוטומטי ללא צורך באישור המשתמש. 

 נדרשת אפשרות לאלץ מצב "פרטי" ברמת מערכת בכל השיחות.   .3.23.1

פשר להגדיר יחידות קצה מסוימות בעלות הרשאה לביצוע  המערכת תא .3.23.2

 עקיפה וחדירה ליחידת קצה המוגדרות במצב "פרטי".

 

 המתן במצב "תפוס".  .3.24

ישמע צליל "תפוס",   ,במקרה של חיוג ליחידת קצה הנמצאת בשיחה קודמת

המערכת תאפשר ליוזם השיחה להמתין, כשיחידת הקצה המבוקשת תתפנה,  
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עוצמת צליל   תונמך ההמתנה  זמןשור בצורה אוטומטית. בהמערכת תבצע את הקי 

 ה"תפוס" לאחר מספר שניות.

בנוסף, יתאפשר למשתמש להשאיר הודעת טקסט מתוך מאגר הודעות   .3.24.1

 מובנה או להפעיל מנגנון חיפוש אוטומטי "שרשרת חיפוש". 

 

 . הודעת טקסט "התקשר אלי" .3.25

יהיה להשאיר הודעת טקסט ניתן  ,במקרה של חיוג ליחידת קצה הנמצאת בשיחה 

(. ההודעה תשמר ותוצג ביחידת הקצה 8"התקשר אלי" ע"י ידי לחיצה על מקש )

 המבוקשת. 

 

 חיפוש אוטומטי.  .3.26

במערכת יהיה ניתן להגדיר "שרשרת חיפוש", בעת חיוג למנוי מסוים  מנוי  לכל 

ליעדים המצוינים בשרשרת החיפוש.  באופן אוטומטי ללא מענה, תנותב השיחה 

 יעדי חיפוש לכל מנוי במערכת.  3רשימת החיפוש תאפשר הגדרה של 

 

 רמות גישה והרשאות.  .3.27

נת לאפשר או  על מ והרשאה  רמות גישה  המערכת תאפשר ניהול קל ונוח של 

  לחסום גישה לתכונות מערכת כגון: כריזה, האזנה ודיבור בוועידות, מקורות שמע

 וגישה להתקנים חיצוניים )רשת אלחוט, קווי טלפון מערכות כריזה וכו'(.

 רמות גישה לתכונות מערכת הניתנים לשיוך.  4ניתן יהיה להגדיר  .3.27.1

( הניתנים  Class Of Service) והרשאות   חבילות שירות  16להגדיר ניתן יהיה  .3.27.2

 לשיוך באופן סלקטיבי לכל יחידות הקצה במערכת.

 

 מספרי חיוג.  .3.28

 לכל יחידות הקצה ולכלל תכונותונוחה מספור גמישה   שיטת המערכת תאפשר 

 המערכת. 

 ". 0"  –" 999999תוכנית המספור תאפשר שימוש חופשי במספרים שבין " .3.28.1

נגישה גם לרכזות מרוחקות בטופולוגיה  כנית המספור תהיה "שקופה" וות .3.28.2

 (. רכזות מבוזרת )רשת

תאפשר שינוי ועדכון מספרים  תהיה גמישה ו תוכנית המספור של המערכת .3.28.3

 .בכל עת ע"י תוכנת הניהול

תוכנת הניהול תתריע ותציג הודעת הזהרה במקרה של כפילויות ומיסוך   .3.28.4

 . (1000 ,100 ,10מספרים )לדוגמה: 

 

 הודעות טקסט.  .3.29



 

 1.60 סטנטופון  למערכת טכני מפרט
29 

המערכת תאפשר העברת הודעות טקסט בעברית מתוך מאגר הודעות קבוע  

 יחידת הקצה.נומרית ב-ה אלפאמראש, ההודעות יוצגו לפי סדר הגעתן בתצוג

כגון: מחוץ למשרד, בפגישה,  אעדר   הודעות( 9)  הודעות היעדרות אישיות .3.29.1

 היום, לא פנוי, בהפסקת אוכל, בחופשה, זמין בטל' מס'.. וכו'. 

כגון: חייג למרכזיה, התקשר לטל'..., התקשר   הודעות(  9) למנוי הודעות  .3.29.2

 אלי, פגישה בשעה, פקס עבורך, חבילה עבורך וכו'.

