
 

 טלפון איש קשר ומיקומו המרלו"ג

 052-6080223 יוסי מיכאלי, מנהל  , אשדודאגן כימיקלים

  תיאור הפרויקט

 : המערכותתכנון וליווי ההקמה של יעוץ, 

  אחידה לתקשורת נתונים ולטלפוניהתשתית 

  מרכזת טלפוןIP 

  ציודLAN ,WAN 

 מערכת בקרת כניסה 

 מ', כולל מצלמות אנלוגיות  2,000-מערכת מיגון היקפי לגדר המפעל באורך של כ
, NVR)חלקן מפוקדות( במערכת מבוססת  MegaPixelומצלמות  IPומצלמות 

 במשולב עם מערכת גלאים אופטיים ומערכת גלאי זעזועים

 

 

 
  



 טלפון קשראיש  ומיקומו המרלו"ג

 054-4700714 יונתן אקבלי, מנכ"ל , מודיעיןשף4

  תיאור הפרויקט

 : המערכותתכנון וליווי ההקמה של יעוץ, 

  אחידה לתקשורת נתונים ולטלפוניהתשתית 

 ניהרכת טלפועמ 

  לתקשורת נתוניםציוד 

 מערכת בקרת כניסה 

  פנימית וחציונית –מצלמות במעגל סגור 

 חדר ישיבות 

  מיוחדת להדגמותמולטימדיה 

 

 
  



 טלפון איש קשר ומיקומו המרלו"ג

 052-2646499 יזם, דורון בן דקון , צומת כנותד"ר נונה

 תיאור הפרויקט

 : המערכותתכנון וליווי ההקמה של יעוץ, 

  אחידה לתקשורת נתונים ולטלפוניהתשתית 

  מרכזת טלפוןIP 

  ציודLAN 

 מערכת בקרת כניסה 

 "ס עם הקלטותמערכת טמ 

 חדר ישיבות 

 אזעקה 

 

 
  



 טלפון איש קשר ומיקומו המרלו"ג

 054-2818822 קובי קרן, מנמ"ר  קרית גת, פריץ

 תיאור הפרויקט

 : המערכותתכנון וליווי ההקמה של יעוץ, 

  לתקשורת נתונים ולטלפוניה פסיביתתשתית 

 
 

 ומיקומו המרלו"ג

 

 

 מודיעיןניסקו, 

  תיאור הפרויקט

 : המערכותתכנון וליווי ההקמה של יעוץ, 

  לתקשורת נתונים ולטלפוניה כבילהתשתית 

 

 
  



 ומיקומו המרלו"ג

 

 , מעוין שורקרנואר

 תיאור הפרויקט

 : המערכותתכנון וליווי ההקמה של יעוץ, 

  לתקשורת נתונים ולטלפוניהתשתית 

  מרכזת טלפוןIP 

 ד אקטיבי לתקשורת נתוניםציו  

 מערכת בקרת כניסה 

 מצלמות ביטחון במעגל סגור 

 מערכת אזעקה ומיגון 

 

 
  



 ומיקומו המרלו"ג

 

 טלפון איש קשר

קיבוץ , מנדלסון
 צרעה

 052-6236366 יזם, סגלון אל

 תיאור הפרויקט

 : המערכותתכנון וליווי ההקמה של יעוץ, 

  לתקשורת נתונים ולטלפוניהתשתית 

 יםנציוד אקטיבי לתקשורת נתו , 

 טיתורשת אלח 

 ד אקטיבי לתקשורת נתוניםציו  

 בקרת כניסה 

 מצלמות ביטחון במעגל סגור 

 אזעקה ומיגון 

 

 

 
  



 

 טלפון איש קשר ומיקומו המרלו"ג

 050-7287112 ירון ברידנר, מנמ"ר א.ת. לוד, UMI+  אוויס

 

 תיאור הפרויקט

 משרדים, מוסכים, אולמות תצוגה, מבנה רווחהמבני 

 : המערכותתכנון וליווי ההקמה של יעוץ, 

 בקרת מבנה 

  לתקשורת נתונים ולטלפוניהאחודה תשתית 

 מערכת טלפוניה ומוקדי שירות 

  :אזעקה ומיגון, מצלמות ביטחון במעגל סגור, בקרת כניסהמערכות ביטחון 

  מולטימדיה 

 
  



 

 טלפון איש קשר ומיקומו המרלו"ג

מעוין , מכשירי תנועה
 שורק

 054-9033340 בועז סיטון, מנמ"ר

 

 תיאור הפרויקט

 משרדים, מוסכים, אולמות תצוגה, מבנה רווחהמבני 

 : המערכותתכנון וליווי ההקמה של יעוץ, 

 לתקשורת נתונים ולטלפוניהאחודה  כבילה תשתית 

 מערכת טלפוניה ומוקדי שירות 

  מולטימדיה 

 

      

 

        

 


