
מחירהערהמערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים15.070

15.070.0010

-360מגן "דגם " מגן"מתוצרת ארקוטק מסוג ,מערכת אוורור וסינון אוויר דירתית

S2 "לחץ-כולל בדיקת על (ד"ממ)להתקנה במרחב מוגן דירתי , עם תו תקן, ע"או ש
'קומפ

1,795₪          

15.070.0050

דגם . בהתקנה עילית" Floor-Free 180/360ארקוטק "כ "מערכת אוורור וסינון אב

 360- ש אוויר במצב סינון ו" מק180המספקת , ע"או ש" 180/360ארקוטק  "

המערכת מאושרת בהתאם .  נפשות30ש אווירבמצב אוורור ומיועדת לעד  "מק

, וכניסת אוויר עם מסנן קדם ( בר3)שסתום הדף : המערכת כוללת. 4570י "לת

מד ספיקת אוויר , USBשקע , תאורת חירום, גיבוי ידני, מפוח חשמלי, כ"מסנן אב

לחץ-התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על, ושחרור לחץ ( בר3)ושסתום הדף 

        12,650₪'קומפ

15.070.0152

דגם . בהתקנה עילית" Floor-Free 300/600ארקוטק "כ "מערכת אוורור וסינון אב

 600- ש אוויר במצב סינון ו" מק300המספקת , ע"או ש" 300/600ארקוטק  "

המערכת מאושרת בהתאם .  נפשות50ש אוויר במצב אוורור ומיועדת לעד  "מק

, וכניסת אוויר עם מסנן קדם ( בר3)שסתום הדף :  המערכת כוללת4570י "לת

מד ספיקת אוויר , USBשקע , תאורת חירום, גיבוי ידני, מפוח חשמלי, כ"מסנן אב

לחץ-התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על, ושחרור לחץ ( בר3)ושסתום הדף 

        17,700₪'קומפ

15.070.0154

. בהתקנה עילית" Floor-Free 600/1200ארקוטק "כ "מערכת אוורור וסינון אב

- ש אוויר במצב סינון ו" מק600המספקת , ע"או ש" 600/1200ארקוטק "דגם  

המערכת מאושרת .  נפשות100ש אוויר במצב אוורור ומיועדת לעד  " מק1200

וכניסת אוויר עם מסנן  ( בר3)שסתום הדף :  המערכת כוללת4570י "בהתאם לת

מד ספיקת , USBשקע , תאורת חירום, גיבוי ידני, מפוח חשמלי, כ"מסנן אב, קדם

התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת , ושחרור לחץ ( בר3)אוויר ושני שסתומי הדף 

ימנית+ מתאים להתקנה שמאלית . לחץ-על

        31,950₪'קומפ

15.070.0156

. בהתקנה עילית" Floor-Free 600/1200ארקוטק "כ "מערכת אוורור וסינון אב

- ש אוויר במצב סינון ו" מק600המספקת , ע"או ש" 600/1200ארקוטק "דגם  

המערכת מאושרת .  נפשות100ש אוויר במצב אוורור ומיועדת לעד  " מק1200

וכניסת אוויר עם מסנן  ( בר3)שסתום הדף :  המערכת כוללת4570י "בהתאם לת

מד ספיקת אוויר ושני , USBשקע , תאורת חירום, מפוח חשמלי, כ"מסנן אב, קדם

. לחץ-התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על, ושחרור לחץ ( בר3)שסתומי הדף 

(נדרש גנראטור חירום) ללא הפעלה ידנית

        27,700₪'קומפ

15.070.0158

. בהתקנה עילית" Floor-Free 900/1800ארקוטק "כ "מערכת אוורור וסינון אב

- ש אוויר במצב סינון ו" מק900המספקת , ע"או ש" 900/1800ארקוטק "דגם  

המערכת מאושרת .  נפשות150ש אוויר במצב אוורור ומיועדת לעד  " מק1800

וכניסת אוויר עם מסנן  ( בר3)שסתום הדף :  המערכת כוללת4570י "בהתאם לת

מד ספיקת אוויר , USBשקע , תאורת חירום, מפוח חשמלי, כ"מסנן אב, קדם

-התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על, ושחרור לחץ ( בר3)ושלושה שסתומי הדף 

(נדרש גנרטור חירום) ללא הפעלה ידנית. לחץ

        36,350₪'קומפ

15.070.XXXX

. בהתקנה עילית" Floor-Free 1200/2400ארקוטק "כ "מערכת אוורור וסינון אב

- ש אוויר במצב סינון ו" מק1200המספקת , ע"או ש" 1200/2400ארקוטק "דגם  

המערכת מאושרת .  נפשות150ש אוויר במצב אוורור ומיועדת לעד  " מק2400

וכניסת אוויר עם מסנן  ( בר3)שסתום הדף :  המערכת כוללת4570י "בהתאם לת

מד ספיקת אוויר , USBשקע , תאורת חירום, מפוח חשמלי, כ"מסנן אב, קדם

-התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על, ושחרור לחץ ( בר3)וארבעה שסתומי הדף 

(נדרש גנרטור חירום) ללא הפעלה ידנית. לחץ

        47,450₪'קומפ

("דקל") Floor Freeוארקוטק " 360מגן "מחירון מערכות אוורור וסינון ארקוטק 

(בהתאם לאישור פיקוד העורף) לא נדרשת מחיצה Floor Freeבהתקנה עילית של מערכות אוורור וסינון ארקוטק  *

המחירים כוללים התקנה ואינם כוללים מס ערך מוסף*


