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74021017403221 74022027401318/1333מק"ט סינאל 

 VTO-2202F-PVTO3211D-P2-S1 דגם יצרן
 VTO3211D-P4-S1 VTO2101E-P-S1  VTO3221E-P 

פנל מתכתי + מצלמה + תאור מוצר 
  IP & לחצן + 2 גידים

  פנל + מצלמה + קרבה
 + 2 לחצנים + 4 לחצנים  

פנל מתכתי + מצלמה + 
לחצן )צידוד מלא(  

פנל + מצלמה + מקודד + קורא 
קרבה 

 2MP 2MP ”1/2.8 2MP ”1/2.7  2MP ”1/2.9מצלמה 
VTM117\ גגון + VTM115VTM-07Rקופסא על הטיח  

VTM114\\VTM116-01קופסא תחת הטיח  
)12VDC, PoE)802.3af(12VDC, PoE)802.3af(12VDC, PoE)802.3af(12VDC, PoE)802.3af מתח נדרש  
13X9.6X2.818X10X316X7X5.520X9.8X3.2מידות בס"מ  
2,544 ₪ 1,368 1,516/1,452₪ ₪ 1,661 ₪מחיר לצרכן  

פנל אפליקציה עצמאי כל האפשרויות פתוחות : חיבור ישיר לאפליקציה / חיבור למוניטור

74023027408340מק"ט סינאל 

 VTA-2302 VTS8340B-CGדגם יצרן

 פנל לאזור מחסה כולל מצלמה + תאור מוצר 
2 לחצני חירום אדום, ירוק

מרכזיה לאינטרקום אזור מחסה

2MP10" TFT 1024X600 "1/3מצלמה 
\כלולקופסא על הטיח  

\\קופסא תחת הטיח  
12V DC, POE )802.3af(12V DC, Max7W מתח נדרש  
18X10.5X4.634.4X22.4X6.4מידות בס"מ  
1,790 799₪ ₪מחיר לצרכן  

7402203740220474022057401368740711674071177407118מק"ט סינאל 

VTM-115VTM-114VTM05RVTM07R VTM116-01 VTM117VTM08Rדגם יצרן

 קופסא על הטיח תאור מוצר 
לפנל 2202

קופסא תחת הטיח 
לפנל 2202

 קופסא + גגון 
לפנל 2202

 קופסא + גגון 
לפנל 3211

קופסא תחת הטיח 
לפנלים: 3221/6221  

קופסא על הטיח 
לפנלים: 3221/6221  

 קופסא + גגון 
לפנלים: 3221/6221

12.9X9.5X2.8515.7X12.3X3.5 מידות בס"מ  
16.3X12.9X3.414.1X10.1X4.819.5X11.4X6.624X13.8X3.5 

22.7X12X3.319.9X9.7X2.9 20.5X10.8X3.9

172 136₪ 264₪ 215₪ 239₪ 158₪ 215₪ ₪ מחיר לצרכן  

קופסת ממסרים לפנלקופסאות ואביזרים 

אינטרקום - אזור מחסה פנלים IP - בית פרטי 

7401312מק"ט סינאל 

משמש כממסר נוסף לכל הפנליםתאור מוצר
   DHI-DEE1010B דגם יצרן

235 ₪ מחיר לצרכן  
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7406532740653374071167407117740711874011857401186מק"ט סינאל 

VTM130  VTM121 VTM116-01 VTM117VTM08R VTOB103 VTOB110 דגם יצרן

 קופסא על הטיח תאור מוצר 
  VTO6531 VTO7541 לפנל

קופסא תחת הטיח לפנל 
 VTO6531/VTO7541

קופסא תחת הטיח 
לפנלים: 3221/6221  

קופסא על הטיח 
לפנלים: 3221/6221  

 קופסא + גגון 
לפנלים: 3221/6221

קופסא תחת הטיח 
  VTO-C-1210 לפנל

 קופסא על הטיח    
 VTO-C-1210 לפנל

 37.6X13.6X3.737.3X14.3X6.724X13.8X3.5  מידות בס"מ  
22.3X12X3.3 19.9X9.7X2.920.5X10.8X3.938.9X12.6X7.141X14.7X7