כגון: "תקלה בכרטיס", "תקלה ביחידת  והתרעות טכניות הודעות מערכת  .3.29.3

 "תקלה בקשר רכזות וכו'. קצה"

"לביטול חייג..."  הודעות עזרה והנחיה כגון: "לחץ ודבר", "הקש מספר",  .3.29.4

 .וכו'

 סוגי אותות קוליים למטרת חיווי בעת קבלת הודעה.  4המערכת תאפשר  .3.29.5

 

 הודעות קוליות )אופציה(.  .3.30

  הודעות קוליות מתוך מאגר הודעותלהשמעת ע"י הוספת כרטיס( ( נדרשת אופציה

 : מוקלטות מראש, ההודעות הקוליות יכללו

 . ואזעקות הודעות חרום •

 . )מתוך מאגר הודעות(ים הודעות למנוי •

 הודעות עזרה והנחייה, )במקביל להודעות הטקסט בתצוגת יחידת הקצה(.  •

 . המזמין הודעות ייעודיות בהתאם לדרישות •

 בו זמנית. שונות הודעות  8 ה וניתוב שלהמערכת תאפשר השמע  .3.30.1

 למידע נוסף: ראה כרטיסים אופציונליים. 

 

 . השכמה/תזכורת .3.31

להזמין השכמה או תזכורת אוטומטית ע"י חיוג קוד והשעה  מנוי המערכת יוכלו 

ההשכמה הרצויה, המערכת תתריע במועד ההשכמה ע"י צלצול מתמשך עד 

 להרמת השפופרת או לחיצה על לוח המקשים. 

 אורך צלצול ההשכמה ומאפיניו יהיה ניתן לשינוי בעזרת תוכנת הניהול.  .3.31.1

 

 . םגיבוי נתוני .3.32

גיבוי ושרידות גבוהים בכל הקשור לנתוני המערכת, הגדרות תציג יכולות המערכת 

 התוכנה ולכל מידע אחר הקשור לפעילות תקינה של המערכת. 

 אפשרויות גיבוי כגון: נדרשת לספק    המערכת

 בכרטיס המערכת.  Flash Memoryגיבוי כל נתוני הרכזת על גבי  .3.32.1

המערכת,   בנית בכרטיסע"י סוללת ליתיום מו NVRAMגיבוי מערך הזיכרון  .3.32.2

 חודשים לפחות, ללא אספקת מתח לכרטיס. 6לתקופה של 
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תוכנת הניהול והבקרה, בקובץ מחשב או ע"י ממשק  גיבוי כל הנתונים ע"י  .3.32.3

 )דפדפן סטנדרטי(. Web Browserאינטרנטי 

מיחידת   ביצוע הגיבוי/שיחזור נתונים, יהיה קל ונוח להפעלה ע"י חיוג קוד .3.32.4

 לצרכי שרות ותחזוקה. המיועדת קצה מורשית 

 ניהול מונחה אירועים.  .3.33

  שיאפשר תכנות קל ונוח (Event Handling)המערכת תכיל מנגנון "מונחה אירועים" 

 . )חיוג, סטטוס וכו'( יחידות הקצהואירועים המשויכים  אירועי מערכתשל 

רוזות  שיאפשר שיגור מח ASCIIהמערכת תאפשר שימוש בפרוטוקול  .3.33.1

(Strings) ( דרך הפורטים הטורייםRS232)  ו/או ממשקי הIP   כתגובה

 .לאירועים מוגדרים מראש 

בצורה חופשית וקלה    ASCIIהמערכת תאפשר להגדיר מחרוזות טקסט  .3.33.2

 לצורך הפעלת מצלמות ו/או מערכות שליטה ובקרה בעת שיחת אינטרקום. 
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 .IP הקצ יחידות .4

 

 . ושפופרת תצוגהעם יחידת קצה משרדית  .4.1

  ( pdf -Datasheet.1008001000ראה  )למידע נוסף

 מפרט טכני:

 .0 – 9לוח מקשי חיוג  .4.1.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .4.1.2

 )ופונקציות נוספות(. לביטול וסיום שיחה C" (Cancel)"מקש  .4.1.3

 לסינון רעשי רקע והפעלה ע"י צעקה, קולות נפץ וכו'. DSPמנגנון  .4.1.4

  .(mm x 68mm35) גרפית גדולה ומוארתתצוגה  .4.1.5

 קלת משקל.מעוצבת ושפופרת  .4.1.6

 ונורית חיווי.ווסת עוצמת קול דיגיטלי  .4.1.7

 לחצני חיוג מהיר. 10 .4.1.8

 לחצני ניווט לתפריטי מערכת. 4 .4.1.9

 דציבל. 85וואט ברגישות  1.5רמקול פנימי בהספק של  .4.1.10

 .POE (Power over Ethernet) הזנת מתח .4.1.11

 .7,000Hz – 200תחום הענות  .4.1.12

 .אפור בהיר בצבע  ABSזיווד פלסטי .4.1.13

  התקנה על שולחן או לתלייה על קיר. .4.1.14

 

 .ללא שפופרת  תצוגהעם יחידת קצה משרדית  .4.2

  ( pdf0100800 -Datasheet.000ראה  )למידע נוסף

 מפרט טכני:

 .0 – 9לוח מקשי חיוג  .4.2.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .4.2.2

