
מחירכמותיחידהתאורסעיף

תקשורת מחשבים18

עבודות18.090

התקת AP במרחב הציבורי כולל חיבור פיזי לרשת ,חיבור מגשר , התקה פיזית18.090.0001
,הדבקת מדבקה על התקרה /קיר המכיל את המידע של מספר הקודה כולל תיק
אתר של מספר הקודה ויחידת ה AP , המחיר כולל את כול הציוד הדרש לביצוע

ההתקה כולל כלי עבודה ,כולל החזרת התקרה לקדמותו.

1400.00יח'

1450.00יח'פירוק והרכבה של יחידת AP באותו אתר כולל הפעלתו , בהתאם לסעיף 18.090.00021

פירוק והרכבה של יחידת AP באתר חלופי , כולל הובלה ,ושיוע לאתר החדש , חיבור18.090.0003
היחידה כולל הפעלתו באתר החדש בהתאם לסעיף 1

1500.00יח'

הגעה חוזרת לאתר בעת התקת קודות רשת (מ  4ק ומעלה ) עקב חוסר בריהוט18.090.0004
ו/או השלמת ריהוט המחיר מתייחס לכלל העבודה וישולם בתוספת של צוות עבודה

, בכל מקרה לא יעלה על מחיר של מחצית הקודה

11,000.00יח'

תקלת קודות – תיקון תקלה לפי קודה בודדת , בכל מקרה המחיר לא יעלה על18.090.0005
מחיר קודה חדשה, יובהר בזאת כי תיקון תקלת קודה הוא חלק מה-SLA, בין אם

החברה פרסה או לא, ובין אם זה בתקופת האחריות או לא.

1320.00יח'

פירוק תשתיות כגון קודת רשת , כבילה ישה תתומחר לפי שעות עבודה של שי18.090.0006
עובדים זוטרים , בכל מקרה לא יעלה מחיר הפירוק על עלות צוות עובדים . העבודה

כוללת פירוק תקרות , צרת או כל כבילה אחרת הדרש לצורך הפירוק הכבילה
והחזרת התקרה בסיום העבודה , בהתאם ליומן עבודה חתום ע"י ציג האוברסיטה

1150.00ש"ע

קבלת אישור קוסטרוקטור עבור ציוד קיים , האישור יכללול תיק תיעוד ואישור18.090.0007
חתום של הקוסטרוקטור למשך שה .

13,000.00קומפ

180.00מ'אספקה והתקת כבל פלדה שזור לתליה עילית בקוטר 6 מ"מ18.090.0008

ביצוע קידוח בקיר בלוקים, בקוטר עד 2", כולל יקיון המקום, החזרתו למצב18.090.0009
ראשוי ואיטום הקדח באיטום מסיבי כגד מים, חדירת חרקים וכו', כולל אספקת

כל החומרים הדרשים לביצוע העבודה.

1400.00יח'

ביצוע קידוח בקיר/תקרה/רצפת בטון, לעומק של עד 40 ס"מ, באמצעות מקדח18.090.0010
יהלום עד 3", כולל יקיון המקום, החזרתו למצב ראשוי ואיטום הקדח באיטום

מסיבי כגד מים, חדירת חרקים וכו', כולל אספקת כל החומרים הדרשים לביצוע
העבודה.

1330.00יח'

בדיקת צב״ד של תשתיות חושת באמצעות מכשיר בדיקה FLUKE כולל קבלת18.090.0011
דו"ח ממוחשב , במחיר מתייחס עד  24קודות ,המחיר מכיל בתוכו ל את עלות

הטכאי והציוד הדרש לביצוע הבדיקות

1600.00קומפ

הכת תיק תיעוד עבור ציוד קיים המותקן החל מקודה בודדת , התיק יכלול את כל18.090.0012
, OTDR ואו בדיקות FLUKתוצאות הבדיקה כולל תוצאות בדיקת ה

1600.00קומפ

ביצוע בדיקות לסיבים אופטיים באמצעות מכשיר OTDR כולל הוצאת פלט עד 18.090.001312
גידים - הזמה מיוחדת

1350.00קומפ

פרוק ארון תקשורת קיים הכולל פירוק הציוד המותקן בארון , סבלות , הובלה18.090.0014
,שיוע והעברת הציוד למיקום חדש של הארון , חיבורו לקיר בהתאם לתקיה , כולל
התקת הציוד המועתק והפעלת המערכת מחדש, חיבור הארקת הארון , בביין אחר

.

12,400.00קומפ

1500.00קומפפרוק ארון תקשורת כולל פיוי הארון לאתר פסולות מורשה18.090.0015

סידור ארון תקשורת הכולל תיעוד הארון לפי העבודה, פרוק כל המגשרים18.090.0016
הקיימים, התקת מגשרים חדשים סירוקם, סימון כל מגשר בשתי קצוות ע"פ

דרישת המזמין, פרוק כל הציוד הקיים בארון והרכבתו מחדש בהתאם לדרישת
המזמין התקת פלי מעבר מגשרים, פלים עיוורים ברווחים ע"פ הצורך.

12,000.00קומפ

1130.00ש"עשעת עבודת מתקין שעות רגילות 07:00 - 17:00 (עבודות מיוחדות)18.090.0017

1170.00ש"עשעת עבודת מתקין שעות וספות (החל משעה 17:00 ועד הבוקר למחרת)18.090.0018

1220.00ש"עשעת עבודה למתקין ימי שישי, חגים ושבתות18.090.0019

12,200.00י"עצוות אופטי + בודק18.090.0020

11,400.00י"עצוות תשתיות (טכאי 1 ) ליום עבודה 8 שע18.090.0021

אספקה והתקת גוזולת מתכת על גבי מבה העשויה מציור מתכת בקוטר "18.090.00223
מגולוון - בגובה של 3 מטרים, כולל אלמט התקה כפול להרחקה מהקיר בשי

מקטעי הציור. ההתקה תכלול עוגן חיזוק וכן בורג עין ויחידת עיגון בקצהו העליון.

12,500.00יח'
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אספקה והתקת גוזולת מתכת על גבי מבה העשויה מציור מתכת בקוטר "18.090.00233
מגולוון - בגובה של 6 מטרים, כולל אלמט התקה כפול להרחקה מהקיר בשי

מקטעי הציור. ההתקה תכלול עוגן חיזוק וכן בורג עין ויחידת עיגון בקצהו העליון.

13,000.00יח'

חפירה בכורכר (אדמת בור): החפירה כוללת: (כולל החזרה לקדמות) - חפירה בעומק18.090.0024
של עד 2.5 מ' אספקה ופיזור שכבת חול/מצע א'/חמרה (שכבה אחת) הכל בהתאם

להוראת המפקח - החת 2 סרטי סימון.- - אספקה, החה וסידור 4 ציורות בקוטר
AS MADE יותרת.- תוכ50 מ"מ יק"ע 13.5 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי צ

בהתאם למפרט עריית תל אביב

1220.00מ'

חפירה באספלט: החפירה כוללת:- חפירה בעומק עד 2 מ'.- אספקה ופיזור שכבת18.090.0025
חול/מצע א' (החלפה מלאה).- החת 2 סרטי סימון- אספקה, החה וסידור 4

ציורות בקוטר 50 מ"מ יק"ע 11.0 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי צרת - תיקון
AS יותכביש/מדרכה באספלט בהתאם למפרט הביצוע ו/או דרישת המפקח.- תוכ

MADE

1210.00מ'

חפירה באספלט: החפירה כוללת:- חפירה בעומק עד 2.5 מ'.- אספקה ופיזור שכבת18.090.0026
חול/מצע א' (החלפה מלאה).- החת 2 סרטי סימון- אספקה, החה וסידור 4

ציורות בקוטר 50 מ"מ יק"ע 11.0 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי צרת - תיקון
AS יותכביש/מדרכה באספלט בהתאם למפרט הביצוע ו/או דרישת המפקח.- תוכ

MADE

1220.00מ'

חפירה בריצוף משתלבת::החפירה כוללת:- חפירה בעומק עד 2 מ'.- אספקה ופיזור18.090.0027
שכבת חול/מצע א' (החלפה מלאה).- החת 2 סרטי סימון- אספקה, החה וסידור 4

ציורות בקוטר 50 מ"מ יק"ע 11.0 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי צרת - תיקון
כביש/מדרכה בכל סוגי הריצוף,בהתאם למפרט הביצוע ו/או דרישת המפקח.-

AS MADE יותתוכ

1240.00מ'

חפירה באספלט (מחפרון):החפירה כוללת:- חפירה/ חציבה בעומק 1.2 מ' וברוחב18.090.0028
בין 25-40 ס"מ.- אספקה ופיזור לכל עומק ורוחב התעלה בטון מסוג תבח"מ

(CLSM או שוו"ע) מאושר ע"י מהל הפרוייקט.- פיוי מלא של כל עודפי האדמה -
אספקה, החה וסידור 4 ציורות בקוטר 50 מ"מ יק"ע 11.0 כולל חוט משיכה,

.ASMADE יותרת - תוכמחברי ואטמי צ

1220.00מ'

התקה ואספקת עמוד סימון מציור פלדה מגולוות קוטר " 3/4 בתוך ומעל18.090.0029
הקרקע, צבוע כחול ולבן לרבות יסוד בטון,עם כיפה ושלט כיתוב וסימון

1320.00יח'

התקה ואספקת עמוד סימון מציור פלדה מגולוות קוטר " 3 בתוך ומעל הקרקע,18.090.0030
צבוע כחול ולבן לרבות יסוד בטון,עם כיפה ושלט כיתוב וסימון

1370.00יח'

אספקה והתקה שרוול פלדה "12-"6, המחיר כולל את כל עבודות הריתוך, החיבור18.090.0031
והשחלת הצרת בתוך השרוול.

1151.00מ'

ייצוב שוליים באגו"מ/ מצע א' - עובי 0.2 מ' באורך 1 מ' כולל את כל העבודות18.090.0032
הלוות בהתאם להוראות המפקח.

131.00מ"ר

תוספת שכבת חול/ מצע ברוחב עד 0.4 מ' ובעובי 0.4 מ' (בעבודות מיוחדות בשטח18.090.0033
בור), מותה בקבלת אישור מראש ממהל הפרויקט.

113.00מ'

פירוק, קרצוף מדרכה/כביש אספלט - כולל שיקום מחדש בהתאם למפרט הטכי של18.090.0034
ערית תל אביב כאשר המחיר כולל בוסף: התאמת שוחות קיימות תיקון זקי בקרת

רמזורים, צביעה וסימון כביש, אבי שפה במידה ויידרש וכו'.

155.00מ"ר

פירוק וריצוף מחדש מדרכה משתלבת / כל סוגי הריצוף מעבר לתיקון המדרכה (18.090.00351
מ"ר) בהתאם להחיות המפקח ולאישורו.

1170.00מ'

174.00מ'פירוק והתקה מחדש אבן שפה/גן (1 מ"א) בהתאם להחיות המפקח ולאישורו.18.090.0036

אספקה בלבד של ריצוף אבן משתלבת מכל סוג שהוא בהתאם להחיות המפקח18.090.0037
ולאישורו.

135.00מ"ר

130.00מ'אספקה בלבד של אבן שפה/גן מכל סוג שהוא בהתאם להחיות המפקח ולאישורו.18.090.0038

155.00מ"ראספקה ויציקת בטון לא מזוין ב- 18.090.0039.20

175.00מ"ראספקה ויציקת בטון לא מזוין ב- 18.090.0040.30

12,560.00י"עיום עבודה יעה אופי (שופל) + מפעיל (המחיר כולל הובלות).18.090.0041

יום עבודה מחפר הידראולי זחלי (בגר ) + מפעיל (המחיר כולל הובלות והפעלת פטיש18.090.0042
חציבה מכל סוג).

12,800.00י"ע

יום מיי מחפרון אופי (בובקט ) + מפעיל (המחיר כולל הובלות והפעלת פטיש18.090.0043
חציבה מכל סוג).

11,600.00י"ע

16,500.00יח'תוספת עבודות לילה הקפצת צוות תשתיות +מחפרון18.090.0044
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חפירה בכורכר (אדמת בור): החפירה כוללת: (כולל החזרה לקדמות) - חפירה בעומק18.090.0045
בין 1.3 מ' עד 2.0 מ'.- אספקה ופיזור שכבת חול/מצע א'/חמרה (שכבה אחת) הכל

בהתאם להוראת המפקח - החת 2 סרטי סימון.- - אספקה, החה וסידור 4 ציורות
AS יותרת.- תוכבקוטר 50 מ"מ יק"ע 13.5 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי צ

MADE בהתאם למפרט עריית תל אביב

1220.00מ'

חפירה בכורכר (אדמת בור): החפירה כוללת: (כולל החזרה לקדמות) - חפירה בעומק18.090.0046
של עד 1.2 מ' אספקה ופיזור שכבת חול/מצע א'/חמרה (שכבה אחת) הכל בהתאם

להוראת המפקח - החת 2 סרטי סימון.- - אספקה, החה וסידור 4 ציורות בקוטר
AS MADE יותרת.- תוכ50 מ"מ יק"ע 13.5 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי צ

בהתאם למפרט עריית תל אביב

1220.00מ'

חפירה באספלט:החפירה כוללת:- חפירה בעומק עד 1.2 מ'.- אספקה ופיזור שכבת18.090.0047
חול/מצע א' (החלפה מלאה).- החת 2 סרטי סימון- אספקה, החה וסידור 24

ציורות בקוטר 50 מ"מ יק"ע 11.0 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי צרת - תיקון
AS יותכביש/מדרכה באספלט בהתאם למפרט הביצוע ו/או דרישת המפקח.- תוכ

MADE

1220.00מ'

חפירה בריצוף משתלבת::החפירה כוללת:- חפירה בעומק עד 1.2 מ'.- אספקה18.090.0048
ופיזור שכבת חול/מצע א' (החלפה מלאה).- החת 2 סרטי סימון- אספקה, החה

וסידור 4 ציורות בקוטר 50 מ"מ יק"ע 11.0 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי צרת -
תיקון כביש/מדרכה בכל סוגי הריצוף,בהתאם למפרט הביצוע ו/או דרישת המפקח.-

AS MADE יותתוכ

1240.00מ'

חפירה באספלט (טרצ'ר):החפירה כוללת:- חפירה/ חציבה בעומק 0.9-1.1 מ'18.090.0049
וברוחב בין 12-30 ס"מ.- ההרחבה לרוחב 30 ס"מ הה במעברי תשתיות קיימות ו/או

עתידיות בלבד. - אספקה ופיזור לכל עומק ורוחב התעלה בטון מסוג תבח"מ
(CLSM או שוו"ע) מאושר ע"י מהל הפרוייקט.- פיוי מלא של כל עודפי האדמה -

אספקה, החה וסידור 4 ציורות בקוטר 50 מ"מ יק"ע 11.0 כולל חוט משיכה,
.ASMADE יותרת - תוכמחברי ואטמי צ

1220.00מ'

חפירה באספלט (מחפרון):החפירה כוללת:- חפירה/ חציבה בעומק 1 מ' וברוחב בין18.090.0050
CLSM) מ"25-40 ס"מ.- אספקה ופיזור לכל עומק ורוחב התעלה בטון מסוג תבח
או שוו"ע) מאושר ע"י מהל הפרוייקט.- פיוי מלא של כל עודפי האדמה - אספקה,
החה וסידור 4 ציורות בקוטר 50 מ"מ יק"ע 11.0 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי

.ASMADE יותרת - תוכצ

1220.00מ'

החה ממחיר החפירה בגין החת 2 ציורות 50 מ"מ יק"ע 11.0 במקום 4 לפי18.090.0051
המפרט.