571 130₪ 172₪ 136₪ 264₪ 398₪ 528₪ ₪ מחיר לצרכן  

קופסאות ואביזרים 

7407541740653174062217401189מק"ט סינאל 

 VTO7541G VTO6531H VTO6221E-P VTO1210C-X-S1 דגם יצרן

תאור מוצר 
 פנל IP + מצלמה +  מקודד + קורא קרבה 
+ דפדפן LCD לחיוג ישיר + טביעת אצבע 

+ זיהוי פנים

 פנל IP + מצלמה + מקודד + קורא קרבה 
+ דפדפן LCD לחיוג ישיר + זיהוי פנים + 

צבע: שחור 
פנל IP מתכתי + מצלמה + מקודד + קורא 

קרבה + דפדפן LCD לחיוג ישיר  
פנל מתכתי IP / אנלוגי + מצלמה + מקודד 
+ קורא קרבה + דפדפן LCD לחיוג ישיר  

2MP ”1/2.9 2MP ”1/2.7 2MP ”1/2.91.3MP "1/2.7 מצלמה 
VTM130VTM130VTM116-01VTOB110קופסא על הטיח  

VTM121VTM121VTM117VTOB103קופסא תחת הטיח  
12V DC12V DC12V DC, PoE)802.3af(12V DCמתח נדרש  

14.5X39X4.314.5X38X4.3 9.8X20X3.2 14.3X40.6X4.2 מידות בס"מ  
2,176 3,271₪ 3,682₪ 7,104₪ ₪מחיר לצרכן  

פנל אפליקציה עצמאי כל האפשרויות פתוחות : חיבור ישיר לאפליקציה / חיבור למוניטור.

7405340מק"ט סינאל 

VT55340Bדגם יצרן
עמדת שומרתאור מוצר 
12V DCמתח נדרש  
34.5X22.5X6.5מידות בס"מ  
4,477 ₪מחיר לצרכן  

PSS-PRO ניתן לרכוש תוכנת מחשב

עמדת שומרפנלים IP לבניינים

74012967401232מק"ט סינאל 

 Mifare Card )13.56( IC-SMדגם יצרן

כרטיס קרבה מייפר תאור מוצר 
 1356

מדבקה / תג קרבה 
מייפר 1356 

11 11₪ ₪מחיר לצרכן  

זיהוי 
 זיהוי פניםפנים

QR קורא +
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744202174420227442025 7442030744202874420277442026 מק"ט סינאל  

 VTO4202F-X Series  TO4202F-P-S2 דגם יצרן
 )Camera module(

VTO4202F-MS  
 )Display module(

VTO4202F-MF  
 )Fingerprint module(

VTO4202F-MK  
 )Keyboard module(

VTO4202F-MB1  
 )1-button module/(

VTO4202F-MB2 
)2-button module/(

VTO4202F-MB5 
)5-button module/(

 תאור מוצר  

 מודולרי 
 סדרה

  4202

 IP & מודול מצלמה - 2 גידים LCD מודול 5 לחצניםמודול 2 לחצנים מודול לחצן   מודול מקודד/חיוג ישיר   מודול טביעת אצבע   מודול תצוגה
\\\\\\ 2MP "1/2.5   מצלמה 

\\\\\\VTM125, VTM126 קופסא על הטיח  
\\\\\\VTM127, VTM128 קופסא תחת הטיח  

)12V DC, PoE)802.3af(5V DC )Provided with power by other modules מתח נדרש  
10X10X3.6 10X10X3.6 10X10X3.610X5X3.610X10/5X3.610X10/5X3.610X10/5 X3.6  מידות בס"מ  
341 265₪ 221₪ ₪ 715 893₪ 341₪ 1,295₪ ₪ מחיר לצרכן  