 )ופונקציות נוספות(. לביטול וסיום שיחה C" (Cancel)"מקש  .4.2.3

 רקע והפעלה ע"י צעקה, קולות נפץ וכו'.לסינון רעשי  DSPמנגנון  .4.2.4

 (.mm x 68mm35תצוגה גרפית גדולה ומוארת ) .4.2.5

 ווסת עוצמת קול דיגיטלי ונורית חיווי. .4.2.6

 לחצני חיוג מהיר. 10 .4.2.7

 לחצני ניווט לתפריטי מערכת. 4 .4.2.8

 דציבל. 85וואט ברגישות  1.5רמקול פנימי בהספק של  .4.2.9

 .POE (Power over Ethernet) הזנת מתח .4.2.10
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 .7,000Hz – 200תחום הענות  .4.2.11

 .אפור בהיר בצבע  ABSזיווד פלסטי .4.2.12

 התקנה על שולחן או לתלייה על קיר. .4.2.13

 

 

 תצוגה. להתקנה שטוחה עם יחידת קצה  .4.3

  ( pdf3110080 -Datasheet.000ראה  )למידע נוסף

 מפרט טכני:

 .0 – 9לוח מקשי חיוג  .4.3.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .4.3.2

 )ופונקציות נוספות(. לביטול וסיום שיחה C" (Cancel)"מקש  .4.3.3

 לסינון רעשי רקע והפעלה ע"י צעקה, קולות נפץ וכו'. DSPמנגנון  .4.3.4

 (.mm x 68mm35) עם ווסת תצוגה גרפית גדולה ומוארת .4.3.5

  ווסת עוצמת קול דיגיטלי ונורית חיווי. .4.3.6

 .נורות חיווי לכל לחצן 2עם  לחצני חיוג מהיר 4 .4.3.7

 לחצני ניווט לתפריטי מערכת. 4 .4.3.8

 ממסר "מגע יבש" מובנה ביחידה. .4.3.9

 דציבל. 75וואט ברגישות  1.5רמקול פנימי בהספק של  .4.3.10

 .POE (Power over Ethernet)מקומי או  הזנת מתח .4.3.11

 .7,000Hz – 200תחום הענות  .4.3.12

 .שחור בצבע  Mylarפלסטיפנל אלומיניום עם ציפוי  .4.3.13

  .Gooseneckאופציה למיקרופון  .4.3.14

 על קיר.שקועה או התקנה  .4.3.15

 

 . לחדרי ניתוח וחדר "נקי" יחידת קצה  .4.4

  ( pdf1510080 -Datasheet.000ראה  )למידע נוסף

 מפרט טכני:

 .עמיד כימיכלים Mylarבציפוי  0 – 9לוח מקשי חיוג  .4.4.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .4.4.2

 )ופונקציות נוספות(. לביטול וסיום שיחה C" (Cancel)"מקש  .4.4.3

 לסינון רעשי רקע והפעלה ע"י צעקה, קולות נפץ וכו'. DSPמנגנון  .4.4.4

 (.mm x 68mm35) עם ווסת תצוגה גרפית גדולה ומוארת .4.4.5

 ווסת עוצמת קול דיגיטלי ונורית חיווי. .4.4.6

 לחצני חיוג. 4 .4.4.7

 צני ניווט לתפריטי מערכת.לח 4 .4.4.8

 ממסר "מגע יבש" מובנה ביחידה. .4.4.9

 דציבל. 75וואט ברגישות  1.5רמקול פנימי בהספק של  .4.4.10

 .POE (Power over Ethernet)מקומי או  הזנת מתח .4.4.11
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 .7,000Hz – 200תחום הענות  .4.4.12

 .לבן אנטי בקטריאלי  Mylarפלסטיפנל אלומיניום עם ציפוי  .4.4.13

 על קיר.שקועה או התקנה  .4.4.14

 

 

 . ונדאלי  -אנטייחידת קצה  .4.5

  ( pdf41110080 -Datasheet.00ראה  )למידע נוסף

 מפרט טכני:

 .Vandal Proof מ"מ 22 לחצן קריאה .4.5.1

 .נים מחבלה בזדוןפנימי מוגומיקרופון רמקול  .4.5.2

 לסינון רעשי רקע והפעלה ע"י צעקה, קולות נפץ וכו'. DSPמנגנון  .4.5.3

 .Vandal Proofברגי התקנה מאובטחים  .4.5.4

 ממסר "מגע יבש" מובנה ביחידה. .4.5.5

 וואט. 1.5בהספק של מגבר פנימי ורמקול  .4.5.6

  למגבר חיצוני.  db, 600Ω 0))יציאת שמע  .4.5.7

 .POE (Power over Ethernet)מקומי או  הזנת מתח .4.5.8

 .7,000Hz – 200תחום הענות  .4.5.9

 ..A304 מוקשחמ"מ  2 פנל נירוסטה .4.5.10

 על קיר.שקועה או התקנה  .4.5.11

 

 

 

