
מפסקים מגנטיים, טמפר כספת

מפסק מגנטי זעיר 
מתאים לחלונות 

ותריסים

AMS-9

מפסק מגנטי זעיר

מפסק מגנטי קטן 
מתאים לחלונות 

ותריסים

AMS-10

מפסק מגנטי קטן

מפסק מגנטי עם 
ברגים וכיסוי 

למחבר, איכותי  

AMS-51

מפסק מגנטי בינוני איכותי

מפסק מגנטי עם 
ברגים פלסטיק, 

איכותי 

AMS-37

מפסק מגנטי בינוני איכותי

מפסק מגנטי קטן, 
חבור ברגים, או 

מדבקה

AV-60

מפסק מגנטי לחלונות ודלתות

מפסק מגנטי 
שקוע, קצר (17) 

ארוך דגם 21

AMS-21

מפסק מגנטי שקוע 

מפסק מגנטי 
שקוע לפלדלת

AMS-26

מפסק מגנטי שקוע לפלדלת

מפסק מזגן,
מיגון מזגן ומכונות 

מרווח 50 ממ

AV8105S

מפסק מגנטי נשלף

2202_59A

מפסק מגנטי מתכתי עם זוית

מפסק מגנטי כבד 
יצוק עם זוית 
מרווח 50 ממ

2202B

מפסק מגנטי מתכתי שתי יציאות

מפסק מגנטי כבד 
יצוק עם יציאה 

כפולה (3 חוטים)

ינואר

www.av-gad.co.il

03-681 67 67

054-44 67 67

BMC-33B

מגנט הי סקיוריטי שתי יציאות

מפסק מגנטי הי 
סקיוריטי יציאה 

כפולה, גם למזגן

HSC-1

מגנט הי סקיוריטי דרגה 2 ו 3

מפסק מגנטי הי 
סקיוריטי דרגה 2 

יציאה כפולה 

AV-8102

מפסק מגנטי מתכתי עם זוית

מפסק מגנטי כבד 
יצוק עם זוית 

מרווח 45 מ”מ

PSW-2

מפסק איכותי לכספת ודומיהם

מפסק טמפר 
לכספת יציאה 
כפולה, בודדת 

RSW-21A

מפסק עם כדור מתכת 

מפסק כדורי 
לדלתות וחלונות 

P2S000

ראש מתכונן, מפסק כפול 

מפסק מגנטי הכל 
מתכת, כבד יצוק 

מרווח 45 ממ

AV-8103

מפסק מגנטי מתכתי מוזל

ממסר אלקטרוני 
ממתג 220 וולט עד 

10 אמפר, פקוד 
מתח נמוך 3-32 וולט

5520_10

ממסר למתח רשת 30 אמפר

קודנים, סלולאר, סירנות, טמפרטורה

קורא כרטיס 
קירבה ותגיות. 

אטום לתנאי חוץ

AVF-722

קורא קרבה RFID תנאי חוץ

קודן עם קורא 
קירבה, תנאי 
פנים, פלסטיק

CODE1

קודן עם קורא קירבה

CODE2

קודן דלת + RFID תנאי חוץ

CODE3

קודן מתכת+ קירבה תנאי חוץ

קורא טביעת 
אצבע, אנטי ונדל, 

חוץ קל + קירבה

AVF-752

ביומטרי אנטי ונדל מוזל

AVF-730

Code 1

קודן מקשים, אנטי 
ונדל, מתכת, 

חיצוני ללא קירבה

קודן מקשים, אנטי 
ונדל, מתכת, חוץ קל 

קורא טביעת (ללא קירבה)
אצבע, אנטי ונדל, 
חוץ מלא + קירבה

ביומטרי מתכת אנטי ונדל איכותי

AVG-06

פותח שערים+ אזעקה 
סלולארי, קטן, 68 
מינויים. בדוק מלאי!