פנל אפליקציה עצמאי כל האפשרויות פתוחות : חיבור ישיר לאפליקציה / חיבור למוניטור

7442127744212874421297442130 7442126 7442029744202474420237442125 מק"ט סינאל  

  VTO4202F-MRדגם יצרן
 )Card module(

VTO4202F-ML  
 )Indicator module(

VTO4202F-MN  
 )Blank module( VTM125VTM126 VTM127VTM128VTM02R2VTM03R3

קופסא תחת הטיח ל-2 מסגרת ל-3 מודולים מסגרת ל-2 מודולים  מודול שלט ריק  מודול לדים  מודול קרבה תאור מוצר  
מודולים

קופסא תחת הטיח ל-3 
מודולים

קופסא על הטיח + גגון 
לפנל 4202-2

קופסא על הטיח + גגון 
לפנל 4202-3

\\\\\\)5V DC )Provided with power by other modulesמתח נדרש  
10X5X3.610X5X3.610X5X3.624X14X7 34X14X723.3 X13.3X6.8 33.3X13.3 X6.8 26.2X14.5X7.536.4X14.5X7.5מידות בס"מ  
590 ₪ 570 ₪ 606 ₪  530 ₪  608 ₪ 480 ₪  120 221₪ 265₪ ₪מחיר לצרכן  

 )IP / בתים פרטים ובניינים: )2 גידים - IP פנל מודולרי
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פנל מודולרי 2 גידים & IP - דור 3פנל מודולרי 2 גידים & IP דור 3 -בתים פרטים/בניינים מסדרה 4202 

ספק לבחירה:
ש"ח  199 מחיר:  התקנים  ל-6   48V 1.25A  7442032 - ספק
ל-22 התקנים מחיר: 799 ש"ח  48V - 5A  7442033 -ספק

   IP & מוניטור "7 - 2  גידים
 VTH5422HW  :דגם

מק"ט סינאל: 7405422   
TFT 1024X600 :רזולוציה 

Capacitive 64GB :)MAX( קיבולת זיכרון
10M/100Mbps :רשת

12VDC/POE/2Wire Switch :מתח נדרש
ניתן לשרשר ממוניטור למוניטור ב-2 גידים

18.9X13X2.69 :מידות בס"מ
מחיר לצרכן: 1,299 ₪

IP מוניטור
ניתן לבחור כל 

IP מוניטור 
)ראה עמ' 6(

מתג למוניטורים 2 גידים
מק"ט סינאל: 7442031 
VTNS-2003B-2 :דגם 

מחיר: 799 ש"ח

 POE מתג
 POE ניתן לבחור

)ראה עמ' 6(
 7403006 לבחירה: 
 7403010  
7403110  

IP 2 גידים
פנל לבחירה מסדרה 4202 דור 3

744200074420017442002744200374420047442005

פנל מתכתי –מצלמה + 
מקודד+ מסגרת

פנל מתכתי- מצלמה + 
לחצן + קרבה + מסגרת 

פנל מתכתי – מצלמה 
+ 2 לחצנים + קרבה + 

מסגרת
פנל מתכתי- מצלמה + 3 

לחצנים + מסגרת 
פנל מתכתי- מצלמה + 4 

לחצנים + מסגרת 
פנל מתכתי - מצלמה + 

5 לחצנים + מסגרת

₪ 2,490₪ 2,261₪ 2,305₪ 2,261₪ 2,305₪ 2,116

מידות מסגרת לפנלים 24X14 ס"מ, יש לבחור קופסה מדף קודם – תחת הטיח / על הטיח בתוספת תשלום 
* פנל אפליקציה עצמאי כל האפשרויות פתוחות : חיבור ישיר לאפליקציה / חיבור למוניטור.