 .  (Gang 3)ונדאלי   -אנטייחידת קצה  .4.6

  ( pdf51010080 -Datasheet.00ראה  )למידע נוסף

 מפרט טכני:

 .Vandal Proof מ"מ, 30פטריה אדום  לחצן קריאה .4.6.1

  .נים מחבלה בזדוןפנימי מוגומיקרופון רמקול  .4.6.2

 לסינון רעשי רקע והפעלה ע"י צעקה, קולות נפץ וכו'. DSPמנגנון  .4.6.3

 .Vandal Proofברגי התקנה מאובטחים  .4.6.4

 ממסר "מגע יבש" מובנה ביחידה. .4.6.5

  וואט. 1.5בהספק של מגבר פנימי ורמקול  .4.6.6

 למגבר חיצוני.  db, 600Ω 0))יציאת שמע  .4.6.7

 .POE (Power over Ethernet)מקומי או  הזנת מתח .4.6.8

 .7,000Hz – 200תחום הענות  .4.6.9

 ..A304 מוקשחמ"מ  2 פנל נירוסטה .4.6.10

 .GANG 3בקופסא סטנדרטית מסוג  על קירשקועה או התקנה  .4.6.11
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 . עמדת מצוקה ועזרה )הגנה אורבנית( .4.7

 Datasheet  (1600, 1602, 1603)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 .Vandal Proof אדום לחצן קריאה .4.7.1

 והבהוב מצוקה גדולה ומוגנת.תאורת סימון  .4.7.2

 מנגנון לסינון רעשי רקע ושיפור מובנות הדיבור. .4.7.3

 גלאי קול להפעלה ע"י צעקה, קולות נפץ וכו'. .4.7.4

 .נים מחבלה בזדוןפנימי מוגומיקרופון רמקול  .4.7.5

 תאורה מובנית לחזית פנל האינטרקום. .4.7.6

 ממסר "מגע יבש" מובנה ביחידה. .4.7.7

  וואט. 1.5בהספק של מגבר פנימי ורמקול  .4.7.8

 למגבר חיצוני.  db, 600Ω 0))יציאת שמע  .4.7.9

  נורית חיווי בחזית הפנל. .4.7.10

 מ"מ. 2.5זיווד פנל נירוסטה מוקשח בעובי  .4.7.11

 .Vandal Proof ברגי אבטחה מסוג 6 .4.7.12

 אופציה לחיבור לחצן נוסף )פנימי או חיצוני(. .4.7.13

 אופציה להתקנת מצלמה. .4.7.14

 .או עמוד  התקנה על קיר .4.7.15
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 .לחדר בקרהיחידת קצה  .4.8

  ( pdf3110080 -Datasheet.000ראה  )למידע נוסף

 מפרט טכני:

 .0 – 9לוח מקשי חיוג  .4.8.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .4.8.2

 )ופונקציות נוספות(. לביטול וסיום שיחה C" (Cancel)"מקש  .4.8.3

 (.mm x 68mm35) עם ווסת תצוגה גרפית גדולה ומוארת .4.8.4

 ווסת עוצמת קול דיגיטלי ונורית חיווי. .4.8.5

 לסינון רעשי רקע והפעלה ע"י צעקה, קולות נפץ וכו'. DSPמנגנון  .4.8.6

 .נורות חיווי לכל לחצן 2עם  לחצני חיוג מהיר 4 .4.8.7

  לחצני ניווט לתפריטי מערכת. 4 .4.8.8

 ממסר "מגע יבש" מובנה ביחידה. .4.8.9

 דציבל. 75וואט ברגישות  1.5רמקול פנימי בהספק של  .4.8.10

 .POE (Power over Ethernet)מקומי או  נת מתחהז .4.8.11

 .7,000Hz – 200תחום הענות  .4.8.12

 .שחור בצבע  Mylarפלסטיפנל אלומיניום עם ציפוי  .4.8.13

 .Gooseneckאופציה, מיקרופון  .4.8.14

 מודולים(. 2)מקס'  DAK 48לחצני חיוג מהיר  48אופציה, מודול  .4.8.15

 אופציה, חיבור שפופרת או מערכת ראש. .4.8.16

 .שולחן הבקרהשקועה בפנל התקנה  .4.8.17

 

 . לחצני חיוג מקוצר 48מודול   .4.9

  ( pdf10110080 -Datasheet.00ראה  )למידע נוסף

 מפרט טכני:

 .מקוצר עם תאורת רקע עם ווסתחיוג לחצני  48 .4.9.1

 נוריות חיווי לכל לחצן )אדום, ירוק(, ניתנים לתכנות. 2 .4.9.2

 תגיות סימון וכיתוב לכל לחצן. .4.9.3

 מותאם לאפליקציות בחדרי בקרה. .4.9.4

 .POE (Power over Ethernet)או  24Vמקומי  הזנת מתח .4.9.5

 .שחור בצבע  Mylarפלסטיפנל אלומיניום עם ציפוי  .4.9.6

 .שקועה בפנל שולחן הבקרההתקנה  .4.9.7

 