111.00מ'

קידוח אופקי: צרת גמישה, כולל אספקת הצרת + אטמי צרת בהתאם למפרט18.090.0052
הצרת. כמות הצרת: 2 ציורות 50 מ"מ + חוט משיכה יק"ע 11.0.

1193.00מ'

קידוח אופקי: צרת גמישה, כולל אספקת הצרת + אטמי צרת בהתאם למפרט18.090.0053
הצרת.כמות הצרת: 4 ציורות 50 מ"מ + חוט משיכה יק"ע 11.0.

1230.00מ'

קידוח אופקי בסלע: צרת גמישה, כולל אספקת הצרת + אטמי צרת בהתאם18.090.0054
למפרט הצרת.כמות הצרת: 2 ציורות 50 מ"מ + חוט משיכה יק"ע 11.0.

1537.00מ'

קידוח אופקי בסלע: צרת גמישה, כולל אספקת הצרת + אטמי צרת בהתאם18.090.0055
למפרט הצרת.כמות הצרת: 4 ציורות 50 מ"מ + חוט משיכה יק"ע 11.0.

1616.00מ'

18.090.0056HDPE 40 רת פוליאתילן מסוגרת קיימת מכל סוג צה בתוך צאספקה והשחלה ק
מ"מ, יק"ע 17.0, חוט משיכה, מחברי ואטמי צרת.

19.00מ'

תא חיבורים A1 מלבי לפי הפירוט הבא:- גובה 100 ס"מ, רוחב 57 ס"מ, אורך 18.090.0057127
ס"מ - תקרה 25 טון כבד כולל מדרגות ירידה.- פתח 60 ס"מ - יציקת בטון + סורג

בטון + דלי צבירה.- התקת זוג שלטים

15,670.00יח'

18.090.0058A1 1900.00יח'תוספת מכסה עגול לתא

אספקה והתקה שרוול PVC דרג חשמל "8, דרג 10 המחיר כולל השחלת הצרת18.090.0059
בתוך השרוול.

181.00מ'

אספקה והתקה שרוול PVC דרג חשמל "6, דרג 10 המחיר כולל השחלת הצרת18.090.0060
בתוך השרוול.

171.00מ'

1912.00יח'תוספת למיקום תא על תוואי סיב אופטי פעיל-תא על צרת קיימת עם סיב אופטי.18.090.0061

1249.00יח'חיבור לצרת קיימת מכל סוג שהוא (עד 6 קים)18.090.0062

1259.00יח'חיבור לתא קיים מכל סוג שהוא (עד 6 קים).18.090.0063

הכת תוכיות תועה, הכווה, ביצוע אבטחת תועה וכן הפעלת מהדס תועה ו/או18.090.0064
קבלן אבטחת תועה מורשים ומאושרים ע"י בר אילן ו/או רשויות האכיפה בישראל
לביצוע העבודות ה"ל בעבודות בשטחים אורביים (עירויים) בלבד (מותה בקבלת

אישור מראש ממהל הפרוייקט).

120.00מ'

אוניברסיטת בר-אילן
מהדורה: מחירון תקשורת מחשבים חדש

פרק: 
avivit.yedidya@biu.ac.il ,שם המשתמש: אביבית ידידיה

עמוד 3 מתוך 25

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400,
www.dekel.co.il אתר דקל



מחירכמותיחידהתאורסעיף

11,450.00י"עיום עבודה מחפרון + מפעיל (המחיר כולל הובלות והפעלת פטיש חציבה מכל סוג).18.090.0065

11,595.00י"עיום עבודה צוות כולל: מהל עבודה + רכב + צוות פועלים.18.090.0066

1300.00יח'קידוח יהלום עד 2 חורים 23 מ"מ18.090.0067

12,000.00יח'עבודה עגלת חץ18.090.0068

התקת תא כולל: אספקה והתקה, יתוק צרת מתאים של18.090.0069
סלקום/אורג/הוט/בזק וחיבורם לתאים של עריית תל אביב, עבודות שיקום, שיטור

בשכר, הסדרי תועה, תוכיות עדות וכו'

112,600.00קומפ

מעקף /הפרדה תא כולל:,יתוק צרת מתאים של סלקום/אורג/הוט/בזק וחיבורם18.090.0070
לתאים של עריית תל אביב, עבודות שיקום, שיטור בשכר, הסדרי תועה, תוכיות

עדות וכו'

112,000.00קומפ

12,600.00י"עהסדרי תועה עבודות קטות18.090.0071

12,000.00יח'עבודות גישוש לצורך מציאת קצוות ציורות - דיטקטור18.090.0072

פירוק תא כולל: חפירה,פירוק התא,יתוק צרת,עבודות שיקום, שיטור בשכר,18.090.0073
הסדרי תועה, תוכיות עדות וכו', הובלת התא והחזרתו לעריית תל אביב

12,000.00קומפ

תכון והוצאת היתרים עב' עד 500 מטר הגשת תוכיות לתאום הדסי טיפול18.090.0074
בהתגדויות קומפלט עד קבלת היתר

120.00מ'

ביצוע איטום כגד אש וכגד חומר כימי באמצעות MCT בקידוח בין קומות או18.090.0075
קידוח אכי, החומר יהיה מחומר טרמופולי עמיד באש על פי אישור מיהל כיבוי אש

האיטום יהיה לקדחים בקוטר עד "5 (בהתאם להחיות מר"ב ומפרטי היצרן
המאושרים)

170.00יח'

18.090.0076IP ת עבודה וטלפוןקודה כולל ארון, תחת מגשר לקודת תקשורת והתק חימום
משורשר.

110.00יח'

אספקה והתקת בורג עין ייעודי מפלדה "5/8 מגולוון כולל עיגוו לכל משטח והכת18.090.0077
חיזוק תמך.

1150.00יח'

חפירה בכורכר (אדמת בור): החפירה כוללת: (כולל החזרה לקדמות) - חפירה בעומק18.090.0078
של עד 3 מ' אספקה ופיזור שכבת חול/מצע א'/חמרה (שכבה אחת) הכל בהתאם

להוראת המפקח - החת 2 סרטי סימון.- - אספקה, החה וסידור 4 ציורות בקוטר
AS MADE יותרת.- תוכ50 מ"מ יק"ע 13.5 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי צ

בהתאם למפרט עריית תל אביב

176.00מ'

חפירה בכורכר (אדמת בור): החפירה כוללת: (כולל החזרה לקדמות) - חפירה בעומק18.090.0079
של עד 3.5 מ' אספקה ופיזור שכבת חול/מצע א'/חמרה (שכבה אחת) הכל בהתאם

להוראת המפקח - החת 2 סרטי סימון.- - אספקה, החה וסידור 4 ציורות בקוטר
AS MADE יותרת.- תוכ50 מ"מ יק"ע 13.5 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי צ

בהתאם למפרט עריית תל אביב

178.00מ'

חפירה בכורכר (אדמת בור): החפירה כוללת: (כולל החזרה לקדמות) - חפירה בעומק18.090.0080
של עד 4 מ' אספקה ופיזור שכבת חול/מצע א'/חמרה (שכבה אחת) הכל בהתאם

להוראת המפקח - החת 2 סרטי סימון.- - אספקה, החה וסידור 4 ציורות בקוטר
AS MADE יותרת.- תוכ50 מ"מ יק"ע 13.5 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי צ

בהתאם למפרט עריית תל אביב

181.00מ'

חפירה בריצוף משתלבת::החפירה כוללת:- חפירה בעומק עד 2.5 מ'.- אספקה18.090.0081
ופיזור שכבת חול/מצע א' (החלפה מלאה).- החת 2 סרטי סימון- אספקה, החה

וסידור 4 ציורות בקוטר 50 מ"מ יק"ע 11.0 כולל חוט משיכה, מחברי ואטמי צרת -
תיקון כביש/מדרכה בכל סוגי הריצוף, בהתאם למפרט הביצוע ו/או דרישת

AS MADE יותהמפקח.- תוכ

1142.00מ'

חפירה באספלט (מחפרון):החפירה כוללת:- חפירה/ חציבה בעומק 1.5 מ' וברוחב18.090.0082
בין 25-40 ס"מ.- אספקה ופיזור לכל עומק ורוחב התעלה בטון מסוג תבח"מ

(CLSM או שוו"ע) מאושר ע"י מהל הפרוייקט.- פיוי מלא של כל עודפי האדמה -
אספקה, החה וסידור 4 ציורות בקוטר 50 מ"מ יק"ע 11.0 כולל חוט משיכה,

.ASMADE יותרת - תוכמחברי ואטמי צ

1201.00מ'

1237.00מ"קאספקה ויציקת תבח"מ כדוגמת CLSM או שוו"ע.18.090.0083

11,520.00י"עתשלום למ.ע.צ דמי מעבר, רישיון, פיקוח18.090.0084

העברת ציוד מחשוב ארון תקשורת או כל ציוד מחשוב אחר כולל אריזתו18.090.0085
,העמסה,הובלה פירוק וסידור פימי , המחיר לצוות 2 עובדים לפי שעות עבודה

1390.00ש"ע

פיוי ציוד מחשוב ארון תקשורת או כל ציוד מחשוב אחר כולל העמסה, הובלה ופיוי18.090.0086
לאתר הטמה מאושר בלבד

11,000.00קומפ

אספקה והתקת לוח יתוב לכבלי W8, בוי 24 שקעי RJ-45 מסוככים, מותאם18.090.0301
.Cat-6 ובעל הסמכה לעמידה בתקן MHz 250 לעבודה בקצב

1500.00יח'
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אספקה והתקת לוח יתוב לכבלי W8, בוי 24 שקעי RJ-45 מסוככים, מותאם18.090.0302
Cat-6A ובעל הסמכה לעמידה בתקן MHz 500 לעבודה בקצב

1600.00יח'

אספקה והתקת לוח יתוב לכבלי W8, בוי 24 שקעי RJ-45 מסוככים, מותאם18.090.0303
Cat-7 ובעל הסמכה לעמידה בתקן MHz 1000 לעבודה בקצב

1850.00יח'

18.090.0304RJ- ת עבודה באורך עד 0.5 מ', כולל 2 מחברייתוב ועבור תח אספקת מגשר ללוח
45 מסוככים ועטויים מגפוים צבעויים. הכבל יהיה מסוכך, מותאם לעבודה בקצב
MHz 250 ולכל דרישות תקן Cat-6. שם התקן ה"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר

יהיה בוי לפי מפרט, כולל סימון מספור רציף בקצותיו באמצעות שרוול מתכווץ
צבעוי.

18.00יח'

18.090.0305RJ-45 ת עבודה באורך עד 1 מ', כולל 2 מחברייתוב ועבור תח אספקת מגשר ללוח
מסוככים ועטויים מגפוים צבעויים. הכבל יהיה מסוכך, מותאם לעבודה בקצב 250
MHz ולכל דרישות תקן Cat-6. שם התקן ה"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר יהיה
בוי לפי מפרט, כולל סימון מספור רציף בקצותיו באמצעות שרוול מתכווץ צבעוי.

112.00יח'

12.00מ'תוספת עבור 1מ וסף בהתאם מעבר לסעיף 4 .18.090.0306

18.090.0307RJ- ת עבודה באורך עד 0.5 מ', כולל 2 מחברייתוב ועבור תח אספקת מגשר ללוח
45 מסוככים ועטויים מגפוים צבעויים. הכבל יהיה מסוכך, מותאם לעבודה בקצב

MHz 500 ולכל דרישות תקן Cat-6A. שם התקן ה"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר
יהיה בוי לפי מפרט, כולל סימון מספור רציף בקצותיו באמצעות שרוול מתכווץ

צבעוי.

117.00יח'

18.090.0308RJ-45 ת עבודה באורך עד 1 מ', כולל 2 מחברייתוב ועבור תח אספקת מגשר ללוח
מסוככים ועטויים מגפוים צבעויים. הכבל יהיה מסוכך, מותאם לעבודה בקצב 500

MHz ולכל דרישות תקן Cat-6A. שם התקן ה"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר
יהיה בוי לפי מפרט, כולל סימון מספור רציף בקצותיו באמצעות שרוול מתכווץ

צבעוי.

118.00יח'

12.00מ'תוספת עבור 1מ וסף בהתאם מעבר לסעיף 7 .18.090.0309

18.090.0310,CAT-7 הכוללת כבל גיגה CAT-6 קודת קצה בודדת קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר עד 3 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות
בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 / גויס וכדומה, תיעול מלא,

קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט. כדוגמת RIT או
HCS ו 3M או TELDOR על פי דרישת המזמין.

1350.00קומפ

18.090.0311,CAT-7 הכוללת כבל גיגה Cat-6A קודת קצה כפולה קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר עד 3 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות
בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 / גויס וכדומה תיעול מלא,

קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט. כדוגמת RIT או
M&R או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

1600.00קומפ

18.090.0312,CAT-7 הכוללת כבל גיגה Cat-6A קודת קצה משולשת קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר עד 3 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות
בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 / גויס וכדומה תיעול מלא,

קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט. כדוגמת RIT או
M&R או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

1950.00קומפ

18.090.0313,CAT-7 הכוללת כבל גיגה Cat-6A קודת קצה מרובעת קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר עד 3 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות
בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 / גויס וכדומה תיעול מלא,

קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט. כדוגמת RIT או
M&R או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

11,200.00קומפ

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה פימית 6 סיבים M.M בקוטר18.090.0314
62.5 מיקרון, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל אלמטים לחיזוק

בעומס אכי ויהיה בעל מעטה כולל שכבת Kevlar בין המעטים. הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או HCS או Fibernet על פי דרישת המזמין.