פותח שערים סלולארי

AVJ-318

כיוון תדר ועוצמה

AVG13

מתאם סלולארי, 
מחייג ללא קו בזק, 

SIM הוסף כרטיס

מתאם סלולרי לאזעקה ואינטרקום

AVP402

גלאי עשן למערכת 
אזעקה, עם ממסר 

ובזר. 12 עד 24 וולט

גלאי עשן אופטי לאזעקה

GD-85

גלאי גז בשול 
למערכת אזעקה עם 
ממסר ובזר, 12 וולט

גלאי גז בשול לאזעקה או עצמאי

BELLA_I

סירנה חיצונית בלה, 
עוצמתית ואלגנטית. 

טמפר כפול, מדהימה!

סירנה חוץ + נצנץ חבל”ז

BELLA2_PKEY

סירנה מוטרדת בלה, 
כולל טעינה וסוללה. 
השהיה,מפתח ונצנץ

סירנה מוטרדת איכותית

SIR40S

סירנה עצמאית חוץ, 
עם טעינה לסוללה. 

מחרישת אוזניים

סירנה רבת עוצמה עצמאית

TEMPO

טיימר חכם לכל 
מטרה, כיול פשוט, 
יציאת ממסר כפול

טיימר אוניברסלי לכל מטרה

Tempo

TER_12

טרמוסטט חום או 
קור עם גשש חיצוני, 

ממסר 10 אמפר

בקר טמפ‘ למקרר וחדרי מחשב

44_TER

קיט מוכלל כולל בקר 
טמפרטורה, חייגן 

SMS על קו בזק+ק”ב

קיט בקרה למקרר וחדרי מחשב

אופציה: סלולאר

מפסק גלגלת של
Omron .אומרון

AVF710

מחיר למפסקים מגנטיים לחבילה סגורה

עם בזר פנימי

בבקשה להצעת מחיר ציינו כמות

קטלוג מוצרים

בקופסת מתכת

CODE4

קיים דגם עם חיוג בסלולאר

חדשות 2019
12V

12V

12V

4000בקרות סלולאר סדרה 

מצלמותספקי כוח  פורשה
מערכת אנרגיה סולארית 

זרקור לדגלאיי קרן חיצונים, 

קודן 4 כנ”ל בתוספת
קירבה 238 ש”ח 

SES_2T

מכירות ומלאי משרד 

03-681 6767, 0544-446767

2019

GSM

GSM

GSM

mm 180.98 mm 180.96

mm 178.01

מספקים מוצרים לפי דרישה למפיץ קרוב חייג לנו

הכי עוצמתית בארץ

מבריח בעלי כנף, 
ומזיקים. אולטרא 

סוני רב עוצמה

AMS-17

4934

רשימה חלקית

171.01 mm

533.10 mm

2
6
0
.0

0
 m

m



בקרה 4\8 אזורים + ק”ב לדים

4 אז מתרחב חייגן 
מינויים ומוקד, 

מסרון לכל מינוי

44_701

בקרה 4\8 אזורים + ק”ב כותב

44_706

בקרה 8 אזורים + ק”ב כותב

48_706

8 אז' מוזל חייגן 
מינויים ומוקד, 

מסרון לכל מינוי

בקרה + 
סלולאר שולחת 

מסרון + ק”ב

44_GSM

בקרות אזעקה מסרון מובנה

בקרה 8 אזורים 
כותבת **שבת** 

שמונה טיימרים

8D_SH

בקרת שבת + ק”ב כותב

16 אז' חייגן 
מינויים ומוקד, 

מסרון לכל מינוי

בקרה 16 אז מתרחבת 32 אזורים

4016DBL_707

בקרה 4\8 אזורים + ק”ב לדים

44_702

GSM בקרה 4\8 אזורים סלולאר

בקרה 8 אזורים + ק”ב כותב

9DBL_706

16 אז', 8 תתי 
אזורים, חייגן 

מינויים ומוקד, 
מתרחבת 32 אז