 . מודול שפופרת .4.10

 מפרט טכני:

 .8031מודול שפופרת מותאם ליחידת בקרה  .4.10.1
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 פנל אלומיניום עם מתלה נעילת שפופרת מגנטי.  .4.10.2

 מותאם לאפליקציות בחדרי בקרה. .4.10.3

 .שקועה בפנל שולחן הבקרההתקנה  .4.10.4

 .אנלוגי הקצ יחידות .5

 

 . ושפופרת יחידת קצה משרדית עם תצוגה .5.1

 Datasheet  (1007070090, 1007034310, 1007001310, 1007072090ראה )למידע נוסף 

 מפרט טכני:

 .0 – 9חיוג לוח מקשי  .5.1.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.1.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.1.3

 פתוח" לשליטה על אופן קבלת השיחות.-מתג "פרטי .5.1.4

 תווים. 16שתי שורות של  LCDנומרית -תצוגה אלפא .5.1.5

 שפופרת קלת משקל. .5.1.6

 ווסת עוצמת קול ונורית חיווי. .5.1.7

 יר.לחצני חיוג מה 10 .5.1.8

 דציבל. 88וואט ברגישות  1.6רמקול פנימי בהספק של  .5.1.9

 דציבל. - 65פנימי ברגישות של  Electretמיקרופון  .5.1.10

 בצבע אפור או שחור. ABSזיווד פלסטי  .5.1.11

 התקנה על שולחן או לתלייה על קיר. .5.1.12

 

 

 

 יחידת קצה משרדית ללא תצוגה, עם שפופרת.  .5.2

 Datasheet  (1007034210, 1007001210)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 .0 – 9לוח מקשי חיוג  .5.2.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.2.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.2.3

 שפופרת קלת משקל. .5.2.4

 פתוח" לשליטה על אופן קבלת השיחות.-מתג "פרטי .5.2.5

 ווסת עוצמת קול ונורית חיווי. .5.2.6

 .לחצני חיוג מהיר 10 .5.2.7

 דציבל. 88וואט ברגישות  1.6רמקול פנימי בהספק של  .5.2.8

 דציבל. - 65פנימי ברגישות של  Electretמיקרופון  .5.2.9

 בצבע אפור או שחור. ABSזיווד פלסטי  .5.2.10
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 התקנה על שולחן או לתלייה על קיר. .5.2.11

 

 

 

 . וללא שפופרת יחידת קצה משרדית עם תצוגה .5.3

 Datasheet  (1007036310, 1007071090)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 .0 – 9לוח מקשי חיוג  .5.3.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.3.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.3.3

 פתוח" לשליטה על אופן קבלת השיחות.-מתג "פרטי .5.3.4

 תווים. 16שתי שורות של  LCDנומרית -תצוגה אלפא .5.3.5

 ווסת עוצמת קול ונורית חיווי. .5.3.6

 חצני חיוג מהיר.ל 10 .5.3.7

 דציבל. 88וואט ברגישות  1.6רמקול פנימי בהספק של  .5.3.8

 דציבל. - 65פנימי ברגישות של  Electretמיקרופון  .5.3.9

 בצבע אפור או שחור. ABSזיווד פלסטי  .5.3.10

 התקנה על שולחן או לתלייה על קיר. .5.3.11

 

 

 

 . וללא שפופרת יחידת קצה משרדית ללא תצוגה .5.4

 Datasheet  (1007036210)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 .0 – 9לוח מקשי חיוג  .5.4.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.4.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.4.3

 פתוח" לשליטה על אופן קבלת השיחות.-מתג "פרטי .5.4.4

 ווסת עוצמת קול ונורית חיווי. .5.4.5

 לחצני חיוג מהיר. 10 .5.4.6

 דציבל. 88וואט ברגישות  1.6בהספק של רמקול פנימי  .5.4.7

 דציבל. - 65פנימי ברגישות של  Electretמיקרופון  .5.4.8

 בצבע אפור או שחור.  ABSזיווד פלסטי .5.4.9

 התקנה על שולחן או לתלייה על קיר. .5.4.10
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 יחידת קצה ראשית להתקנה שטוחה.  .5.5

 Datasheet  (1007043000)למידע נוסף ראה 

  מפרט טכני:

 .0 – 9חיוג לוח מקשי  .5.5.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.5.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.5.3

 פתוח" לשליטה על אופן קבלת השיחות.-מתג "פרטי .5.5.4

 ווסת עוצמת קול ונורית חיווי בחזית. .5.5.5

 לחצני חיוג מהיר. 8 .5.5.6

 תווים. 16שתי שורות של  LCDנומרית -תצוגה אלפא .5.5.7

 דציבל. 75וואט ברגישות  1רמקול פנימי בהספק של  .5.5.8

 דינאמי. Gooseneckמיקרופון  .5.5.9

 .5,000Hz – 300תחום הענות  .5.5.10

 זיווד פנל אלומיניום בציפוי אנודייז טבעי. .5.5.11

 התקנה על שולחן בקרה או קיר )מעל ומתחת הטייח(. .5.5.12

 