113.00מ'

18.090.0315M.M ימית 12 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 62.5 מיקרון, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל אלמטים

לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה כולל שכבת Kevlar בין המעטים. הסיב יסומן
בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או HCS או Fibernet על פי דרישת

המזמין.

116.00מ'

18.090.0316M.M ימית 48 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 62.5 מיקרון, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל אלמטים
לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שכבת Kevlar בין המעטים. הסיב
יסומן בפס כחול על כל אורכו כדוגמת Teldor או HCS או Fibernet על פי דרישת

המזמין..
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אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה פימית 6 סיבים M.M בקוטר18.090.0317
50 מיקרון OM3, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל אלמטים

לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שכבת Kevlar בין המעטים.
הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 10 למרחק של 150 מ' לפי תקן IEEE.הסיב

יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או HCS או Fibernet על פי דרישת
המזמין.

115.00מ'

18.090.0318M.M ימית 12 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 50 מיקרון OM3, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל

אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שכבת Kevlar בין
המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 10 למרחק של 150 מ' לפי תקן

Fibernet או HCS או Teldor הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת.IEEE
על פי דרישת המזמין.

118.00מ'

18.090.0319M.M ימית 48 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 50 מיקרון OM3, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל

אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שכבת Kevlar בין
המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 10 למרחק של 150 מ' לפי תקן

Fibernet או HCS או Teldor הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת.IEEE
על פי דרישת המזמין.

122.00מ'

18.090.0320M.M ימית 72 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 50 מיקרון OM3, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל

אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שכבת Kevlar בין
.IEEE למרחק של 150 מ' לפי תקן Giga 10 המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת

הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או HCS או Fibernet על פי
דרישת המזמין.

146.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה פימית 6 סיבים M.M בקוטר18.090.0321
50 מיקרון OM4, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל אלמטים

לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין המעטים.
הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן IEEE.הסיב

יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או Panduit או Corning או
Fibernet על פי דרישת המזמין.

120.00מ'

18.090.0322M.M ימית 12 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 50 מיקרון OM4, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל

אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין
המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן
IEEE.הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או Panduit או

Corning או Fibernet על פי דרישת המזמין.

123.00מ'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג LC Duplex עבור סיב MM בקוטר18.090.0323
50 מיקרון OM3. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל,

כולל ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך. מחבר כפול .

190.00יח'

18.090.0324( splice ) 125.00יח'ביצוע ריתוך לסיב אופטי

אספקה, התקה ושילוט שקע קצה אופטי ל-2 סיבים הכולל מתאמי LC. השילוט18.090.0325
יהיה חרוט ויכלול עד 20 תווים.

15.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM3, הכולל18.090.0326
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כוללמסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 1.5 מ'

120.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM3, הכולל18.090.0327
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 2 מ'

130.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM3, הכולל18.090.0328
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 3 מ'

157.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM3, הכולל18.090.0329
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 5 מ'

163.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM3, הכולל18.090.0330
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 10 מ'

183.00יח'

תוספת אורך של 100 ס"מ למגשר , קוטר 50/125micron מיקרון OM3, מעבר18.090.0331
לאורך של 10מ

15.00יח'
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אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM4, הכולל18.090.0332
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כוללמסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 1.5 מ'

156.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM4, הכולל18.090.0333
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 2 מ'

162.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM4, הכולל18.090.0334
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 3 מ'

171.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM4, הכולל18.090.0335
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 5 מ'

176.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM4, הכולל18.090.0336
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 10 מ'

1101.00יח'

תוספת אורך של 100 ס"מ למגשר , קוטר 50/125micron מיקרון OM4, מעבר18.090.0337
לאורך של 10מ

16.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, S.M, קוטר 9/125um מיקרון , הכולל מחבר18.090.0338
LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון בשתי

הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 1 מ'

144.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, S.M, קוטר 9/125um מיקרון , הכולל מחבר18.090.0339
LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון בשתי

הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 2 מ'

148.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, S.M, קוטר 9/125um מיקרון , הכולל מחבר18.090.0340
LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון בשתי

הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 3 מ'

152.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, S.M, קוטר 9/125um מיקרון , הכולל מחבר18.090.0341
LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון בשתי

הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 5 מ'

159.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, S.M, קוטר 9/125um מיקרון , הכולל מחבר18.090.0342
LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון בשתי

הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 10 מ'

178.00יח'

תוספת אורך של 100 ס"מ למגשר , S.M, קוטר 9/125um מיקרון מעבר לאורך של18.090.0343
10מ

15.00יח'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.090.0344
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 72 סיבים S.M בקוטר 9 מיקרון, בציורית במארז

LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות, הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

122.00מ'

18.090.0345TYCO ה בדיקה ושילוט של קלוז'ר עבור 72 סיבים מסוגאספקה, התק
,OTDR כולל צוות אופטיקה והלחמת כל הסיבים, בדיקת RAYCHEM 450

העברת AS MADE ועדכון מפת הסיבים וכל הציוד הדרש להתקה

13,300.00קומפ

18.090.0346,CAT-7 הכוללת כבל גיגה CAT-6 קודת קצה כפולה קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר 1.5 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות
בלוקים, טון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 /גויס וכדומה, תיעול מלא,
קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט.הקודה תהיה של

RIT או R&M או פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

1630.00קומפ

18.090.0347,CAT-7 הכוללת כבל גיגה Cat-6A קודת קצה משולשת קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר 1.5 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות

בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 /גוויס וכדומה תיעול מלא,
קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט. הקודה תהיה של

RIT או R&M או פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

1900.00קומפ

18.090.0348,CAT-7 הכוללת כבל גיגה Cat-6A קודת קצה מרובעת קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר 1.5 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות

בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 /גוויס וכדומה תיעול מלא,
קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט. הקודה תהיה של

RIT או R&M או פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

11,150.00קומפ

אספקה והתקת כבל חושת 26 זוג בקוטר מוליך 0.6 מ"מ 100 אוהם תקן בזק כולל18.090.0349
פרישת הכבל בשי הקצוות ע"ג פסי קרוה

120.00מ'
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תיבת הסתעפות פימית 50 זוג בצבע אפור - כולל התקה עיגון, חיבור כבל, סימון18.090.0350
בדיקה וכד' צבע ע"פ דרישת המזמין

1150.00יח'

120.00יח'אספקה והתקת אמבטית ירוסטה תקית עבור עד 10 פסי חיבורים מסוג "קרוה"18.090.0351

130.00יח'אספקה והתקת בלוק קרוה תקי מסוג מתתק לחיבור עד 10 זוגות כבלים.18.090.0352

110.00יח'אספקה והתקת בלוק סימון קרוה מסוג מתתק18.090.0353

לוח יתוב אופטי ל-12 סיבים כולל מגש לכבלים, פל עליון לשמירת רווח ומגש18.090.0354
איסוף מגשרים. גובה הלוח יהיה 1U. כולל מתאמי דו- קבה ST/SC. ומקום

להתקת SPLICE כולל שילוט

1560.00יח'

לוח יתוב אופטי ל-12 סיבים כולל מגש לכבלים, פל עליון לשמירת רווח ומגש18.090.0355
איסוף מגשרים. גובה הלוח יהיה 1U. כולל מתאמי דו- קבה FC. ומקום להתקת

SPLICE כולל שילוט

1560.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג SC Duplex עבור סיב MM בקוטר18.090.0356
62.5 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל

ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך. מחבר כפול

190.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג ST/ SC עבור סיב MM בקוטר18.090.0357
62.5 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל

ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.מחבר כפול

190.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג SC Duplex עבור סיב MM בקוטר18.090.0358
50 מיקרון OM3. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל,

כולל ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.מחבר כפול

190.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג LC Duplex עבור סיב MM בקוטר18.090.0359
62.5 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל

ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

150.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג SC Duplex עבור סיב SM בקוטר18.090.0360
9 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך

לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

140.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג ST Duplex עבורסיב SM בקוטר 18.090.03619
מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך

לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

130.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג FC Duplex עבור סיב SM בקוטר18.090.0362
9 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך

לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

130.00יח'

פל יתוב cat5e UTP "19 עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45 , עם תו תקן של18.090.0363
מעבדה חיוית מוסמכת בלתי תלויה ,לעמידה בתקן EIA/TIA-568 כולל סידור

לקשירת הכבלים וכולל התקה וחיווט ,

1550.00יח'

פל יתוב cat6 UTP "19 עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45 , עם תו תקן של מעבדה18.090.0364
חיוית מוסמכת בלתי תלויה , לעמידה בתקן EIA/TIA-568 כולל סידור לקשירת

הכבלים וכולל התקה וחיווט

1750.00יח'

פל יתוב cat5e STP "19 עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45 , עם תו תקן של18.090.0365
מעבדה חיוית מוסמכת בלתי תלויה ,לעמידה בתקן EIA/TIA-568 כולל סידור

לקשירת הכבלים וכולל התקה וחיווט ,

1550.00יח'

פל יתוב cat6 STP "19 עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45 , עם תו תקן של מעבדה18.090.0366
חיוית מוסמכת בלתי תלויה , לעמידה בתקן EIA/TIA-568 כולל סידור לקשירת

הכבלים וכולל התקה וחיווט

1750.00יח'

פל יתוב cat6a STP "19 עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45 , עם תו תקן של18.090.0367
מעבדה חיוית מוסמכת בלתי תלויה , לעמידה בתקן EIA/TIA-568 כולל סידור

לקשירת הכבלים וכולל התקה וחיווט

1800.00יח'

פל יתוב cat7 STP "19 עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45 , עם תו תקן של מעבדה18.090.0368
חיוית מוסמכת בלתי תלויה , לעמידה בתקן EIA/TIA-568 כולל סידור לקשירת

הכבלים וכולל התקה וחיווט

1950.00יח'

סימון לוח יתוב 24 שקעים במסד בפס שילוט פלסטי חרוט 2 צבעים מודבק בדבק18.090.0369
מהיר

125.00קומפ

15.00יח'סימון קודה בודדת RJ-45 בפס שילוט פלסטי חרוט 2 צבעים מודבק בדבק מהיר18.090.0370

18.090.0371S.M ימית 144 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 9 מיקרון, במארז Semi-Tight Tube ומעטה HFFR.הסיב יסומן בפס כחול

על כל אורכו.

113.50מ'

אוניברסיטת בר-אילן
מהדורה: מחירון תקשורת מחשבים חדש

פרק: 
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אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.090.0372
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 6 סיבים M.M בקוטר 62.5 מיקרון, בציורית במארז
LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיב יסומן בפס

כחול על כל אורכו.

15.50מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.090.0373
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 12 סיבים M.M בקוטר 62.5 מיקרון, בציורית במארז

LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

16.30מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.090.0374
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 36 סיבים M.M בקוטר 62.5 מיקרון, בציורית במארז

LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

17.50מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.090.0375
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 72 סיבים M.M בקוטר 62.5 מיקרון, בציורית במארז

LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

19.50מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.090.0376
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 6 סיבים M.M בקוטר 50 מיקרון OM3, בציורית

במארז LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיבים
.IEEE למרחק של 150 מ' לפי תקן Giga 10 יעמדו בתקן העברת

17.50מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.090.0377
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 12 סיבים M.M בקוטר 50 מיקרון OM3, בציורית
במארז LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיבים

יעמדו בתקן העברת Giga 10 למרחק של 150 מ' לפי תקן IEEE.הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

18.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.090.0378
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 36 סיבים M.M בקוטר 50 מיקרון OM3, בציורית
במארז LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיבים

יעמדו בתקן העברת Giga 10 למרחק של 150 מ' לפי תקן IEEE.הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

18.10מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.090.0379
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 72 סיבים M.M בקוטר 50 מיקרון OM3, בציורית
במארז LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיבים

יעמדו בתקן העברת Giga 10 למרחק של 150 מ' לפי תקן IEEE.הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

19.50מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.090.0380
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 144 סיבים S.M בקוטר 9 מיקרון, בציורית במארז

LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

118.00מ'

18.090.0381TYCO ה בדיקה ושילוט של קלוז'ר עבור 144 סיבים מסוגאספקה, התק
,OTDR כולל צוות אופטיקה והלחמת כל הסיבים, בדיקת RAYCHEM 450

העברת AS MADE ועדכון מפת הסיבים וכל הציוד הדרש להתקה

16,000.00קומפ

18.090.0382F TYPE י מחבריהכוללים ש RG-6 ה, השחלה וסימון כבלאספקה, התק
בקצבותיו עד 5 מ'

142.00יח'

18.090.0383F TYPE י מחבריהכוללים ש RG-6 ה, השחלה וסימון כבלאספקה, התק
בקצבותיו עד 10 מ'

164.00יח'

18.090.0384F TYPE י מחבריהכוללים ש RG-6 ה, השחלה וסימון כבלאספקה, התק
בקצבותיו עד 15 מ'

186.00יח'

18.090.0385F TYPE י מחבריהכוללים ש RG-6 ה, השחלה וסימון כבלאספקה, התק
בקצבותיו עד 20 מ'

1108.00יח'

18.090.0386F TYPE י מחבריהכוללים ש RG-6 ה, השחלה וסימון כבלאספקה, התק
בקצבותיו עד 30 מ'

1152.00יח'

13.50מ'אספקה, התקה, השחלה וסימון כבל RG-6 הכוללים שי מחברי BNC בקצבותיו.18.090.0387

18.090.0388M.M ימית 36 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 50 מיקרון OM4, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל

אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין
המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן
IEEE.הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או Panduit או

Corning או Fibernet על פי דרישת המזמין.

122.00מ'

אוניברסיטת בר-אילן
מהדורה: מחירון תקשורת מחשבים חדש

פרק: 
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18.090.0389M.M ימית 72 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 50 מיקרון OM4, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל

אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין
.IEEE למרחק של 150 מ' לפי תקן Giga 40 המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת

הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או Panduit או Corning או
Fibernet על פי דרישת המזמין.

131.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה פימית 72 סיבים S.M בקוטר18.090.0390
9 מיקרון, במארז Semi-Tight Tube ומעטה HFFR.הסיב יסומן בפס כחול על כל

אורכו.

128.00מ'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג LC Duplex עבורסיב SM בקוטר 18.090.03919
מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך

לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

155.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, S.M, קוטר 9 מיקרון, הכולל מחברי LC כפולים18.090.0392
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 15 מ'

1150.00יח'

13,300.00קומפצוות לפתיחת קלוז'ר קיים וביצוע הלחמות ושיויי יתוב סיבים עד 72 סיב18.090.0393

אספקה והתקת כבל תקשורת 8 גידים, AWG 23 בסיכוך מיילר פרד לכל זוג. הכבל18.090.0394
CAT7, יישא תו תקן מטעם מעבדה מוסמכת המעיד על עמידת הכבל בדרישות תקן

STP מסדרת כבלי GIGA ומותאם לעבודה בקצב MHz 600. מעטה הכבל יהיה
מסוג HFFR. העבודה תכלול שילוט הכבלים באמצעות מדבקות מתלפפות

ושרוולים מתכווצים.