בקרה 16 אז עם 8 תת אזור

16DP_701

בקרה + חייגן 
מינויים ומוקד, 

מסרון לכל מינוי

4 אז’ מתרחב חייגן 
מינויים ומוקד, 

מסרון לכל מינוי

לוח מקשים 
לדים מלבני, 

דגם TI מהודר

AV-701TS

לוח מקשים לד

לוח מקשים 
לדים מוארך עם 

דלת  מקשים

AV-702

לוח מקשים לד מעוצב

לוח מקשים 
כותב מלבני, 

עם תאורה

AV-706

חייגן סלולאר+קוי לכל מטרה

לוח מקשים 
כותב מוארך 

פלוס 3 מקשים

AV-707_B

לוח מקשים כותב, 2 דגמים

AV-707

לוח מקשים כותב

סט שלט רחוק 
עם 2 שלטים  12 
וולט, 2 ערוץ טווח 

מוגבר

AVS-22

שלט רחוק עם טווח מדהים!

פילטר מקצועי 
ADSL לקו נושא

AV03_NR

פילטר לקו אינטרנט

בודק קו 
טלפון עם 

יציאת ממסר

TLS

בודק קו טלפון

תמיכה טכנית 

0544-446767 03-6384204

גלאיי פריצה, כספת, הצפה

דגם חדש! גלאי 
דיגיטלי פסיבי 
קטן, טווח ענק

EYS 2

גלאי פסיבי ללא זרוע

גלאי דיגיטלי 
וילון טווח 8 

מטר

EYS2_CUR

גלאי וילון פסיבי ללא זרוע

גלאי דיגיטלי 
בעלי חייים, 
QUAD סנסור

EYS2_PET

גלאי בעלי חיים עד 30 קג + זרוע

גלאי תקרה 
פסיבי קטן, 

תקרה 4 מטר

PIR730

גלאי פסיבי תקרתי

גלאי תקרה פסיבי 
משולב מיקרו-גל 
לתקרה גובה 4מ’

PIR760

גלאי פסיבי משולב מיקרו תקרתי

PIR768

גלאי פסיבי תקרתי תקרה גבוהה

גלאי פסיבי + 
מיקרו, בעלי 

חיים עד 25 קג

AVQDT100

גלאי פסיבי משולב מיקרו גל

גלאי אנטי מסק 
שני ממסרים

AVQ-AM

גלאי פסיבי אנטי מסק (מיסוך)

A
V
Q
-A
M + גלאי פסיבי

שבר. בעלי חיים 
עד 25 קג

AV-QT

גלאי פסיבי משולב שבר זכוכית

A
V
Q
D
T
10
0

A
V
-Q
T

גלאי פסיבי + מיקרו 
חיצוני, בע”ח עד 30 
ק”ג טווח 21 מטר. 
קיים דגם עם אנטימסק

AVD-200

גלאי חיצוני משולב מיקרוגל

גלאי וילון קטן וצר, 
טווח 7 מטר, רוחב 

גוף 29 מ”מ

VLON2

גלאי פסיבי וילון פנימי

גלאי וילון חצוני 
פסיבי+מיקרו 
עם אנטי מסק

AVD-207 ₪ 488

גלאי כספת 
משולב. כולל 
גלאי ססמי, 

חום ואור

SesMo

גלאי כספת ססמו קופסה פלסטיק

גלאי כספת  
מתכתי משולב 
ססמי, חום ואור

SesMo Pro_I

גלאי כספת ססמו קופסה מתכת

גלאי ססמי, בזיווד 
חיצוני מוגן מים. 

ללא אור וחום

SesMo65NLH

IP65 גלאי ססמו חיצוני

SesMo
TM

SesMoSesMo
TM

SesMo SesMo
TM

SesMo

WD86_HD

גלאי הצפה יציאת ממסר כפול

ספקי כוח מצלמות, ב. כניסה, אזעקה

ספק מטען 
12 וולט,

1.5 אמפר

AV-21

ספק מטען, מעגל ללא קופסה

ספק מטען 12 
וולט, 1.5 אמפר.