 

 

 

 שטוחה. להתקנה יחידת קיר  .5.6

 Datasheet  (1007042000, 1007040000)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 .0 – 9לוח מקשי חיוג  .5.6.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.6.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.6.3

 פתוח" לשליטה על אופן קבלת השיחות.-מתג "פרטי .5.6.4

 בחזית.ווסת עוצמת קול ונורית חיווי  .5.6.5

 (.7042לחצני חיוג מהיר ) 8 .5.6.6

 (.7042תווים ) 16שתי שורות של  LCDנומרית -תצוגה אלפא .5.6.7

 דציבל. 88וואט ברגישות  1.6רמקול פנימי בהספק של  .5.6.8

  דציבל. - 65פנימי ברגישות של  Electretמיקרופון  .5.6.9

 .10,000Hz – 300תחום הענות  .5.6.10
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 זיווד פנל אלומיניום בציפוי אנודייז טבעי. .5.6.11

 התקנה על קיר )מעל ומתחת הטייח(. .5.6.12

 

 

 

 . " נקי"  יחידת חדרי ניתוח וחדר .5.7

 Datasheet  (1007036600)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

  .Hygienic Mylarבציפוי  0 – 9לוח מקשי חיוג  .5.7.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.7.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.7.3

 ווסת עוצמת קול ונורית חיווי בחזית. .5.7.4

 לחצני חיוג מהיר. 4 .5.7.5

 תווים. 16שתי שורות של  LCDנומרית -תצוגה אלפא .5.7.6

 דציבל. 88וואט ברגישות  1.6רמקול פנימי בהספק של  .5.7.7

 דציבל. - 65פנימי ברגישות של  Electretמיקרופון  .5.7.8

 רחיץ. Mylar זיווד פנל אלומיניום מצופה .5.7.9

 ה על קיר )מעל ומתחת הטייח(.התקנ .5.7.10
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 . תצוגות 2  ראשיתיחידת קצה  .5.8

 Datasheet  (1007007000, 1007007010)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 .0 – 9לוח מקשי חיוג  .5.8.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.8.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.8.3

 פתוח" לשליטה על אופן קבלת השיחות.-מתג "פרטי .5.8.4

 .)אופקית( תווים 20שורות של  4 -תצוגה גראפית ראשית  .5.8.5

 .)אנכית( תווים 8שורות  10 -תצוגה גראפית לחצני חיוג מהיר  .5.8.6

 ווסת עוצמת קול ונורית חיווי. .5.8.7

 (.10+10לחצני חיוג מהיר )ע"י דפדוף  20 .5.8.8

 ניווט לתכונות מערכת ותפריטים.לחצני  4 .5.8.9

 וואט. 1רמקול פנימי בהספק של  .5.8.10

 )אופציה(. Gooseneckפנימי או  Electretמיקרופון  .5.8.11

 .7,000Hz – 300תחום הענות  .5.8.12

  בצבע אפור/שחור. ABSזיווד פלסטי  .5.8.13

 התקנה על שולחן. .5.8.14

 

 . CRM IV מוקדל עמדת בקרה  .5.9

 Datasheet  (1007006101)למידע נוסף ראה 

 טכני:מפרט 

 .0 – 9לוח מקשי חיוג  .5.9.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.9.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.9.3

 פתוח" לשליטה על אופן קבלת השיחות.-מתג "פרטי .5.9.4

 תווים. 20שורות של  LCD 4נומרית מוארת -תצוגה אלפא .5.9.5

 ווסת עוצמת קול ונורית חיווי. .5.9.6

 דציבל. 75וואט ברגישות  1בהספק של רמקול פנימי  .5.9.7

 .7,000Hz – 300 תחום הענות .5.9.8

 .Gooseneckמיקרופון ביטול רעשי סביבה  .5.9.9

 מודול שפופרת. -אופציה  .5.9.10

 לחצני חיוג מהיר. 48מודול  -אופציה  .5.9.11

 נוריות חיווי )אדום/ירוק( הניתנים לתכנות. 2כל לחצן כולל 

 חיוג מהיר.לחצני  96מודולים, סה"כ  2אופציה להרחבה ע"י 
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 זיווד מסגרת אלומיניום בצבע אפור, פנל אלומיניום בציפוי אנודייז. .5.9.12

 התקנה על שולחן או מושקע בלוח בקרה. .5.9.13

 

 

 

 יחידת דלת.  .5.10

 Datasheet  (1007046000)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 .עם אפשרות כיתוב לחצן קריאה רחב .5.10.1