14.00מ'

14.30מ'כ"ל, אך בתצורת FIG 8 (סיאמי / כפול)18.090.0395

אספקה והתקת כבל תקשורת 8 גידים, AWG 23 בסיכוך מיילר פרד לכל זוג. הכבל18.090.0396
ישא תו תקן מטעם מעבדה מוסמכת המעיד על עמידת הכבל בדרישות תקן

CAT7A, SSTP מסדרת כבלי GIGA ומותאם לעבודה בקצב MHz 1000. מעטה
הכבל יהיה מסוג HFFR. העבודה תכלול שילוט הכבלים באמצעות מדבקות

מתלפפות ושרוולים מתכווצים.

14.60מ'

אספקה והתקת כבל תקשורת 8 גידים, AWG 22 בסיכוך מיילר פרד לכל זוג. הכבל18.090.0397
ישא תו תקן מטעם מעבדה מוסמכת המעיד על עמידת הכבל בדרישות תקן

CAT7A- SSTP מסדרת כבלי TERA ומותאם לעבודה בקצב MHz 1500. מעטה
הכבל יהיה מסוג HFFR. העבודה תכלול שילוט הכבלים באמצעות מדבקות

מתלפפות ושרוולים מתכווצים.

16.50מ'

19.50מ'כ"ל, אך בתצורת FIG 8 MHz 1500 (סיאמי / כפול)18.090.0398

18.090.0399MHz 250 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה בודדאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

125.00קומפ

18.090.0400MHz 250 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה כפולאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

150.00קומפ

18.090.0401MHz 250 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה משולשאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

170.00קומפ

18.090.0402MHz 250 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה מרובעאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

190.00קומפ

18.090.0403MHz 500 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה בודדאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6A. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

126.00קומפ

18.090.0404MHz 500 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה כפולאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6A. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

130.00קומפ

18.090.0405MHz 500 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה משולשאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6A. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

150.00קומפ
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130.00מ'כ"ל אך 30 זוג18.090.0406

140.00מ'כ"ל אך 50 זוג18.090.0407

לוח יתוב אופטי ל-12 סיבים כולל מגש לכבלים, פל עליון לשמירת רווח ומגש18.090.0408
איסוף מגשרים. גובה הלוח יהיה 1U. כולל מתאמי דו- קבה ST/SC.כולל שילוט

1100.00יח'

לוח יתוב אופטי ל-12 סיבים כולל מגש לכבלים, פל עליון לשמירת רווח ומגש18.090.0409
איסוף מגשרים. גובה הלוח יהיה 1U. כולל מתאמי דו- קבה FC.כולל שילוט

1100.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג ST Duplex עבור סיב MM בקוטר18.090.0410
62.5 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל

ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

150.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג ST Duplex עבור סיב MM בקוטר18.090.0411
50 מיקרון OM3. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל,

כולל ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

150.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי SC כפולים18.090.0412
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 3 מ'

170.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי LC כפולים18.090.0413
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 3 מ'

170.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי ST כפולים18.090.0414
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 3 מ'

170.00יח'

18.090.0415ST /SC קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי ,M.M ,אספקת מגשר אופטי כפול
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 3 מ'

170.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי SC כפולים18.090.0416
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 5 מ'

180.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי LC כפולים18.090.0417
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 5 מ'

180.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי ST כפולים18.090.0418
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, באורך עד 5 מ'

180.00יח'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט מסגרת "19 ייעודית בגובה עד 4U להתקה18.090.0419
מודולרית של עד 12 מודולים (קסטות) במאוך, 12 סיבים בכל מודול (סה"כ עד 144

סיבים), כולל מגשים לכבלים ולריתוכים.

1850.00יח'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט מסגרת "19 ייעודית בגובה 1U להתקה מודולרית18.090.0420
של עד 3 מודולים (קסטות) במאוזן, 12 סיבים בכל מודול (סה"כ עד 36 סיבים), כולל

מגשים לכבלים ולריתוכים.

1400.00יח'

אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול יתוב אופטי (קסטה) ל-12 סיבים הכולל18.090.0421
מתאמים ומחברים אופטיים מסוג LC Duplex עבור סיבי MM בקוטר 62.5

מיקרון. כל המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך
לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, וכן מגש ליתרת

סיבים. המודול יתאים להתקה בכל מסגרות ה-"19 הייעודיות לעיל, ולהחלפה
בייהן כולל שיוי מצב למאוך או למאוזן בהתאם למסגרת.

1600.00יח'

אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול יתוב אופטי (קסטה) ל-12 סיבים הכולל18.090.0422
מתאמים ומחברים אופטיים מסוג LC Duplex עבור סיבי MM בקוטר 50 מיקרון
OM3. כל המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך

לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, וכן מגש ליתרת
סיבים. המודול יתאים להתקה בכל מסגרות ה-"19 הייעודיות לעיל, ולהחלפה

בייהן כולל שיוי מצב למאוך או למאוזן בהתאם למסגרת.

1650.00יח'

אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול יתוב אופטי (קסטה) ל-12 סיבים הכולל18.090.0423
מתאמים ומחברים אופטיים מסוג LC Duplex עבור סיבי SM בקוטר 9 מיקרון. כל

המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך לסיב
ועיגוו וכל הדרש לכך, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, וכן מגש ליתרת סיבים.

המודול יתאים להתקה בכל מסגרות ה-"19 הייעודיות לעיל, ולהחלפה בייהן כולל
שיוי מצב למאוך או למאוזן בהתאם למסגרת.

1630.00יח'

אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול יתוב אופטי (קסטה) ל-12 סיבים הכולל18.090.0424
מתאמים ומחברים אופטיים מסוג SC Duplex עבור סיבי MM בקוטר 62.5

מיקרון. כל המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך
לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, וכן מגש ליתרת

סיבים. המודול יתאים להתקה בכל מסגרות ה-"19 הייעודיות לעיל, ולהחלפה
בייהן כולל שיוי מצב למאוך או למאוזן בהתאם למסגרת.

1600.00יח'
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אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול יתוב אופטי (קסטה) ל-12 סיבים הכולל18.090.0425
מתאמים ומחברים אופטיים מסוג SC Duplex עבור סיבי MM בקוטר 50 מיקרון
OM3/OM4. כל המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל

ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, וכן מגש
ליתרת סיבים. המודול יתאים להתקה בכל מסגרות ה-"19 הייעודיות לעיל,

ולהחלפה בייהן כולל שיוי מצב למאוך או למאוזן בהתאם למסגרת.

1650.00יח'

אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול יתוב אופטי (קסטה) ל-12 סיבים הכולל18.090.0426
מתאמים ומחברים אופטיים מסוג SC Duplex עבור סיבי SM בקוטר 9 מיקרון. כל

המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך לסיב
ועיגוו וכל הדרש לכך, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, וכן מגש ליתרת סיבים.

המודול יתאים להתקה בכל מסגרות ה-"19 הייעודיות לעיל, ולהחלפה בייהן כולל
שיוי מצב למאוך או למאוזן בהתאם למסגרת.

1630.00יח'

אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול להתקת 2X12 סיבים כולל מחברים בתצורת18.090.0427
MPO (הזה) ו-24 סיבים בתצורת LC DUPLEX (פריסה), המודול יכלול סיבי

OM4 המודול יכיל מגש היתוך ועלותו תכלול את היתוך הסיבים איליו, עלות המגש,
ביצוע סימון, וביצוע בדיקות קצה לקצה.

11,800.00יח'

אספקה התקה חיווט ושילוט של כבל FANOUT באורך של עד 7.5 מ' הכולל מחבר18.090.0428
mpo בקצה אחד ו12 מחברי LC בקצה האחר, הכבל יהיה בעל יכולת כיפוף לרדיוס

OM-4 ISO/IEC ימאלי בשימוש שוטף של 50 מ"מ. הסיבים הכבולים יהיו מסוגמי
Am 2 11801 ו TIA/EIA 472AAAD מחבר ה-mpo בקצה הכבל יהיה בהתאם

לתקן IEC 61754-7 Edition 3.0 2008-03. הכבל ייוצר במעבדה מוסמכת ויסופק
כולל דף בדיקות ליחות מצה לקצה. מחיר הכבל יכלול את התקתו וחיווטו

בארוות השרתים/התקשורת כולל דרוג מחברים.

11,000.00קומפ

125.00מ'תוספת אורך של 1 מ' לכל אחד מהכבלים18.090.0429

18.090.0430base T 100 1400.00יח'רכיבים לתיאום מדיה: ממיר אופטי –ל

18.090.0431TYCO ה בדיקה ושילוט של קלוז'ר עבור 24 סיבים מסוגאספקה, התק
RAYCHEM 450 כוללצוות אופטיקה והלחמת כל הסיבים, בדיקת OTDR, העברת

AS MADE ועדכון מפת הסיבים וכל הציוד הדרש להתקה

1968.00קומפ

18.090.0432TYCO ה בדיקה ושילוט של קלוז'ר עבור 288 סיבים מסוגאספקה, התק
RAYCHEM 450 כוללצוות אופטיקה והלחמת כל הסיבים, בדיקת OTDR, העברת

AS MADE ועדכון מפת הסיבים וכל הציוד הדרש להתקה

17,300.00קומפ

אספקה והתקת קודת קצה RJ-45בודדת קומפלט CAT-6 הכוללת כבל גיגה18.090.0433
CAT-7, , תיעול מלא, קידוחים בקירות בלוקים, טון, גבס,עץ, לרבות קידוח

להתקת כוס 55 /גויס וכדומה, תיעול מלא, קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה
אלקטרוית ושילוט חרוט.הקודה תהיה של RIT או R&M או פדוויט או AMP או

3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

1300.00קומפ

18.090.0434RF קודת קצה בודדת קומפלט הכוללת אביזר קצה תאספקה והתק
comperssion F for Antenna בשי צידיו ,כולל כבל גיגה RG59 או RG6, מגשר 2.5

מ׳ בצד משתמש, מגשר 1.5 מ׳ בצד ארון/מפצל, תיעול מלא, קידוחים בקירות
בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 /גוויס וכדומה, תיעול מלא,

קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט.הקודה תהיה
. YES לדרישות חברת הוט או

1400.00יח'

אספקה והתקת צמה אופטית Trunk Cable Assembly של 12 סיבים כולל מחבר18.090.0435
MTP בשי קצוות הכבל. בקוטר Multi mode µ50 OM4. הצמה באורך של עד כ-90

מטר

11,500.00יח'

מודול אופטי לצמה MM OM4 עם מחבר MTP ל- 6 מחברי LC. מותאם להתקה18.090.0436
Hd Flex בתוך מארז

11,100.00יח'

18.090.04371U בגובה HD Flex'12,300.00יח

18.090.04384U בגובה HD Flex'13,700.00יח

18.090.0439Hd Flex ה בתוך מארזמותאם להתק .LC OM4 ל- 6 מחברי MTP 11,100.00יח'מודול אופטי

אספקה והתקת מגשר אופטי באורך 50 ס"מ כולל 2 מחברי LC Uniboot בתקן18.090.0440
MM OM4 כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוי בקצוות הכבל , מעטה

המגשר יסופק בצבע תכלת.

180.00יח'

אספקה והתקת מגשר אופטי באורך 100 ס"מ כולל 2 מחברי LC Uniboot בתקן18.090.0441
MM OM4 כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוי בקצוות הכבל , מעטה

המגשר יסופק בצבע תכלת.

1100.00יח'

אספקה והתקת מגשר אופטי באורך 150 ס"מ כולל 2 מחברי LC Uniboot בתקן18.090.0442
MM OM4 כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוי בקצוות הכבל , מעטה

המגשר יסופק בצבע תכלת.

1120.00יח'
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אספקה והתקת מגשר אופטי באורך 200 ס"מ כולל 2 מחברי LC Uniboot בתקן18.090.0443
MM OM4 כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוי בקצוות הכבל , מעטה

המגשר יסופק בצבע תכלת.

1150.00יח'

אספקה והתקת מגשר אופטי באורך 250 ס"מ כולל 2 מחברי LC Uniboot בתקן18.090.0444
MM OM4 כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוי בקצוות הכבל , מעטה

המגשר יסופק בצבע תכלת.

1160.00יח'

אספקה והתקת מגשר אופטי באורך 300 ס"מ כולל 2 מחברי LC Uniboot בתקן18.090.0445
MM OM4 כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוי בקצוות הכבל , מעטה

המגשר יסופק בצבע תכלת.

1170.00יח'

אביזרים18.091

אספקה והתקת פל ליתוב מגשרים (פל שערות) בגובה 1U עם/ללא מגש, הפל18.091.0001
יהיה בעל פתח שערות רציף ללא הפרדה, גובה הפתח יהיה 3 ס"מ טו.

125.00יח'

אספקה והתקת פל ליתוב מגשרים (פל שערות) בגובה עד 1U בעל דופן אחת18.091.0002
הכוללת ציר ומאפשרת להכיס מגשרים מבלי לתקם.

130.00יח'

אספקה והתקת פס שקעי חשמל המיועד להתקה במסגרת "19. הפס יכלול 18.091.00036
שקעי כח מסוג ותקן "ישראליים" כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G וורית סימון.

לפס יהיה מארז מתכת ויישא תו תקן. כולל כבל פדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע
CEE16A חשמלי מסוג

1200.00יח'

אספקה והתקת פס שקעי חשמל המיועד להתקה במסגרת "19. הפס יכלול 18.091.000412
שקעי כח מסוג ותקן "ישראליים" כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G וורית סימון.

לפס יהיה מארז מתכת ויישא תו תקן. כולל כבל פדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע
CEE16A חשמלי מסוג

1300.00יח'

אספקה והתקת פס שקעי חשמל המיועד להתקה במסגרת "19. הפס יכלול 18.091.00056
שקעי כח מסוג C-13 ("אמריקאי/קומקום") כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G וורית

סימון. לפס יהיה מארז מתכת ויישא תו תקן. כולל כבל פדל באורך עד 15 מ'
CEE16A ובקצהו תקע חשמלי מסוג

1200.00יח'

אספקה והתקת פס שקעי חשמל המיועד להתקה במסגרת "19. הפס יכלול 18.091.000612
שקעי כח מסוג C-13 ("אמריקאי/קומקום") כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G וורית

סימון. לפס יהיה מארז מתכת ויישא תו תקן. כולל כבל פדל באורך עד 15 מ'
CEE16A ובקצהו תקע חשמלי מסוג

1300.00יח'

פס שקעים 32A-3ph בעל 36 שקעי C13 ו-6 שקעי C19. הפס יעמוד בטמפ' של18.091.0007
לפחות 60 מעלות צלסיוס. Monitored. כולל צג LCD ושקע RJ45 ליהול הפס.