כולל מטען מבוקר

AV-21B

ספק מטען מזווד 12 וולט

אל פסק למערכת 
 PoE מספק 48 

וולט עם גיבוי

POR_48POE

מספק מתח ל NVR ומצלמות

ספק מטען 12 
וולט, 6 אמפר, 

יציאה אחת

AV-40

ספק מטען מזווד לאזעקה \טמ”ס

ספק מטען 24 
וולט, 3 אמפר, 

יציאה אחת

AV-40_24

ספק מטען מזווד לאש וגלאיי חוץ

AV-41

ספק טמ”ס 8 מצלמות 1 הקלטה

ספק מצלמות 12 
וולט, 6 אמפר, 8 

יציאות מוגנות ומטען

Porsh_CH75

ספק טמ”ס 16 מצלמות 1 הקלטה

Porsh_CH

ספק טמ”ס 15 מצלמות 1 הקלטה

ספק מצלמות 12 
וולט, 13 אמפר, 16
יציאות+מטען כולל 

בקר טעינה חכם

POP150_SFG 

ספק טמ”ס למצבר ענק

ספק מצלמות 12 
וולט, 13 אמפר, 

16 יצ’, אופ 5 וולט 
מצבר חיצוני, מתכת 

SL  

למערכות ללא מתח רשת חשמל

מערכות אנרגיה 
סולארית עם 
 MPPT בקר
מספר דגמים

Porsh

ספק טמ”ס 16 יציאות, חדש!

ספק מצלמות 12 
וולט, 13 אמפר, 
16 יציאות. קרור 

כפול

AVPS75

ספק כח לבקרת כניסה ונעילה

ספק כח דלתות 
חרום 24 וולט, 

3 אמפר, 9 
יציאות+סוללה 

HUS-7A

לחצן מצוקה עם מפתח

לחצן מצוקה 
עם מפתח 

 UL שחרור. תקן

HUSD

לחצן מצוקה כפול עם מפתח

לחצן מצוקה  
לחיצה כפולה עם 

מפתח שחרור. 
 UL תקן

LAM_120

זרקור לד 24 וולט, ללא בקר

 24 V תאורת לד
עוצמתית, שווה 
ערך ל 400 ווט

בנורת ליבון

AES1

לחצן מצוקה על הטייח

לחצן מצוקה על 
הטייח. איכותי 

UL תקן

גלאי תקרה 
פסיבי  לתקרה  
גבוהה, עד 8 מ’

בקר סוללה מובנהבקר סוללה מובנהבקר סוללה מובנה

בקר סוללה מובנה

מערכת סולאריתטעינה מהירה

טווח כפול

SMSSMSSMSSMS

SMSSMSSMSSMS

SMSSMS

באשור רבנות אשדוד

גלאי וילון קטן חיצוני 12 מטר

גלאי הצפה 
אלקטרוני, 

סנסור נפרד

ספק מצלמות לפי 
הזמנה, לארון 

תקשורת, או מזווד, 
עד 50 אמפר, כולל 

תפור עלייךמטען...

חסכוני וחזק

בקר סוללה מובנה

SMSSMS

קיים סט גלאי מים עם חיוג בסלולאר בקרות סדרה 4000, חידושים בדגמי 2019

גלאי ססמי 
מיגון קיר, 

רצפה, ותקרה

SesMo_NLH

ססמו קירות (שבר ססמי) מינ 10 

מדריכי התקנה באתר\תמיכה

44_GIS

חייגן סלולאר 6 
מינויים, שולח 
מסרון+חיוג קוי

AVB, AVBT

גלאיי קרן, 40 עד 250 מטר

גלאיי קרן חצוני
3 רמות. 2 או 

3 או 4 קרניים. 
איכותי חבל”ז

ROBBY_TGL

לחצן מצוקה רגלי דגם חדש

לחצן מצוקה  
רגלי, מתכת,  
מפתח איפוס 

מכני 

בקר סוללה מובנה

UPS זמן גיבוי כפול מ

מחיר לפי מפרט

GisMo

GSM
AV-701TI

mm 178.04

mm 181.01 mm 181.24

GSM

מחברים לחבור 
מהיר וקל

8 אז' מתקדם חייגן 
מינויים ומוקד, 

מסרון לכל מינוי

ספק, למצבר חצוני,  
מצלמות 12 וולט, 

13 אמפר, 16
יציאות+מטען

POWR_R18