 וואט. 1רמקול פנימי בהספק של  .5.10.2

 פנימי )בגב המכשיר(.ווסת עוצמת קול  .5.10.3

 דציבל. - 65פנימי ברגישות של  Electretמיקרופון  .5.10.4

 .6,000Hz – 300תחום הענות  .5.10.5

 זיווד פנל אלומיניום בציפוי אנודייז טבעי. .5.10.6

 התקנה על קיר )מעל ומתחת הטייח(. .5.10.7

 .IP 54סיווג  .5.10.8

 

 

 יחידת דלת מעוצבת.  .5.11

 Datasheet  (DSV 101)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 .Piezo Electricלחצן קריאה  .5.11.1

  נורית חיווי שקועה בחזית. .5.11.2

 וואט. 0.5רמקול פנימי בהספק של  .5.11.3

 דציבל. - 65פנימי ברגישות של  Electretמיקרופון  .5.11.4

 .10,000Hz – 300תחום הענות  .5.11.5

 מ"מ( בציפוי אנודייז. 23זיווד גוף אלומיניום ) .5.11.6

 התקנה על קיר. .5.11.7

 

 

 . ונדאלי  -אנטייחידת קצה  .5.12

  Datasheet  05610(10070)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

  .Vandal Proof מ"מ 22 לחצן קריאה .5.12.1

 .נים מחבלה בזדוןפנימי מוגומיקרופון רמקול  .5.12.2

 דציבל. 88וואט ברגישות  1רמקול פנימי בהספק של  .5.12.3

 .Vandal Proofברגי התקנה מאובטחים  .5.12.4
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 .10,000Hz – 200תחום הענות  .5.12.5

 נוסף )פנימי או חיצוני(.אופציה לחיבור לחצן  .5.12.6

 ..A304 מוקשחמ"מ  2 פנל נירוסטה .5.12.7

 .מ"מ( 30)קופסא גוף דק  על קירשקועה או התקנה  .5.12.8

 

 

 

 מוקשחת לתאי מאסר.  יונדאל  -יחידת קצה אנטי .5.13

 Datasheet  (1007061000, 1007063000)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 .Vandal Proofלחצן קריאה  .5.13.1

 (.7063האזנה לשמע, תאורה, עוצמת קול וכו' ) לחצני פונקציה,  .5.13.2

 וואט מוגן. 1רמקול פנימי בהספק של  .5.13.3

 דציבל מוגן. – 65פנימי ברגישות של  Electretמיקרופון  .5.13.4

 תקיפה וכו'(.קולות נפץ, פנימי )צעקה,  קולגלאי  .5.13.5

 גלאי פנל חזית )מתריע על ניסיון לפירוק הפנל, יחידת הקצה(. .5.13.6

 ם חיצוניים )תאורה, זמזם וכו'(. מגעים יבשים להפעלת התקני .5.13.7

 .10,000Hz – 200 תחום הענות .5.13.8

 מ"מ. 2.5זיווד פנל נירוסטה מוקשח בעובי  .5.13.9

 .Vandal Proof ברגי אבטחה מסוג 6 .5.13.10

  .IP65סיווג  .5.13.11

 התקנה על קיר, תחת הטייח. .5.13.12

 

 

 

 

 . ונדאלי  -אנטייחידת קצה  .5.14

  )Datasheet  201-VPS)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

  .בצבע אדום או אפור Piezo מ"מ 24 קריאהלחצן  .5.14.1

 .נים מחבלה בזדוןפנימי מוגומיקרופון רמקול  .5.14.2

 נורית חיווי שקועה ומוגנת בצבע כחול. .5.14.3

 .עמיד מים ואבק וואט Ω45 ,.41 רמקול .5.14.4

 אופציה לחיבור לחצן נוסף )פנימי או חיצוני(. .5.14.5

 .A304 מוקשחמ"מ  2.5 פנל נירוסטה .5.14.6

 .TORXברגי התקנה מאובטחים  .5.14.7

 התקנה על קיר )מעל ומתחת הטייח(. .5.14.8
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 . Gang Standardsונדאלי   -יחידות קצה אנטי .5.15

 Datasheet  (6291, 6294, 6294-2, 62922)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 .Vandal Proof (1-2) קריאה ןלחצ .5.15.1

 רמקול פנימי מוגן. .5.15.2

 פנימי מוגן. Electretמיקרופון  .5.15.3

 נורית חיווי מוגנת בצבע אדום. .5.15.4

 .A304מ"מ  2זיווד פנל נירוסטה  .5.15.5

 .Vandal Proofבורגי סגירה בתקן  4 .5.15.6

 .Vandal Proofסיווג  .5.15.7

 התקנה על קיר, תחת הטייח. .5.15.8

 .GANG 2/3קופסת זיווד סטנדרט  .5.15.9

 

 

 

 