הפס יהיה יתן לשרשור באמצעות שקע RJ45 לטובת יהול ובקרה. הפס יהיה בעל
Raritan/ :ים הבאיםים לפחות. של היצרבקצה. תמיכה ב-2 חייש CEE שקע

APC/ Eaton/ ServerTech. הפס יהיה בצבע לבחירת הלקוח. כבל הפס יהיה בצבע
הפס. הפס יכלול אפשרות עילה לכבל

15,000.00יח'

כבל חשמל C-13 ל- C14 לטובת חיבור שרת ל- PDU באורך של עד 100 ס"מ בצבע18.091.0008
אדום כולל אפשרות עילה לכבל

150.00יח'

כבל חשמל C-13 ל- C14 לטובת חיבור שרת ל- PDU באורך של עד 100 ס"מ בצבע18.091.0009
כחול כולל אפשרות עילה לכבל

150.00יח'

כבל חשמל C-13 ל- C14 לטובת חיבור שרת ל- PDU באורך של עד 100 ס"מ בצבע18.091.0010
אדום

150.00יח'

כבל חשמל C-13 ל- C14 לטובת חיבור שרת ל- PDU באורך של עד 100 ס"מ בצבע18.091.0011
כחול

150.00יח'

אספקה והתקת תעלות PVC תקיות בחתך 30*15 מ"מ, כולל חיזוקים סופיים18.091.0012
ואביזרים דרשים, כולל מכסה.

112.00מ'

אספקה והתקת תעלות PVC תקיות בחתך 60*40 מ"מ, כולל חיזוקים סופיים18.091.0013
ואביזרים דרשים, כולל מכסה.

120.00מ'

אספקה והתקת תעלות PVC תקיות בחתך 120*60 מ"מ, כולל חיזוקים סופיים18.091.0014
ואביזרים דרשים, כולל מכסה.

130.00מ'

אספקה והתקת תעלות PVC תקיות בחתך 200*100 מ"מ, כולל חיזוקים סופיים18.091.0015
ואביזרים דרשים, כולל מכסה.

140.00מ'

אספקה והתקת ציור מריכף ירוק 23 מ"מ, חסין אש, כולל שלות ואביזרים18.091.0016
דרשים.

16.00מ'

אספקה והתקת ציור מתכת שרשורי בקוטר "1 מצופה PVC שחור עמיד לקרית18.091.0017
UV. הציור יסתיים בסיומות תקיות מוברגות ("מופות").

135.00מ'

אוניברסיטת בר-אילן
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אספקה והתקת ציור מתכת שרשורי בקוטר "2 מצופה PVC שחור עמיד לקרית18.091.0018
UV. הציור יסתיים בסיומות תקיות מוברגות ("מופות").

135.00מ'

1250.00יח'קופסאת מיגון חיצוית מפח להגה מפי שמש וגשם ישיר עבור מודל אחד18.091.0019

קופסאת מיגון חיצוית מפח להגה מפי שמש וגשם ישיר עבור שי מודלים בגובה18.091.0020
של 202 ממ, רוחב של 105 ממ ועומק של 50 ממ

1350.00יח'

קופסאת מיגון חיצוית מפח להגה מפי שמש וגשם ישיר עבור שלושה מודלים18.091.0021
בגובה של 288 ממ, רוחב של 105 ממ ועומק של 50 ממ

1450.00יח'

קופסת מתכת אל-חלד אטומה למים להתקה בגובים חיצויים עבור מגשי ריתוך18.091.0022
סיבים אופטיים כולל תפסים למגשים כולל איטום כיסת כבלים

1650.00יח'

135.00מ'אספקה והתקת התקן "Z" מחורץ לתליית כבלים ע"ג קיר18.091.0023

אספקה והתקת ציור מריכף ירוק 29 מ"מ, חסין אש, כולל שלות ואביזרים18.091.0024
דרשים.

110.00מ'

ארוות18.092

18.092.0001.10U ית תקשורת "19 תלויה, בעומק עד 600 מ"מ ובגובהת ארואספקה והתק
הארוית תכלול דלת קדמית, מעול, פס 6 שקעי כח, ערכת הארקה.

1650.00יח'

18.092.0002.20U ית תקשורת "19 תלויה, בעומק עד 600 מ"מ ובגובהת ארואספקה והתק
הארוית תכלול דלת קדמית, מעול, פס 6 שקעי כח, ערכת הארקה ומאוורר

1650.00יח'

18.092.0003.30U ית תקשורת "19 תלויה, בעומק עד 600 מ"מ ובגובהת ארואספקה והתק
הארוית תכלול דלת קדמית, מעול, פס 6 שקעי כח, ערכת הארקה. ומאוורר.

12,900.00יח'

ארון תקשורת 19" בגובה 42U כולל מסילות התקה מחורצות לציוד ברוחב18.092.0004
19",רפפות צד. עומק הארון יהיה 80 ס"מ,כולל רגליות פטריה קבועות דלת קדמית

רשת מחוררת 80% עשויה פח מגלוון כולל ידית עילה עם מפתח, התקן מגטי
לסגירת דלת, דפות צד, דלת אחורית עם סגירה ע"י עילה עם מפתח, אס"וה של 2
פסי חשמל ל-12 שקעי חשמל כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G וורית סימון. מארז

פס השקעים יהיה מתכת ויישא תו תקן, חיבור החשמלי של הפס יהיה באמצעות
כבל פדל 15 מטר ויסתיים בתקע קצה סייקון, הארון יכיל כיסה עליוה ותחתוה

אשר תחופה בפס PVC גמיש למיעת פגיעה במערך הכבלים. אספקת הארון תכלול
ביצוע חיווט הארון כולל כל ההתקים הדרשים לביצוע העבודה: תעלות מחורצות,

התקי אטימה למערך מאווררים לא פעילים, והתקן חיבור בין ארוות. הארון
יסופק שהוא מכיל מגירת מאווררים כולל 2 יח' מאווררים לפחות. הארון יכיל ערכת

הארקה ייעודית המחוברת לקודת ארקה מקומית בחדר התקשורת והכולל פס
השוואות פוטציאלים ל-10 כיסות לפחות. הארון יהיה מתוצרת קוטקט או שוו"ע

באישור המזמין .

14,200.00יח'

ארון תקשורת 19" בגובה 44U כולל מסילות התקה מחורצות לציוד ברוחב18.092.0005
19",רפפות צד. עומק הארון יהיה 80 ס"מ,כולל רגליות פטריה קבועות דלת קדמית

רשת מחוררת 80% עשויה פח מגלוון כולל ידית עילה עם מפתח, התקן מגטי
לסגירת דלת, דפות צד, דלת אחורית עם סגירה ע"י עילה עם מפתח, אס"וה של 2
פסי חשמל ל-12 שקעי חשמל כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G וורית סימון. מארז

פס השקעים יהיה מתכת וישא תו תקן, חיבור החשמלי של הפס יהיה באמצעות כבל
פדל 15 מטר ויסתיים בתקע קצה סייקון, הארון יכיל כיסה עליוה ותחתוה אשר

תחופה בפס PVC גמיש למיעת פגיעה במערך הכבלים. אספקת הארון תכלול ביצוע
חיווט הארון כולל כל ההתקים הדרשים לביצוע העבודה: תעלות מחורצות, התקי
אטימה למערך מאווררים לא פעילים, והתקן חיבור בין ארוות. הארון יסופק שהוא

מכיל מגירת מאווררים כולל 2 יח' מאווררים לפחות. הארון יכיל ערכת הארקה
יעודית המחוברת לקודת ארקה מקומית בחדר התקשורת והכולל פס השוואות

פוטצילים ל-10 כיסות לפחות. הארון יהיה מתוצרת קוטקט או שוו"ע באישור
המזמין

13,500.00יח'

ארון תקשורת 19" בגובה 44U כולל מסילות התקה מחורצות לציוד ברוחב18.092.0006
25",רפפות צד. עומק הארון יהיה 100 ס"מ,כולל רגליות פטריה קבועות דלת

קידמית רשת מחוררת 80% עשויה פח מגלוון כולל ידית עילה עם מפתח, התקן
מגטי לסגירת דלת, דפות צד, דלת אחורית עם סגירה ע"י עילה עם מפתח, אס"וה

של 2 פסי חשמל ל-12 שקעי חשמל כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G וורית סימון.
מארז פס השקעים יהיה מתכת וישא תו תקן, חיבור החשמלי של הפס יהיה

באמצעות כבל פדל 15 מטר ויסתיים בתקע קצה סייקון, הארון יכיל כיסה עליוה
ותחתוה אשר תחופה בפס PVC גמיש למיעת פגיעה במערך הכבלים. אספקת
הארון תכלול ביצוע חיווט הארון כולל כל ההתקים הדרשים לביצוע העבודה:

תעלות מחורצות, התקי אטימה למערך מאווררים לא פעילים, והתקן חיבור בין
ארוות. הארון יסופק שהוא מכיל מגירת מאווררים כולל 2 יח' מאווררים לפחות.

הארון יכיל ערכת הארקה יעודית המחוברת לקודת ארקה מקומית בחדר
התקשורת והכולל פס השוואות פוטצילים ל-10 כיסות לפחות. הארון יהיה

מתוצרת , קוטקט או שווע באישור המזמין בלבד.

14,400.00יח'
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ארון תקשורת 19" בגובה 42U כולל מסילות התקה מחורצות לציוד ברוחב18.092.0007
19",רפפות צד. עומק הארון יהיה 100 ס"מ,כולל רגליות פטריה קבועות דלת קדמית

רשת מחוררת 80% עשויה פח מגלוון כולל ידית עילה עם מפתח, התקן מגטי
לסגירת דלת, דפות צד, דלת אחורית עם סגירה ע"י עילה עם מפתח, אס"וה של 2
פסי חשמל ל-12 שקעי חשמל כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G וורית סימון. מארז

פס השקעים יהיה מתכת ויישא תו תקן, חיבור החשמלי של הפס יהיה באמצעות
כבל פדל 15 מטר ויסתיים בתקע קצה סייקון, הארון יכיל כיסה עליוה ותחתוה

אשר תחופה בפס PVC גמיש למיעת פגיעה במערך הכבלים. אספקת הארון תכלול
ביצוע חיווט הארון כולל כל ההתקים הדרשים לביצוע העבודה: תעלות מחורצות,

התקי אטימה למערך מאווררים לא פעילים, והתקן חיבור בין ארוות. הארון
יסופק שהוא מכיל מגירת מאווררים כולל 2 יח' מאווררים לפחות. הארון יכיל ערכת

הארקה ייעודית המחוברת לקודת ארקה מקומית בחדר התקשורת והכולל פס
השוואות פוטציאלים ל-10 כיסות לפחות. הארון יהיה מתוצרת קוטקט או שוו"ע

באישור המזמין

15,200.00יח'

ארון תקשורת בגובה 42U כולל מסילות התקה מחורצות לציוד ברוחב 19" , כולל18.092.0008
סימון U מוטבע קדמי ואחורי ורפרפות צד. עומק המסד יהיה 120 ס"מ ורוחבו 75

ס"מ .כולל רגליות פטריה קבועות דלת קידמית רשת מחוררת 80% עשויה פח מגלוון
עם פיים שלפים בדלתות (לא LN),כולל ידית עילה עם מפתח, דפות צד, דלת

אחורית מחולקת לשים עם סגירה ע"י עילה עם מפתח, הארון יכיל כיסה עליוה
ותחתוה אשר תחופה בפס PVC גמיש למיעת פגיעה במערך הכבלים. אספקת
הארון תכלול ביצוע חיווט הארון כולל כל ההתקים הדרשים לביצוע העבודה :

תעלות מחורצות , התקי אטימה למערך מאווררים לא פעילים, והתקן חיבור בין
ארוות. הארון יכיל ערכת הארקה יעודית המחוברת לקודת ארקה מקומית בחדר
התקשורת והכולל פס השוואות פוטצילים ל-10 כיסות לפחות. אספקה והתקה
ZERO טבעות תמיכה אחוריות בארון תקשורת להעברת כבלי גישור ותליית פסי

U.צבע הארוות יהיה שחור- RAL9011. עומס פימי דרש 1200 ק"ג כדוגמת :
APC AR-3350 או שוו"ע.

18,900.00יח'

1150.00יח'אספקה והתקת מדף שלף לארון ברוחב עד 600 מ"מ בעומק עד 1200 מ"מ18.092.0009

1200.00יח'אספקה והתקת מדף שלף לארון ברוחב עד 800 מ"מ בעומק עד 1200 מ"מ18.092.0010

18.092.00112U ל עיוור בגובה עדת פ120.00יח'אספקה והתק

135.00יח'אספקה והתקת מאוורר בודד לארון תקשורת18.092.0012

ביצוע הארקת ארון תקשורת לארקת מבה או להארקת לוח חשמל אזורי, כולל כבל18.092.0013
הארקה בחתך 16 ממ"ר וכל האביזרים הדרשים.

175.00יח'

1170.00יח'תוספת עבור אספקה והתקת 4 גלגלים עלים בתחתית הארון.18.092.0014

120.00יח'פל סגירה "עיוור" בגובה של 1U עבור ארוות תקשורת 19"18.092.0015

130.00יח'פל סגירה "עיוור" בגובה של 2U עבור ארוות תקשורת 19"18.092.0016

1450.00קומפסט תעלות קדמיות ותעלות אחורית לסידור כבלים בשי הצדדים בגובה המסד18.092.0017

1120.00יח'פל תמיכה ומעבר למגשרים,מתכתי כולל 5 טבעות18.092.0018

135.00יח'פל מעבר מגשרים ,1u או 1/2u עם מברשת בחריץ המעבר18.092.0019

אספקה והתקת ארון מחולק לשיים (אופקית, כולל מדף), חלוקת הארון לשי18.092.0020
חצאים זהים לא תמע את הזזת המסילות הפימיות.הארון יהיה ייעודי להתקת

מערכות תקשורת או מחשבים בגובה עד 44U . רוחב הארון יהיה עד 800 מ"מ
ועומקו עד 1000 מ"מ. ההתקה תכלול את כל החלקים והאביזרים

המסופקים,הארון יכלול פס שקעים ישראלי המכיל 6 שקעים ,לכל תא בפרד הארון
יכלול מסילות התקה מחורצות יתות להזזה (T- NUT) לציוד ברוחב "19 כולל

סימון U וטבעות להעברת כבילה. הארון יכלול רגליות פטריות קבועות או גלגלים
ישלפים. הדלת הקידמית תהיה עשויה זכוכית/פוליקרבוט או מתכת, בהתאם

לבקשת המזמין. הדלת האחורית תהיה עשויה מתכת. דלתות המתכת יהיו מפוצלות
לכל תא בפרד , בחירור של לפחות 70% ועם עילת בריחים עליוים ותחתוים. כל
הדלתות יהיו עם פיים שלפים בדלתות (לא LN) ומפתח צילידר ייחודי בעל  4ק'

עילה. הארון יכיל קיט חיבור יחידת ארון לארון סמוך וסגירת פתחים בגג הארון
באמצעות שערות למיעת בריחת אוויר. כולל אספקה והתקת טבעות תמיכה

אחוריות בארון תקשורת להעברת כבלי גישור ותליית פסי ZERO U. צבע הארוות
יהיה שחור RAL-9011. עומס פימי דרש 1000 ק"ג.