744300074430017443002744300374430047443005

פנל מתכתי – מצלמה + 
 LCD מקודד + תצוגה 

+ מסגרת

פנל מתכתי – מצלמה + 
מקודד + טביעת אצבע   

+  מסגרת

פנל מתכתי – מצלמה +  
 מקודד +  2 לחצנים 
+ קרבה + מסגרת 

פנל מתכתי – מצלמה + 
 מקודד + 3 לחצנים 

+ מסגרת 

פנל מתכתי – מצלמה + 
 מקודד + 4 לחצנים 

+ מסגרת 

פנל מתכתי – מצלמה + 
 מקודד + 5 לחצנים 

+ מסגרת 
₪ 2,959₪ 3,511₪ 3,148₪ 3,104₪ 3,148₪ 2,959

מידות מסגרת לפנלים:  34X14 ס"מ, יש לבחור קופסה מדף קודם – תחת הטיח / על הטיח בתוספת תשלום 
* הפנלים בדף זה בנויים ממודולים שונים מדף קודם ) 4202 מודולרי ( 
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740534174052417405321740242174025227402521מק"ט סינאל 

VTH5341G VTH5241DW-S2 VTH5321GW VTH2421FW-P VTH2521GWVTH2521Gדגם יצרן
מוניטור מגע 7" - שחור  מוניטור מגע 7" - לבן  מוניטור מגע 7" - לבן  מוניטור מגע ANDROID - "7 מוניטור מגע 10" -  לבן  מוניטור מגע ANDROID - "10 תאור מוצר 

 Capacitive Android 8.1 10" TFT, 1024x600 capacitive 7” Capacitive Android 8.1 7" TFT, 1024x600 capacitive7" TFT 1024X600 Capacitive 7" TFT 1024X600 Capacitive ”10מסכים/רזולוציה 
) MAX ( 32קיבולת זיכרוןGB32GB32GB32GB אינו מכיל זיכרון אינו מכיל זיכרון

10M/100Mbpsרשת  
WI FI B/G/N

10M/100Mbps
WI FI B/G/N

10M/100Mbps
WI FI B/G/N10M/100Mbps10M/100Mbps10M/100Mbps

)12V DC, PoE)802.3af(12V DC, PoE)802.3af(12V DC, PoE)802.3af(12V DC, PoE)802.3af(12V DC, PoE)802.3af(12V DC, PoE)802.3afמתח נדרש 
26X17X1.526.5X18X2.219.6X13.6X2.622X12X2.2 13.6X18.6X2.613.6X18.6X2.6מידות בס"מ  
839 ₪ 899 1,199₪ 1,559₪ 399₪ ,2 2,999₪ ₪מחיר לצרכן  

מוניטורים IP דור 2

מוניטורים IP דור 1
740155074011887401901מק"ט סינאל 

 VTH1550CH-S1  VTH1560CH  VTH2221A דגם יצרן
מוניטור לחצנים  מוניטור מגע 7" - לבן  מוניטור מגע 7" - לבן  תאור מוצר 

 TFT 1024×600 "7מסכים/רזולוציה 
 Capacitive

TFT 1024×600 "7 
 Capacitive

TFT, 1024x600 "7 
 capacitive

  ) MAX ( 32קיבולת זיכרוןGB32GB32GB
10M/100Mbps10M/100Mbps10M/100Mbpsרשת  

12V DC, PoE 24vdc12V DC, PoE 24vdc12V DC, PoE 24vdcמתח נדרש 
20X13.6X2.222.1X15.4X2.423X15.4X2.6מידות בס"מ  
599 799₪ 799₪ ₪מחיר לצרכן  

מק"ט אנטקו: 7401158
VTNS-1060A דגם יצרן: 

 תאור מוצר:  מתג POE ל-6 התקנים + 
24VDC ספק + IN/OUT 

מתאים למוניטורים דור 1
₪ 385 מחיר לצרכן: 

מעמד שולחני לכל סוגי המוניטורים
7442123 מקט סינאל: 

 VTM-123  דגם יצרן: 
₪ 111 מחיר לצרכן: 