 . עמדת מצוקה ועזרה .5.16

 Datasheet  (1600, 1602, 1603)למידע נוסף ראה 

 טכני:מפרט 

 .Vandal Proof אדום לחצן קריאה .5.16.1

 תאורת סימון והבהוב מצוקה גדולה ומוגנת. .5.16.2

 תאורה מובנית לחזית פנל האינטרקום.  .5.16.3

 .עמיד מים ואבק וואט Ω45 ,.41 רמקול .5.16.4

 נורית חיווי בחזית הפנל. .5.16.5

 פנימי מוגן. Electretמיקרופון  .5.16.6

 מ"מ. 2.5זיווד פנל נירוסטה מוקשח בעובי  .5.16.7

 .Vandal Proof מסוגברגי אבטחה  6 .5.16.8

 אופציה לחיבור לחצן נוסף )פנימי או חיצוני(. .5.16.9

 אופציה להתקנת מצלמה. .5.16.10

 .או עמוד  התקנה על קיר .5.16.11
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 "קלה".  התעשיליחידת קצה  .5.17

 Datasheet  (1007080000)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 .UVמוגן קרינה   PVC. בציפוי 0 – 9לוח מקשי חיוג  .5.17.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.17.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.17.3

 ווסת עוצמת קול פנימי ונורית חיווי בחזית. .5.17.4

 דציבל. 66וואט ברגישות  1.5רמקול פנימי בהספק של  .5.17.5

 פנימי. Electretמיקרופון  .5.17.6

 וואט מובנה ביחידה לחיבור רמקול חיצוני. 10מגבר  .5.17.7

 .5,000Hz – 500 הענותתחום  .5.17.8

 עמידה לחומרים כימים קשים. Bayblendזיווד קופסת פלסטיק  .5.17.9

 .Gland PG9, PG11כניסות כבלים  .5.17.10

 .IP54סיווג  .5.17.11

 אופציה לחיבור שפופרת. .5.17.12

 

 

 

 

 

 

 רעשי סביבה   סינון -יחידת קצה תעשייתית   .5.18

 Datasheet  (1007082000)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 מוגן מים.  PVCבציפוי. 0 – 9לוח מקשי חיוג  .5.18.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.18.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.18.3

 ווסת עוצמת קול פנימי ונורית חיווי בחזית. .5.18.4

 .Noise Cancelingמיקרופון דינאמי מבטל רעשי סביבה  .5.18.5

 וואט מובנה ביחידה לחיבור רמקול חיצוני. 10מגבר  .5.18.6

 .5,000Hz – 500 הענותתחום  .5.18.7
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 זיווד קופסת פלסטיק עמידה לתנאי סביבה חיצוניים. .5.18.8

 .Gland PG9כניסות כבלים  .5.18.9

 .IP65סיווג  .5.18.10

 אופציה לחיבור שפופרת. .5.18.11

 

 

 

 

 . מוקשחת  –יחידת קצה תעשייתית   .5.19

 Datasheet  (1007086000)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 . בכיסוי גומי מוגן מים.0 – 9לוח מקשי חיוג  .5.19.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.19.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.19.3

 לחצני חיוג מהיר. 4 .5.19.4

 ווסת עוצמת קול פנימי ונורית חיווי בחזית. .5.19.5

 פנימי. Electretמיקרופון  .5.19.6

 וואט מובנה ביחידה לחיבור רמקול חיצוני. 10מגבר  .5.19.7

 .5,000Hz – 500 תחום הענות .5.19.8

 זיווד יציקת אלומיניום עם פנל מצופה אנודייז, עמיד בתנאי סביבה חיצוניים. .5.19.9

 .Gland PG9, PG7כניסות כבלים  .5.19.10

 .IP65סיווג  .5.19.11

 אופציה לחיבור שפופרת. .5.19.12

 

 

 

 . לחצן קריאה –יחידת קצה תעשייתית   .5.20

 Datasheet  (1007083000, 1007085000)למידע נוסף ראה 

 מפרט טכני:

 לחצן קריאה. .5.20.1

 לבקרת כיוון השיחה ולפונקציות נוספות. M" (Manual)"מקש  .5.20.2

 לביטול וסיום שיחה. C" (Cancel)"מקש  .5.20.3

 ווסת עוצמת קול פנימי ונורית חיווי בחזית. .5.20.4

 דציבל.. 72וואט  1.5רמקול פנימי מוקשח בהספק של  .5.20.5

 .Noise Cancelingמיקרופון דינאמי מבטל רעשי סביבה  .5.20.6

 לחיבור רמקול חיצוני.וואט מובנה ביחידה  10מגבר  .5.20.7

 .5,000Hz – 500 תחום הענות .5.20.8

 זיווד יציקת אלומיניום עמיד בתנאי סביבה חיצוניים. .5.20.9
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 .Gland PG9כניסות כבלים  .5.20.10

 .IP65סיווג  .5.20.11

 אופציה לחיבור שפופרת. .5.20.12

 