16,800.00יח'

18.092.002130U ל כמו סעיף 1 בגובה של"15,800.00יח'כ

18.092.002220U ל כמו סעיף 1 בגובה של"14,900.00יח'כ
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אספקה והתקת ארון מחולק לשלושה (אופקית, כולל מדף), חלוקת הארון לשי18.092.0023
חצאים זהים לא תמע את הזזת המסילות הפימיות.הארון יהיה ייעודי להתקת

מערכות תקשורת או מחשבים בגובה עד 44U . רוחב הארון יהיה עד 800 מ"מ
ועומקו עד 1000 מ"מ. ההתקה תכלול את כל החלקים והאביזרים המסופקים.

הארון יכלול פס שקעים ישראלי המכיל 6 שקעים ,לכל תא בפרד הארון יכלול
U לציוד ברוחב "19 כולל סימון (T- NUT) ות להזזהית ה מחורצותמסילות התק

וטבעות להעברת כבילה. הארון יכלול רגליות פטריות קבועות או גלגלים ישלפים.
הדלת הקידמית תהיה עשויה זכוכית/פוליקרבוט או מתכת, בהתאם לבקשת

המזמין. הדלת האחורית תהיה עשויה מתכת. דלתות המתכת יהיו מפוצלות לכל
תא בפרד , בחירור של לפחות 70% ועם עילת בריחים עליוים ותחתוים. כל

הדלתות יהיו עם פיים שלפים בדלתות (לא LN) ומפתח צילידר ייחודי בעל  4ק'
עילה. הארון יכיל קיט חיבור יחידת ארון לארון סמוך וסגירת פתחים בגג הארון

באמצעות שערות למיעת בריחת אוויר. כולל אספקה והתקת טבעות תמיכה
אחוריות בארון תקשורת להעברת כבלי גישור ותליית פסי ZERO U. צבע הארוות

יהיה שחור RAL-9011. עומס פימי דרש 1000 ק"ג.

19,000.00יח'

18.092.002430U ל כמו סעיף 4 בגובה של"18,000.00יח'כ

18.092.002520U ל כמו סעיף 4 בגובה של"17,000.00יח'כ

18.092.0026.4U ית תקשורת "19 תלויה, בעומק עד 700 מ"מ ובגובהת ארואספקה והתק
הארוית תכלול דלת קדמית, מעול, פס 6 שקעי כח, ערכת הארקה.

1285.00יח'

18.092.0027.6U ית תקשורת "19 תלויה, בעומק עד 700 מ"מ ובגובהת ארואספקה והתק
הארוית תכלול דלת קדמית, מעול, פס 6 שקעי כח, ערכת הארקה.

1450.00יח'

2 תעלות קדמיות ו-2 תעלות אחוריות בשי צדדים בעומק של 25 ס"מ. מותאמות18.092.0028
לכל ארון שידרש

1120.00יח'

תוספת דרשת עבור ארון מחולק לשיים (אופקית, כולל מדף), חלוקת הארון לשי18.092.0029
חצאים זהים כולל שתי דלתות אחת מעל השיה.

1500.00יח'

אספקה והתקה של התקן לקשירת כבלים בתצורת SCISSORS המאפשר פתיחת18.092.0030
המדף לאורך של 120 ס״מ. ההתקן יכיל אמצעי קשירה ייעודיים, ההתקן יהיה בעל

שלושה מפרקים ציריים.

1100.00קומפ

1200.00יח'אספקה והתקת מגירת שירות לארון ברוחב עד 800 מ"מ בעומק עד 1200 מ"מ18.092.0031

180.00יח'אספקה והתקת התקן אופקי ליהול מגשרים בעל דלת קדמית18.092.0032

150.00קומפאספקת 100 סטים של אום קפיץ למסילות, ברגים ודיסקיות18.092.0033

אספקה והתקת ערכת הארקה לארון תקשורת קיים, תכלול פס חיבורים ייעודי18.092.0034
כולל ברגי חיבור וצמות חיבור מכבל 16 ממ״ר גמיש אל כל אביזרי וציודי הארון.

הפרישה בצורת כוכב.

1100.00יח'

18.092.0035CFM 45 ה של מגירת מאווררים הכוללת 5 מאווררים1240.00קומפאספקה והתק

אספקה והחלפת דלת זכוכית מתכתית/מחוררת לארון 40u - 48u במקום דלת18.092.0036
שבורה

1150.00יח'

מגירת 2 מהאוורים 600cfm כ"א , מוגים ברשת ,מתאמימה למסד בו תותקן כולל18.092.0037
כבל חשמל בקצה היחידה

1450.00יח'

מגירת 4 מהאוורים 600cfm כ"א , מוגים ברשת ,מתאמימה למסד בו תותקן כולל18.092.0038
כבל חשמל בקצה היחידה

1550.00יח'

כבילה18.093

אספקה והתקת לוח יתוב לכבלי W8, בוי 24 שקעי RJ-45 מסוככים, מותאם18.093.0001
.Cat-6 ובעל הסמכה לעמידה בתקן MHz 250 לעבודה בקצב

1500.00יח'

אספקה והתקת לוח יתוב לכבלי W8, בוי 24 שקעי RJ-45 מסוככים, מותאם18.093.0002
Cat-6A ובעל הסמכה לעמידה בתקן MHz 500 לעבודה בקצב

1600.00יח'

אספקה והתקת לוח יתוב לכבלי W8, בוי 24 שקעי RJ-45 מסוככים, מותאם18.093.0003
Cat-7 ובעל הסמכה לעמידה בתקן MHz 1000 לעבודה בקצב

1850.00יח'

18.093.0004RJ- ת עבודה באורך עד 0.5 מ', כולל 2 מחברייתוב ועבור תח אספקת מגשר ללוח
45 מסוככים ועטויים מגפוים צבעויים. הכבל יהיה מסוכך, מותאם לעבודה בקצב
MHz 250 ולכל דרישות תקן Cat-6. שם התקן ה"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר

יהיה בוי לפי מפרט, כולל סימון מספור רציף בקצותיו באמצעות שרוול מתכווץ
צבעוי.

18.00יח'

18.093.0005RJ-45 ת עבודה באורך עד 1 מ', כולל 2 מחברייתוב ועבור תח אספקת מגשר ללוח
מסוככים ועטויים מגפוים צבעויים. הכבל יהיה מסוכך, מותאם לעבודה בקצב 250
MHz ולכל דרישות תקן Cat-6. שם התקן ה"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר יהיה
בוי לפי מפרט, כולל סימון מספור רציף בקצותיו באמצעות שרוול מתכווץ צבעוי.

112.00יח'
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12.00מ'תוספת עבור 1מ וסף בהתאם מעבר לסעיף 4 .18.093.0006

18.093.0007RJ- ת עבודה באורך עד 0.5 מ', כולל 2 מחברייתוב ועבור תח אספקת מגשר ללוח
45 מסוככים ועטויים מגפוים צבעויים. הכבל יהיה מסוכך, מותאם לעבודה בקצב

MHz 500 ולכל דרישות תקן Cat-6A. שם התקן ה"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר
יהיה בוי לפי מפרט, כולל סימון מספור רציף בקצותיו באמצעות שרוול מתכווץ

צבעוי.

117.00יח'

18.093.0008RJ-45 ת עבודה באורך עד 1 מ', כולל 2 מחברייתוב ועבור תח אספקת מגשר ללוח
מסוככים ועטויים מגפוים צבעויים. הכבל יהיה מסוכך, מותאם לעבודה בקצב 500

MHz ולכל דרישות תקן Cat-6A. שם התקן ה"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר
יהיה בוי לפי מפרט, כולל סימון מספור רציף בקצותיו באמצעות שרוול מתכווץ

צבעוי.

118.00יח'

12.00מ'תוספת עבור 1מ וסף בהתאם מעבר לסעיף 7 .18.093.0009

18.093.0010,CAT-7 הכוללת כבל גיגה CAT-6 קודת קצה בודדת קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר עד 3 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות
בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 / גויס וכדומה, תיעול מלא,

קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט. כדוגמת RIT או
HCS ו 3M או TELDOR על פי דרישת המזמין.

1350.00קומפ

18.093.0011,CAT-7 הכוללת כבל גיגה Cat-6A קודת קצה כפולה קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר עד 3 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות
בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 / גויס וכדומה תיעול מלא,

קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט. כדוגמת RIT או
M&R או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

1600.00קומפ

18.093.0012,CAT-7 הכוללת כבל גיגה Cat-6A קודת קצה משולשת קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר עד 3 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות
בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 / גויס וכדומה תיעול מלא,

קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט. כדוגמת RIT או
M&R או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

1950.00קומפ

18.093.0013,CAT-7 הכוללת כבל גיגה Cat-6A קודת קצה מרובעת קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר עד 3 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות
בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 / גויס וכדומה תיעול מלא,

קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט. כדוגמת RIT או
M&R או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

11,200.00קומפ

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה פימית 6 סיבים M.M בקוטר18.093.0014
62.5 מיקרון, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל אלמטים לחיזוק

בעומס אכי ויהיה בעל מעטה כולל שכבת Kevlar בין המעטים. הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או HCS או Fibernet על פי דרישת המזמין.

113.00מ'

18.093.0015M.M ימית 12 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 62.5 מיקרון, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל אלמטים

לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה כולל שכבת Kevlar בין המעטים. הסיב יסומן
בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או HCS או Fibernet על פי דרישת

המזמין.

116.00מ'

18.093.0016M.M ימית 48 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 62.5 מיקרון, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל אלמטים
לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שכבת Kevlar בין המעטים. הסיב
יסומן בפס כחול על כל אורכו כדוגמת Teldor או HCS או Fibernet על פי דרישת

המזמין..

120.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה פימית 6 סיבים M.M בקוטר18.093.0017
50 מיקרון OM3, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל אלמטים

לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שכבת Kevlar בין המעטים.
הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 10 למרחק של 150 מ' לפי תקן IEEE.הסיב

יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או HCS או Fibernet על פי דרישת
המזמין.

115.00מ'

18.093.0018M.M ימית 12 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 50 מיקרון OM3, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל

אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שכבת Kevlar בין
המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 10 למרחק של 150 מ' לפי תקן

Fibernet או HCS או Teldor הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת.IEEE
על פי דרישת המזמין.

118.00מ'
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18.093.0019M.M ימית 48 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 50 מיקרון OM3, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל

אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שכבת Kevlar בין
המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 10 למרחק של 150 מ' לפי תקן

Fibernet או HCS או Teldor הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת.IEEE
על פי דרישת המזמין.

122.00מ'

18.093.0020M.M ימית 72 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 50 מיקרון OM3, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל

אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שכבת Kevlar בין
.IEEE למרחק של 150 מ' לפי תקן Giga 10 המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת

הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או HCS או Fibernet על פי
דרישת המזמין.

146.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה פימית 6 סיבים M.M בקוטר18.093.0021
50 מיקרון OM4, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל אלמטים

לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין המעטים.
הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן IEEE.הסיב

יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או Panduit או Corning או
Fibernet על פי דרישת המזמין.

120.00מ'

18.093.0022M.M ימית 12 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 50 מיקרון OM4, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל

אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין
המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן
IEEE.הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או Panduit או

Corning או Fibernet על פי דרישת המזמין.

123.00מ'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג LC Duplex עבור סיב MM בקוטר18.093.0023
50 מיקרון OM3. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל,

כולל ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך. מחבר כפול .

190.00יח'

18.093.0024( splice ) 125.00יח'ביצוע ריתוך לסיב אופטי

אספקה, התקה ושילוט שקע קצה אופטי ל-2 סיבים הכולל מתאמי LC. השילוט18.093.0025
יהיה חרוט ויכלול עד 20 תווים.

