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קטלוג מוצרים
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חברת RBS - Telecom מייצגת את מיטב החברות המובילות בעולם בתחומי התשתיות והכבילה, 
יצירת  וייבוא מוצרים תוך  ייצור  ומתמחה בתכנון,  בענן  וידאו  וניהול  רשתות התקשורת, אבטחה 
פתרונות ייחודיים בהתאמה מיטבית לכלל לקוחותיה בהם נמנות חברות הטלקום, אינטגרטורים 

וחנויות הפצה ייעודיות - מובילות במשק.

מדיניות החברה מתבססת על חתירה מתמדת לחדשנות טכנולוגית, מציאת פתרונות אינטגרטיביים 
."ONE STOP SHOP" פורצי דרך ואספקת מנעד רחב של מוצרים כמענה לאסטרטגיית

כל זאת בדגש על איכות ואמינות המוצרים - ללא פשרות!

הדרכה  כנסי  יצירת  ע"י  וזאת  המקצועי  בפן  לקוחותיה  בתמיכת  עליונה  חשיבות  רואה  החברה 
הכשרתיים, ימי עיון ופרסום מאמרים בראייה טכנולוגית עתידית.

בין מוצרינו ניתן למצוא:

תשתיות תקשורת - כבלי מתח נמוך ותקשורת, ארונות תקשורת וחדרי שרתים, פסי שקעים, אביזרי 
.HDMI וכבלי HDBASET פתרונות ,HDMI, KVM תקשורת, כלי עבודה, ספקי כוח, מרחיקי

 ,POE מתגי  מוקשחים,  מתגים  מתגים,  מוקשחים,  סלולרים  נתבים  נתבים,   - תקשורת  רשתות 
נקודות גישה ומערכת ניהול בענן.

מצלמות אבטחה ומתח נמוך - מצלמות, מערכות הקלטה IP & Analog, אנליטיקה, אינטרקומים, 
.VSaaS מצלמות עצמאיות ומערכת ניהול וידאו בענן

 RBS TELECOM עולם שלם של איכות ושירות!



חזון החברה

RBS - TELECOM ,כחברה מובילה בשוק התקשורת

משווקת איכות, ייחודיות ושירות מהיר לצד מקצועיות.

אנו מאמינים כי אלה הם אבני היסוד המובילות לייבוא ושיווק ציוד 

תקשורת חדשני ומגוון לכלל לקוחותינו.
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כחלק מחשיבה אסטרטגית של מתן פתרונות בתחום תשתיות התקשורת - 
One Stop Shop, רבס - טלקום משווקת מגוון מוצרים המשלימים זה את זה 

ממיטב היצרנים והמותגים בעולם.

Full Channel הכולל כבלי CAT7/7A קיסטונים ומגשרים עם אישורי מעבדות 
.inginium - ו-15 שנות אחריות למותג DELTA/GHMT/ETL בלתי תלויות

יצרן הכבלים הטורקי, RECBER, המייצר כבלי תקשורת ומתח נמוך פרימיום, 
 .CAT8 כולל

.PPC - Belden פתרונות סיב אופטיים ללא הלחמה והשחלה קלה מבית

ארונות תקשורת איכותיים מבית Boost - Rackmount, ארונות ברמת פרמיום 
FORMRACK מטורקיה, פסי חשמל PDU מאושרי תקינה ומיוצרים בישראל 
ומגוון  וגילוי אש  מבית "תו תקע", כבלי קואקס ברמת פרמיום, כבלי פיקוד 

ת ספקי כוח.
ור

ש
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ת 
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כבלי CAT7, CAT7A במגוון סיכוכים 30% - 55% סיכוך.	 

אישורי מעבדה בלתי תלויה.	 

קיסטון CAT6A מסוכך כולל תריס נגד אבק.	 

מגשרי CAT6A מסוככים במגוון צבעים ואורכים.	 

 	.Channel - 15 שנות אחריות על כל ה

 ,CAT6A, CAT7, CAT7A :בקטגוריות שונות, כגון LAN מייצר פתרונות רשת הכוללים כבלי ,ingenium
 DELTA & GHMT איכותיים, מאושרי מעבדות בלתי תלויות CAT6A קיסטונים ומגשרים

 CAT6A\7\7A קיסטונים, מגשרים וכבלים Full Channel

Full Channel כבלים CAT6A\7\7A קיסטונים ומגשרים
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 CAT6A\7\7A\8כבלי רשת

יצרן הכבלים הטורקי Recber, מומחה בייצור כבלי מתח נמוך ותקשורת ברמת פרמיום, מגובה 
.CPR ואף GHMT, ETL, VDE, TSE, EAC באישורי מעמדות בלתי תלויות כדוגמת

סוגי כבלים נבחרים:

 	.CAT7A SFTP 55% 1500Mhz ֿ

 	.CAT7A SFTP 55% 1200Mhz 

 	.CAT7 SFTP 30%-55% 1000Mhz 

 6005 מסוככים. 	 