740132974030067403010מק"ט סינאל 

DH-PFS3110-8P DH-PFS3006-4ET DH-PFS3010-8ETדגם יצרן

מתג  8 פורטים POE תאור מוצר 
SF + UPLINK 1+

 + POE מתג 4 פורטים 
UPLINK 1

+ POE מתג 8 פורטים 
UPLINK 2

479 359₪ 758₪ ₪מחיר לצרכן  



7 |  Dahua 2022 מחירון |   www.anteco.co.il :ניתן להוריד מפרטים באתר המחירים אינם כוללים מע"מ  
TM

SECURITY 
ך ל ש ן  ו ח ט י ב ה ת  ב י ט  ח

   )IP( אינטרקום אנלוגי אינטרקום 2 גידים  IP אינטרקום

פנל 2 גידים מודולרי לבניין כולל: 
 מודול מצלמה + מודול מקודד + מודול LCD + מסגרת + 

קופסה תחת הטיח + מתגים וספקים

VTH-5422 מוניטור '2-7 גידים דגם

פנל IP לבניין כולל:
 פנל IP + מצלמה + מקודד + קרבה + זיהוי פנים 

+ קופסה על הטיח + מתגים וספקים 
ניתן לקבל פנל מדגם VTO-6221, ראה עמ' 3 

  VTH-2521 מוניטור '7 שחור / לבן דגם

פנל מתכתי אנלוגי כולל:
 LCD פנל אנלוגי מצלמה מקודד + קורא קרבה + דפדפן 

 לחיוג ישיר + קופסא להתקנה תחת הטיח +
IN/OUT + ל4/8 מוניטורים POE מתג

)RG-45 מוניטור אנלוגי לבן "4.3 )כבל רשת 
 VTH-2000S דגם

המחיר כולל חיבור לאפליקציה לכל דייר המחיר כולל חיבור לאפליקציה לכל דייר 

מק"ט סינאל: 7405422

מק"ט סינאל: 7403006מק"ט סינאל: 7402031

מק"ט סינאל: 7401199

מק"ט סינאל: 7401178
מק"ט סינאל: 7401189 מק"ט סינאל: 7406531 מק"ט סינאל: 7443000

מק"ט סינאל: 7402521

 זיהוי פנים 
QR קורא +

10-2021-3031-40דירות

1,410  1,510₪  1,660₪  ₪מחיר לדירה

10-2021-3031-40דירות

840  940₪  1,040₪  ₪מחיר לדירה

10-2021-3031-40דירות

505  525₪  565₪ ₪מחיר לדירה

אינטרקום לבניינים 2 גידים / IP / אנלוגי



מערכות אינטרקום DAHUA מבית חטיבת הביטחון 
מקבוצת סינאל )אנטקו לשעבר(.

בתחום מערכות אינטרקום, חטיבת הביטחון מקבוצת 
 ,FERMAX ,DAHUA סינאל מייצגת בישראל את חברת

ENTRYX, ו-SEBURY מהמובילות בתחומן בעולם.

לחטיבת הביטחון מקבוצת סינאל מומחיות של 
למעלה מ-50 שנה בייבוא, שיווק ותמיכה למוצרים 

המתקדמים ביותר בתחומי הביטחון והאבטחה. 
החברה מציעה פתרונות מקצה לקצה, מתמיכה 
טכנית וכיסוי מקצועי ועד להסמכה והדרכה של 

מתקינים.

חטיבת הביטחון מקבוצת סינאל הגדירה את 
כל מוצריה כמערכות פתוחות - כך שכל מתקין 

יכול לתת להן שירות. כחברה המוסמכת לכך על 
ידי היצרנים, אנטקו מדריכה ומסמיכה מתקיני 

מערכות ואינטגרטורים ללא כל מונופול או בלעדיות 
של המתקין ובכפוף לכל התקנים הישראלים 

והאירופאים.

חטיבת הביטחון מקבוצת סינאל מחויבת לאספקת 
הציוד המקצועי ביותר בעולם, לאיכות ללא פשרות 
ולמתן שירות מעולה ללקוחותיה כפי שהיא עושה 

כבר למעלה מחמישה עשורים.
טל' 03-7354000  רח' משה אביב 6, אור יהודה 6037128  
info@anteco.co.il www.anteco.co.il