15.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM3, הכולל18.093.0026
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כוללמסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 1.5 מ'

120.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM3, הכולל18.093.0027
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 2 מ'

130.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM3, הכולל18.093.0028
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 3 מ'

157.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM3, הכולל18.093.0029
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 5 מ'

163.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM3, הכולל18.093.0030
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 10 מ'

183.00יח'

תוספת אורך של 100 ס"מ למגשר , קוטר 50/125micron מיקרון OM3, מעבר18.093.0031
לאורך של 10מ

15.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM4, הכולל18.093.0032
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כוללמסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 1.5 מ'

156.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM4, הכולל18.093.0033
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 2 מ'

162.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM4, הכולל18.093.0034
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 3 מ'

171.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM4, הכולל18.093.0035
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 5 מ'

176.00יח'
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אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 50/125micron מיקרון OM4, הכולל18.093.0036
מחבר LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון

בשתי הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 10 מ'

1101.00יח'

תוספת אורך של 100 ס"מ למגשר , קוטר 50/125micron מיקרון OM4, מעבר18.093.0037
לאורך של 10מ

16.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, S.M, קוטר 9/125um מיקרון , הכולל מחבר18.093.0038
LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון בשתי

הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 1 מ'

144.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, S.M, קוטר 9/125um מיקרון , הכולל מחבר18.093.0039
LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון בשתי

הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 2 מ'

148.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, S.M, קוטר 9/125um מיקרון , הכולל מחבר18.093.0040
LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון בשתי

הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 3 מ'

152.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, S.M, קוטר 9/125um מיקרון , הכולל מחבר18.093.0041
LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון בשתי

הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 5 מ'

159.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, S.M, קוטר 9/125um מיקרון , הכולל מחבר18.093.0042
LC/SC/MTRJ ל LC, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot חיזוק כבלר,סימון בשתי

הקצוות,כולל מסמכי בדיקת OTDR מצורפים באורך עד 10 מ'

178.00יח'

תוספת אורך של 100 ס"מ למגשר , S.M, קוטר 9/125um מיקרון מעבר לאורך של18.093.0043
10מ

15.00יח'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.093.0044
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 72 סיבים S.M בקוטר 9 מיקרון, בציורית במארז

LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות, הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

122.00מ'

18.093.0045TYCO ה בדיקה ושילוט של קלוז'ר עבור 72 סיבים מסוגאספקה, התק
,OTDR כולל צוות אופטיקה והלחמת כל הסיבים, בדיקת RAYCHEM 450

העברת AS MADE ועדכון מפת הסיבים וכל הציוד הדרש להתקה

13,300.00קומפ

18.093.0046,CAT-7 הכוללת כבל גיגה CAT-6 קודת קצה כפולה קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר 1.5 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות
בלוקים, טון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 /גויס וכדומה, תיעול מלא,
קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט.הקודה תהיה של

RIT או R&M או פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

1630.00קומפ

18.093.0047,CAT-7 הכוללת כבל גיגה Cat-6A קודת קצה משולשת קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר 1.5 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות

בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 /גוויס וכדומה תיעול מלא,
קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט. הקודה תהיה של

RIT או R&M או פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

1900.00קומפ

18.093.0048,CAT-7 הכוללת כבל גיגה Cat-6A קודת קצה מרובעת קומפלט תאספקה והתק
מגשר 2.5 מ׳ בצד משתמש, מגשר 1.5 מ׳ בצד ארון, תיעול מלא, קידוחים בקירות

בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 /גוויס וכדומה תיעול מלא,
קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט. הקודה תהיה של

RIT או R&M או פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

11,150.00קומפ

אספקה והתקת כבל חושת 26 זוג בקוטר מוליך 0.6 מ"מ 100 אוהם תקן בזק כולל18.093.0049
פרישת הכבל בשי הקצוות ע"ג פסי קרוה

120.00מ'

תיבת הסתעפות פימית 50 זוג בצבע אפור - כולל התקה עיגון, חיבור כבל, סימון18.093.0050
בדיקה וכד' צבע ע"פ דרישת המזמין

1150.00יח'

120.00יח'אספקה והתקת אמבטית ירוסטה תקית עבור עד 10 פסי חיבורים מסוג "קרוה"18.093.0051

130.00יח'אספקה והתקת בלוק קרוה תקי מסוג מתתק לחיבור עד 10 זוגות כבלים.18.093.0052

110.00יח'אספקה והתקת בלוק סימון קרוה מסוג מתתק18.093.0053

לוח יתוב אופטי ל-12 סיבים כולל מגש לכבלים, פל עליון לשמירת רווח ומגש18.093.0054
איסוף מגשרים. גובה הלוח יהיה 1U. כולל מתאמי דו- קבה ST/SC. ומקום

להתקת SPLICE כולל שילוט

1560.00יח'

לוח יתוב אופטי ל-12 סיבים כולל מגש לכבלים, פל עליון לשמירת רווח ומגש18.093.0055
איסוף מגשרים. גובה הלוח יהיה 1U. כולל מתאמי דו- קבה FC. ומקום להתקת

SPLICE כולל שילוט

1560.00יח'
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אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג SC Duplex עבור סיב MM בקוטר18.093.0056
62.5 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל

ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך. מחבר כפול

190.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג ST/ SC עבור סיב MM בקוטר18.093.0057
62.5 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל

ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.מחבר כפול

190.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג SC Duplex עבור סיב MM בקוטר18.093.0058
50 מיקרון OM3. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל,

כולל ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.מחבר כפול

190.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג LC Duplex עבור סיב MM בקוטר18.093.0059
62.5 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל

ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

150.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג SC Duplex עבור סיב SM בקוטר18.093.0060
9 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך

לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

140.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג ST Duplex עבורסיב SM בקוטר 18.093.00619
מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך

לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

130.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג FC Duplex עבור סיב SM בקוטר18.093.0062
9 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך

לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

130.00יח'

פל יתוב cat5e UTP "19 עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45 , עם תו תקן של18.093.0063
מעבדה חיוית מוסמכת בלתי תלויה ,לעמידה בתקן EIA/TIA-568 כולל סידור

לקשירת הכבלים וכולל התקה וחיווט ,

1550.00יח'

פל יתוב cat6 UTP "19 עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45 , עם תו תקן של מעבדה18.093.0064
חיוית מוסמכת בלתי תלויה , לעמידה בתקן EIA/TIA-568 כולל סידור לקשירת

הכבלים וכולל התקה וחיווט

1750.00יח'

פל יתוב cat5e STP "19 עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45 , עם תו תקן של18.093.0065
מעבדה חיוית מוסמכת בלתי תלויה ,לעמידה בתקן EIA/TIA-568 כולל סידור

לקשירת הכבלים וכולל התקה וחיווט ,

1550.00יח'

פל יתוב cat6 STP "19 עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45 , עם תו תקן של מעבדה18.093.0066
חיוית מוסמכת בלתי תלויה , לעמידה בתקן EIA/TIA-568 כולל סידור לקשירת

הכבלים וכולל התקה וחיווט

1750.00יח'

פל יתוב cat6a STP "19 עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45 , עם תו תקן של18.093.0067
מעבדה חיוית מוסמכת בלתי תלויה , לעמידה בתקן EIA/TIA-568 כולל סידור

לקשירת הכבלים וכולל התקה וחיווט

1800.00יח'

פל יתוב cat7 STP "19 עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45 , עם תו תקן של מעבדה18.093.0068
חיוית מוסמכת בלתי תלויה , לעמידה בתקן EIA/TIA-568 כולל סידור לקשירת

הכבלים וכולל התקה וחיווט

1950.00יח'

סימון לוח יתוב 24 שקעים במסד בפס שילוט פלסטי חרוט 2 צבעים מודבק בדבק18.093.0069
מהיר

125.00קומפ

15.00יח'סימון קודה בודדת RJ-45 בפס שילוט פלסטי חרוט 2 צבעים מודבק בדבק מהיר18.093.0070

18.093.0071S.M ימית 144 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 9 מיקרון, במארז Semi-Tight Tube ומעטה HFFR.הסיב יסומן בפס כחול

על כל אורכו.

113.50מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.093.0072
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 6 סיבים M.M בקוטר 62.5 מיקרון, בציורית במארז
LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיב יסומן בפס

כחול על כל אורכו.

15.50מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.093.0073
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 12 סיבים M.M בקוטר 62.5 מיקרון, בציורית במארז

LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

16.30מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.093.0074
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 36 סיבים M.M בקוטר 62.5 מיקרון, בציורית במארז

LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

17.50מ'
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אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.093.0075
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 72 סיבים M.M בקוטר 62.5 מיקרון, בציורית במארז

LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

19.50מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.093.0076
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 6 סיבים M.M בקוטר 50 מיקרון OM3, בציורית

במארז LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיבים
.IEEE למרחק של 150 מ' לפי תקן Giga 10 יעמדו בתקן העברת

17.50מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.093.0077
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 12 סיבים M.M בקוטר 50 מיקרון OM3, בציורית
במארז LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיבים

יעמדו בתקן העברת Giga 10 למרחק של 150 מ' לפי תקן IEEE.הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

18.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.093.0078
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 36 סיבים M.M בקוטר 50 מיקרון OM3, בציורית
במארז LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיבים

יעמדו בתקן העברת Giga 10 למרחק של 150 מ' לפי תקן IEEE.הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

18.10מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.093.0079
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 72 סיבים M.M בקוטר 50 מיקרון OM3, בציורית
במארז LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות. הסיבים

יעמדו בתקן העברת Giga 10 למרחק של 150 מ' לפי תקן IEEE.הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

19.50מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה חיצוית, משוריין עבור תת"ק18.093.0080
או עילי ע"פ דרישת הלקוח, 144 סיבים S.M בקוטר 9 מיקרון, בציורית במארז

LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הציורית ובין הציוריות הסיב יסומן בפס
כחול על כל אורכו.

118.00מ'

18.093.0081TYCO ה בדיקה ושילוט של קלוז'ר עבור 144 סיבים מסוגאספקה, התק
,OTDR כולל צוות אופטיקה והלחמת כל הסיבים, בדיקת RAYCHEM 450

העברת AS MADE ועדכון מפת הסיבים וכל הציוד הדרש להתקה

16,000.00קומפ

18.093.0082F TYPE י מחבריהכוללים ש RG-6 ה, השחלה וסימון כבלאספקה, התק
בקצבותיו עד 5 מ'

142.00יח'

18.093.0083F TYPE י מחבריהכוללים ש RG-6 ה, השחלה וסימון כבלאספקה, התק
בקצבותיו עד 10 מ'

164.00יח'

18.093.0084F TYPE י מחבריהכוללים ש RG-6 ה, השחלה וסימון כבלאספקה, התק
בקצבותיו עד 15 מ'

186.00יח'

18.093.0085F TYPE י מחבריהכוללים ש RG-6 ה, השחלה וסימון כבלאספקה, התק
בקצבותיו עד 20 מ'

1108.00יח'

18.093.0086F TYPE י מחבריהכוללים ש RG-6 ה, השחלה וסימון כבלאספקה, התק
בקצבותיו עד 30 מ'

1152.00יח'

13.50מ'אספקה, התקה, השחלה וסימון כבל RG-6 הכוללים שי מחברי BNC בקצבותיו.18.093.0087

18.093.0088M.M ימית 36 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 50 מיקרון OM4, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל

אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין
המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן
IEEE.הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או Panduit או

Corning או Fibernet על פי דרישת המזמין.

122.00מ'

18.093.0089M.M ימית 72 סיביםה פה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקאספקה, התק
בקוטר 50 מיקרון OM4, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל

אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין
.IEEE למרחק של 150 מ' לפי תקן Giga 40 המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת

הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו. כדוגמת Teldor או Panduit או Corning או
Fibernet על פי דרישת המזמין.

131.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקה פימית 72 סיבים S.M בקוטר18.093.0090
9 מיקרון, במארז Semi-Tight Tube ומעטה HFFR.הסיב יסומן בפס כחול על כל

אורכו.

128.00מ'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג LC Duplex עבורסיב SM בקוטר 18.093.00919
מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך

לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

155.00יח'
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אספקת מגשר אופטי כפול, S.M, קוטר 9 מיקרון, הכולל מחברי LC כפולים18.093.0092
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 15 מ'

1150.00יח'

13,300.00קומפצוות לפתיחת קלוז'ר קיים וביצוע הלחמות ושיויי יתוב סיבים עד 72 סיב18.093.0093

אספקה והתקת כבל תקשורת 8 גידים, AWG 23 בסיכוך מיילר פרד לכל זוג. הכבל18.093.0094
CAT7, יישא תו תקן מטעם מעבדה מוסמכת המעיד על עמידת הכבל בדרישות תקן

STP מסדרת כבלי GIGA ומותאם לעבודה בקצב MHz 600. מעטה הכבל יהיה
מסוג HFFR. העבודה תכלול שילוט הכבלים באמצעות מדבקות מתלפפות

ושרוולים מתכווצים.

14.00מ'

14.30מ'כ"ל, אך בתצורת FIG 8 (סיאמי / כפול)18.093.0095

אספקה והתקת כבל תקשורת 8 גידים, AWG 23 בסיכוך מיילר פרד לכל זוג. הכבל18.093.0096
ישא תו תקן מטעם מעבדה מוסמכת המעיד על עמידת הכבל בדרישות תקן

CAT7A, SSTP מסדרת כבלי GIGA ומותאם לעבודה בקצב MHz 1000. מעטה
הכבל יהיה מסוג HFFR. העבודה תכלול שילוט הכבלים באמצעות מדבקות

מתלפפות ושרוולים מתכווצים.

14.60מ'

אספקה והתקת כבל תקשורת 8 גידים, AWG 22 בסיכוך מיילר פרד לכל זוג. הכבל18.093.0097
ישא תו תקן מטעם מעבדה מוסמכת המעיד על עמידת הכבל בדרישות תקן

CAT7A- SSTP מסדרת כבלי TERA ומותאם לעבודה בקצב MHz 1500. מעטה
הכבל יהיה מסוג HFFR. העבודה תכלול שילוט הכבלים באמצעות מדבקות

מתלפפות ושרוולים מתכווצים.

16.50מ'

19.50מ'כ"ל, אך בתצורת FIG 8 MHz 1500 (סיאמי / כפול)18.093.0098

18.093.0099MHz 250 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה בודדאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

125.00קומפ

18.093.0100MHz 250 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה כפולאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

150.00קומפ

18.093.0101MHz 250 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה משולשאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

170.00קומפ

18.093.0102MHz 250 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה מרובעאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

190.00קומפ

18.093.0103MHz 500 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה בודדאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6A. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

126.00קומפ

18.093.0104MHz 500 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה כפולאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6A. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

130.00קומפ

18.093.0105MHz 500 מסוכך, מותאם לעבודה בקצב RJ-45 ת שקע קצה משולשאספקה והתק
ובעל הסמכה לעמידה בתקן Cat-6A. העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט

PVC חרוט כולל בדיקתו בהתאם לתקן. הקודה תהיה של RIT או R&M או
פדוויט או AMP או 3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

150.00קומפ

130.00מ'כ"ל אך 30 זוג18.093.0106

140.00מ'כ"ל אך 50 זוג18.093.0107

לוח יתוב אופטי ל-12 סיבים כולל מגש לכבלים, פל עליון לשמירת רווח ומגש18.093.0108
איסוף מגשרים. גובה הלוח יהיה 1U. כולל מתאמי דו- קבה ST/SC.כולל שילוט

1100.00יח'

לוח יתוב אופטי ל-12 סיבים כולל מגש לכבלים, פל עליון לשמירת רווח ומגש18.093.0109
איסוף מגשרים. גובה הלוח יהיה 1U. כולל מתאמי דו- קבה FC.כולל שילוט

1100.00יח'

אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג ST Duplex עבור סיב MM בקוטר18.093.0110
62.5 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל

ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

150.00יח'
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אספקה, התקה ובדיקה מחבר אופטי זכר מסוג ST Duplex עבור סיב MM בקוטר18.093.0111
50 מיקרון OM3. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל,

כולל ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.