 כבלי קואקס ברמת פרימיום.	 
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מאושר בחברות הטלקום.	 
 2/4/6/8/10/16 גידים/זוגות.	 
 צבעים מגוונים.	 
 איכות גבוהה.	 

מותאמים למצלמות אנלוגיות.	 
גידי מתח DC מוצמדים. 	 

תופים באורכים שונים.
איכות גבוהה.	 

תחת המותג BoostPower, הכבלים והמגשרים המצוינים של BoostWires כבר עשו שם בארץ ובעולם. 
כבלי מתח נמוך ומצלמות, גילוי אש, פיקוד ומגשרים, הם חלק ממגוון רחב של מוצרים איכותיים.

 	.Fluke Test PASS
אורכים וצבעים שונים.	 
איכות גבוהה.	 
כיסוי הגנה לקונקטור.	 

CAT7/8 מגשרי

 	.Fluke Test PASS
אורכים וצבעים שונים.	 
איכות גבוהה.	 
כיסוי הגנה לקונקטור.	 

CAT5E/CAT6/CAT6A מגשרי

כבלי טלפון, 
פיקוד, כריזה 

וגילוי אש

כבלי קוואקס 
מצלמות אבטחה 

ולווין
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CAT5E/CAT6/CAT6A/CAT7 זכרים ללחיצה.  •

CAT5E/CAT6/CAT6A/CAT7 קיסטונים נקבה.  	

.FTP/UTP  	

כיסויי הגנה למחבר בצבעים שונים.  •

מכסי פלסטיק לשקעים יחיד/כפול/ זוייתי.  •

מופות זכר/נקבה לתנאי חוץ/פנים.  •

פאטצ' פאנלים 8/12/16/24 פורט.  •

פאנל עיור.  •

פאנל שערות.  •

קונקטורים/קיסטונים/מתאמים
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 Pre - Terminated חברה אמריקאית המייצרת פתרונות סיב אופטיים ,PPC - Belden חברת העל
לחברות הטלקום, כבלים טקטיים מוכנים בעלי השחלה קלה, דקיקים וללא הלחמות כלל.

פתרונות סיב אופטיים

Plug & Play - ללא צורך בריתוך.	 
כבל דקיק להשחלה קלה	 
G.657A2 - הסיב הגמיש בעולם.	 
 	.CPR Cca Rated - ברמת LSZH מעטה טקטי בעל
השחלה קלה ללא צורך בסטלבנד.	 
מאושר חברות הטלקום.	 
ללא ניחותים.	 
מותאם ליישומי - FFTH/FTTD/GPON וחיבור בין ריכוזי תקשורת.	 
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מיני ג'יביקים אופטים
לצד פתרונות הסיבים של PPC חברת רבס מספקת מיניג'יביקים מיוחדים במגוון מקצבים ואורכי גל 

שונים ובכך מספקים פתרון מקצה לקצה.
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פתרונות סיב אופטיים
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Simplex BiDi - זוג מיניג'יביק, משדר/מקלט, באורכי 	 
גל שונים להעברת המידע על סיב בודד.

 	.Full Duplex

 	.400Gbps 1.25 ועדGbps

 	.80KM 2 ועדKM-אפשרויות שידור למרחקים שונים, מ

מאושר חברות הטלקום.	 

 	.LC/SC חיבורי

מתג ג'יגה אופטי מותאם.	 
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היצרן הטורקי FormRack מייצר פתרונות שלמים לארונות תקשורת ברמת פרמיום לפרויקטים 
עם דרישות מיוחדות.

 	.4U-52U - מגוון גדלים, רוחבים, עומקים וגבהים

ארונות תקשורת וארונות לחדרי שרתים.	 

דלתות מחוררות.	 

דלתות זכוכית.	 

גישה אחורית.	 

 	.Zero U אפשרויות

אפשרות לפסי שקעים מגוונים.	 
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ארונות תקשורת
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תחת מותג העל BoostPower, ארונות התקשורת של Boost - RackMount מספקים 
מגוון רחב של ארונות איכותיים במחירים נוחים ובמגוון גדלים, רוחבים ועומקים.

ארונות תקשורת

אביזרים נלווים

 	.4U-44U - מגוון גדלים, רוחבים, עומקים וגבהים

דלתות מחוררות.	 

דלתות זכוכית.	 

גישה אחורית.	 

 	.Zero U אפשרויות

אפשרות לייצור בגדלים שונים ושאינם סטנדרטים 	 
המתאימים לפרוייקטים וכ"ו.

אפשרות לפסי שקעים מגוונים.	 

מדפים נתלים/נשלפים.	 
מאווררים.	 
יחידת בקרת טמפ'.	 
פנל עיוור/שערות.	 
תאורת לד.	 
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)PDU( פתרונות פסי שקעים

שקעים ישראלים/קומקום במגוון אפשרויות, 	 
גדלים ושילובים - 6,12 ועוד.