150.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי SC כפולים18.093.0112
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 3 מ'

170.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי LC כפולים18.093.0113
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 3 מ'

170.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי ST כפולים18.093.0114
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 3 מ'

170.00יח'

18.093.0115ST /SC קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי ,M.M ,אספקת מגשר אופטי כפול
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 3 מ'

170.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי SC כפולים18.093.0116
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 5 מ'

180.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי LC כפולים18.093.0117
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, Uniboot באורך עד 5 מ'

180.00יח'

אספקת מגשר אופטי כפול, M.M, קוטר 62.5 מיקרון, הכולל מחברי ST כפולים18.093.0118
בקצותיו, בליטוש UPC מהמפעל, באורך עד 5 מ'

180.00יח'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט מסגרת "19 ייעודית בגובה עד 4U להתקה18.093.0119
מודולרית של עד 12 מודולים (קסטות) במאוך, 12 סיבים בכל מודול (סה"כ עד 144

סיבים), כולל מגשים לכבלים ולריתוכים.

1850.00יח'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט מסגרת "19 ייעודית בגובה 1U להתקה מודולרית18.093.0120
של עד 3 מודולים (קסטות) במאוזן, 12 סיבים בכל מודול (סה"כ עד 36 סיבים), כולל

מגשים לכבלים ולריתוכים.

1400.00יח'

אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול יתוב אופטי (קסטה) ל-12 סיבים הכולל18.093.0121
מתאמים ומחברים אופטיים מסוג LC Duplex עבור סיבי MM בקוטר 62.5

מיקרון. כל המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך
לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, וכן מגש ליתרת

סיבים. המודול יתאים להתקה בכל מסגרות ה-"19 הייעודיות לעיל, ולהחלפה
בייהן כולל שיוי מצב למאוך או למאוזן בהתאם למסגרת.

1600.00יח'

אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול יתוב אופטי (קסטה) ל-12 סיבים הכולל18.093.0122
מתאמים ומחברים אופטיים מסוג LC Duplex עבור סיבי MM בקוטר 50 מיקרון
OM3. כל המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך

לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, וכן מגש ליתרת
סיבים. המודול יתאים להתקה בכל מסגרות ה-"19 הייעודיות לעיל, ולהחלפה

בייהן כולל שיוי מצב למאוך או למאוזן בהתאם למסגרת.

1650.00יח'

אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול יתוב אופטי (קסטה) ל-12 סיבים הכולל18.093.0123
מתאמים ומחברים אופטיים מסוג LC Duplex עבור סיבי SM בקוטר 9 מיקרון. כל

המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך לסיב

1630.00יח'

המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך לסיב
ועיגוו וכל הדרש לכך, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, וכן מגש ליתרת סיבים.

המודול יתאים להתקה בכל מסגרות ה-"19 הייעודיות לעיל, ולהחלפה בייהן כולל
שיוי מצב למאוך או למאוזן בהתאם למסגרת.

אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול יתוב אופטי (קסטה) ל-12 סיבים הכולל18.093.0124
מתאמים ומחברים אופטיים מסוג SC Duplex עבור סיבי MM בקוטר 62.5

מיקרון. כל המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך
לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, וכן מגש ליתרת

סיבים. המודול יתאים להתקה בכל מסגרות ה-"19 הייעודיות לעיל, ולהחלפה
בייהן כולל שיוי מצב למאוך או למאוזן בהתאם למסגרת.

1600.00יח'

אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול יתוב אופטי (קסטה) ל-12 סיבים הכולל18.093.0125
מתאמים ומחברים אופטיים מסוג SC Duplex עבור סיבי MM בקוטר 50 מיקרון
OM3/OM4. כל המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל

ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, וכן מגש
ליתרת סיבים. המודול יתאים להתקה בכל מסגרות ה-"19 הייעודיות לעיל,

ולהחלפה בייהן כולל שיוי מצב למאוך או למאוזן בהתאם למסגרת.

1650.00יח'

אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול יתוב אופטי (קסטה) ל-12 סיבים הכולל18.093.0126
מתאמים ומחברים אופטיים מסוג SC Duplex עבור סיבי SM בקוטר 9 מיקרון. כל

המחברים יהיו מסוג Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך לסיב
ועיגוו וכל הדרש לכך, כולל מגש ריתוכים במידה שיידרש, וכן מגש ליתרת סיבים.

המודול יתאים להתקה בכל מסגרות ה-"19 הייעודיות לעיל, ולהחלפה בייהן כולל
שיוי מצב למאוך או למאוזן בהתאם למסגרת.

1630.00יח'
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אספקה, התקה בדיקה ושילוט מודול להתקת 2X12 סיבים כולל מחברים בתצורת18.093.0127
MPO (הזה) ו-24 סיבים בתצורת LC DUPLEX (פריסה), המודול יכלול סיבי

OM4 המודול יכיל מגש היתוך ועלותו תכלול את היתוך הסיבים איליו, עלות המגש,
ביצוע סימון, וביצוע בדיקות קצה לקצה.

11,800.00יח'

אספקה התקה חיווט ושילוט של כבל FANOUT באורך של עד 7.5 מ' הכולל מחבר18.093.0128
mpo בקצה אחד ו12 מחברי LC בקצה האחר, הכבל יהיה בעל יכולת כיפוף לרדיוס

OM-4 ISO/IEC ימאלי בשימוש שוטף של 50 מ"מ. הסיבים הכבולים יהיו מסוגמי
Am 2 11801 ו TIA/EIA 472AAAD מחבר ה-mpo בקצה הכבל יהיה בהתאם

לתקן IEC 61754-7 Edition 3.0 2008-03. הכבל ייוצר במעבדה מוסמכת ויסופק
כולל דף בדיקות ליחות מצה לקצה. מחיר הכבל יכלול את התקתו וחיווטו

בארוות השרתים/התקשורת כולל דרוג מחברים.

11,000.00קומפ

125.00מ'תוספת אורך של 1 מ' לכל אחד מהכבלים18.093.0129

18.093.0130base T 100 1400.00יח'רכיבים לתיאום מדיה: ממיר אופטי –ל

18.093.0131TYCO ה בדיקה ושילוט של קלוז'ר עבור 24 סיבים מסוגאספקה, התק
RAYCHEM 450 כוללצוות אופטיקה והלחמת כל הסיבים, בדיקת OTDR, העברת

AS MADE ועדכון מפת הסיבים וכל הציוד הדרש להתקה

1968.00קומפ

18.093.0132TYCO ה בדיקה ושילוט של קלוז'ר עבור 288 סיבים מסוגאספקה, התק
RAYCHEM 450 כוללצוות אופטיקה והלחמת כל הסיבים, בדיקת OTDR, העברת

AS MADE ועדכון מפת הסיבים וכל הציוד הדרש להתקה

17,300.00קומפ

אספקה והתקת קודת קצה RJ-45בודדת קומפלט CAT-6 הכוללת כבל גיגה18.093.0133
CAT-7, , תיעול מלא, קידוחים בקירות בלוקים, טון, גבס,עץ, לרבות קידוח

להתקת כוס 55 /גויס וכדומה, תיעול מלא, קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה
אלקטרוית ושילוט חרוט.הקודה תהיה של RIT או R&M או פדוויט או AMP או

3M או EXCEL על פי דרישת המזמין.

1300.00קומפ

18.093.0134RF קודת קצה בודדת קומפלט הכוללת אביזר קצה תאספקה והתק
comperssion F for Antenna בשי צידיו ,כולל כבל גיגה RG59 או RG6, מגשר 2.5

מ׳ בצד משתמש, מגשר 1.5 מ׳ בצד ארון/מפצל, תיעול מלא, קידוחים בקירות
בלוקים, בטון, גבס,עץ, לרבות קידוח להתקת כוס 55 /גוויס וכדומה, תיעול מלא,

קידוחים, כל סוגי השקעים, בדיקה אלקטרוית ושילוט חרוט.הקודה תהיה
. YES לדרישות חברת הוט או

1400.00יח'

אספקה והתקת צמה אופטית Trunk Cable Assembly של 12 סיבים כולל מחבר18.093.0135
MTP בשי קצוות הכבל. בקוטר Multi mode µ50 OM4. הצמה באורך של עד כ-90

מטר

11,500.00יח'

מודול אופטי לצמה MM OM4 עם מחבר MTP ל- 6 מחברי LC. מותאם להתקה18.093.0136
Hd Flex בתוך מארז

11,100.00יח'

18.093.01371U בגובה HD Flex'12,300.00יח

18.093.01384U בגובה HD Flex'13,700.00יח

18.093.0139Hd Flex ה בתוך מארזמותאם להתק .LC OM4 ל- 6 מחברי MTP 11,100.00יח'מודול אופטי

אספקה והתקת מגשר אופטי באורך 50 ס"מ כולל 2 מחברי LC Uniboot בתקן18.093.0140
MM OM4 כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוי בקצוות הכבל , מעטה

המגשר יסופק בצבע תכלת.

180.00יח'

אספקה והתקת מגשר אופטי באורך 100 ס"מ כולל 2 מחברי LC Uniboot בתקן18.093.0141
MM OM4 כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוי בקצוות הכבל , מעטה

המגשר יסופק בצבע תכלת.

1100.00יח'

אספקה והתקת מגשר אופטי באורך 150 ס"מ כולל 2 מחברי LC Uniboot בתקן18.093.0142
MM OM4 כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוי בקצוות הכבל , מעטה

המגשר יסופק בצבע תכלת.

1120.00יח'

אספקה והתקת מגשר אופטי באורך 200 ס"מ כולל 2 מחברי LC Uniboot בתקן18.093.0143
MM OM4 כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוי בקצוות הכבל , מעטה

המגשר יסופק בצבע תכלת.

1150.00יח'

אספקה והתקת מגשר אופטי באורך 250 ס"מ כולל 2 מחברי LC Uniboot בתקן18.093.0144
MM OM4 כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוי בקצוות הכבל , מעטה

המגשר יסופק בצבע תכלת.

1160.00יח'

אספקה והתקת מגשר אופטי באורך 300 ס"מ כולל 2 מחברי LC Uniboot בתקן18.093.0145
MM OM4 כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוי בקצוות הכבל , מעטה

המגשר יסופק בצבע תכלת.

1170.00יח'

אוניברסיטת בר-אילן
מהדורה: מחירון תקשורת מחשבים חדש

פרק: 
avivit.yedidya@biu.ac.il ,שם המשתמש: אביבית ידידיה

עמוד 24 מתוך 25

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400,
www.dekel.co.il אתר דקל



מחירכמותיחידהתאורסעיף

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי SM מעטה כפול משוריין להתקה18.093.0146
פימית 6 סיבים S.M , מעטה חיצוי MDPE קשיח , ןמעטה פימי HFFR. הכבל

יכיל אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין
המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן

IEEE.ANSI/TIA-568-C.3 ISO/IEC-11801 ,תקן בעירה - IEC 60332-1, ותקן-
EU Directive 2011/65/EU (RoHS-2) ,הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו.
כדוגמת Teldor או Panduit או Corning או Fibernet על פי דרישת המזמין.

112.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי SM מעטה כפול משוריין להתקה18.093.0147
פימית 12 סיבים S.M , מעטה חיצוי MDPE קשיח , ןמעטה פימי HFFR. הכבל
יכיל אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין

המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן
IEEE.ANSI/TIA-568-C.3 ISO/IEC-11801 ,תקן בעירה - IEC 60332-1, ותקן-

EU Directive 2011/65/EU (RoHS-2) ,הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו.

כדוגמת Teldor או Panduit או Corning או Fibernet על פי דרישת המזמין.

114.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי SM מעטה כפול משוריין להתקה18.093.0148
פימית 24 סיבים S.M , מעטה חיצוי MDPE קשיח , ןמעטה פימי HFFR. הכבל
יכיל אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין

המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן
IEEE.ANSI/TIA-568-C.3 ISO/IEC-11801 ,תקן בעירה - IEC 60332-1, ותקן-

EU Directive 2011/65/EU (RoHS-2) ,הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו.

כדוגמת Teldor או Panduit או Corning או Fibernet על פי דרישת המזמין.

117.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי SM מעטה כפול משוריין להתקה18.093.0149
פימית 48 סיבים S.M , מעטה חיצוי MDPE קשיח , ןמעטה פימי HFFR. הכבל
יכיל אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין

המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן
IEEE.ANSI/TIA-568-C.3 ISO/IEC-11801 ,תקן בעירה - IEC 60332-1, ותקן-

EU Directive 2011/65/EU (RoHS-2) ,הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו.

כדוגמת Teldor או Panduit או Corning או Fibernet על פי דרישת המזמין.

124.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי SM מעטה כפול משוריין להתקה18.093.0150
פימית 72 סיבים S.M , מעטה חיצוי MDPE קשיח , ןמעטה פימי HFFR. הכבל
יכיל אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין

המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן
IEEE.ANSI/TIA-568-C.3 ISO/IEC-11801 ,תקן בעירה - IEC 60332-1, ותקן-

EU Directive 2011/65/EU (RoHS-2) ,הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו.

כדוגמת Teldor או Panduit או Corning או Fibernet על פי דרישת המזמין.

130.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי SM מעטה כפול משוריין להתקה18.093.0151
פימית 96 סיבים S.M , מעטה חיצוי MDPE קשיח , ןמעטה פימי HFFR. הכבל
יכיל אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין

המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן
IEEE.ANSI/TIA-568-C.3 ISO/IEC-11801 ,תקן בעירה - IEC 60332-1, ותקן-

EU Directive 2011/65/EU (RoHS-2) ,הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו.

כדוגמת Teldor או Panduit או Corning או Fibernet על פי דרישת המזמין.

138.00מ'

אספקה, התקה, בדיקה ושילוט כבל אופטי SM מעטה כפול משוריין להתקה18.093.0152
פימית 144 סיבים S.M , מעטה חיצוי MDPE קשיח , ןמעטה פימי HFFR. הכבל
יכיל אלמטים לחיזוק בעומס אכי ויהיה בעל מעטה בודד כולל שיכבת Kevlar בין

המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת Giga 40 למרחק של 150 מ' לפי תקן
IEEE.ANSI/TIA-568-C.3 ISO/IEC-11801 ,תקן בעירה - IEC 60332-1, ותקן-

EU Directive 2011/65/EU (RoHS-2) ,הסיב יסומן בפס כחול על כל אורכו.

כדוגמת Teldor או Panduit או Corning או Fibernet על פי דרישת המזמין.

153.00מ'

אספקה, התקה ובדיקה סט 12 צבעים PIGTAIL LC , אופטי זכר מסוג LC עבור18.093.0153
ANSI/TIA-568.3- - המחבר יהיה בהתאם לתקן תמסורת . SM G.652 9/125 סיב

D , IEC 60874בתצורת , כולל ריתוך לסיב ועיגוו וכל הדרש לכך.
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