 	.16/32A מפסק אוטומטי

 	 ,16A אפשרות תקע ישראלי סטנדרטי, סיקון
.32A סיקון

שקעי C13/ישראלי ושילוב בין השניים לפי 	 
דרישה.

תריסי אבק ייחודיים בפאזה ובאפס.	 

נורת ביקורת.	 

שקף בידוד ייחודי בין השקעים לגוף..	 

תקע סטנדרטי/סיקון.	 

אפשרויות אורכי כבל שונים.	 

יצרן ישראלי כחול לבן.	 

מיוצר לפי ת.י 32.1.	 
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כוח  ספקי  מזוודים,  כוח  ספקי  כוח:  ספקי  של  שלם  מגוון  מספקת   BoostPower
שולחניים וספקי כח )דרייברים( לתאורות לד.

 ספקי כוח

ספקי כח למגוון הספקים.	 

 	 12V@ 0.5A / 1A / 2A / 3A / 5A ספקים שולחניים
ועוד..

ספקים מזוודים לתליה על קיר למצלמות אבטחה.	 

ספקי כוח מרושתים, 24V לתאורה, לדים ועוד...	 

 	.PTZ - 12 לחיבור מצלמות וV @ 13A/30A

9 ערוצים @ 18 ערוצים.	 

אפשרות לסוללת גיבוי.	 

נורות ביקורת.	 
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 4G LTE - התקשורת הסלולרית תפסה תאוצה בשנים האחרונות עם כניסת ה
50Mbps@ 300 עלMbps@DL והאפשרות לקבל מקצבים מהירים של CAT6
UL, המסייעים לעולמות ה - IoT, חיבורים מרוחקים וגיבויים לנקודות רשת 

קוויות.

כניסת ה - 5G CAT22 מביאה איתה מקצבי סלולר גבוהים במיוחד. )שילוב 
3Gbps@UL )יכולות  7Gbps@DL על  יכולות הספק( של  יחידת הקצה עם 
עם  יחד   5G  - ה  שילוב   .)QUALCOM SDX55 כדוגמת  הנייר  על  מעבד 
WIFI6ax, מאפשר מקצבים חלומיים בתוך הבית והעסק, לצד פריסה רחבה 
- שטח פריסה רחב יותר, ללא צורך ביחידות AP נוספות במהירות וביעילות.

בעולם רשתות התקשורת  היצרנים  רבס טלקום משווקת את מיטב  חברת 
מוקשחים,  נתבים  ואיכותי.  שלם  פתרון  המעניקות  והתעשייתית,  הביתית 
מנוהלים וחכמים מבית Teltonika, מערכת ניהול בענן, חיישני IoT תעשייתיים 
מבית Teltonika, מתגים תעשייתיים כולל מנוהלים ומתגי POE לעולם ה - 
CCTV מבית BoostLink ופתרון רשת שלם של מתגים, נתבים, WiFi מנוהל, 

.Tenda ברמה הביתית והעסקית מבית MESHים
מ
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TRB140 Gateway

RUT240 Router

 	.4G CAT4 150Mbps UL
סים יחיד.	 
 	.1x LAN ports, 10/100/1000 Mbps
שליחת SMS חכמה.	 
מגעים יבשים.	 
תמיכה בפרוטוקולי תקשורת נרחבים. 	 
 	.RMS אפשרות ניהול בענן דרך תוכנת

 	.4G CAT4 150Mbps UL
סים יחיד.	 
 	.WIFI
 	.1x WAN port 10/100
 	.1x LAN ports, 10/100 Mbps
שליחת SMS חכמה.	 
מגעים יבשים.	 
תמיכה בפרוטוקולי תקשורת נרחבים.	 
 	.RMS אפשרות ניהול בענן דרך תוכנת

OUTDOOR 4 חכמיםG/5G נתבי רשת מוקשחים

 4G/5G הוא יצרן אירופאי מהמוכרים בעולם, מספק פתרון שלם של נתבי Teltonika
 IoT מתגים מוקשחים, סנסורי ,WIFI, GPS, Bluetooth :מוקשחים וחכמים הכוללים

מוקשחים ומערכת RMS לניהול היחידות בענן.
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 	.4G CAT4 150Mbps UL
 	.Fail - Over סים כפול המאפשר
 	.WIFI
 	.1x WAN port 10/100
 	.3x LAN ports, 10/100 Mbps
בלוטוס.	 
 	.GPS
שליחת SMS חכמה.	 
מגעים יבשים/סריאלים/דיגיטלים.	 
תמיכה בפרוטוקולי תקשורת נרחבים.	 
 	.RMS אפשרות ניהול בענן דרך תוכנת
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RUT955 Router

RUTX12 Router

 	.4G CAT6 300Mbps UL
מודול GSM כפול המאפשר אגריגצייה עד 	 

.600Mbps UL
יתירות .	 
 	.WIFI AC
 	1x WAN port 10/100/1000
 	.4x LAN ports, 10/100/1000 Mbps
בלוטוס.	 
 	.GPS
שליחת SMS חכמה.	 
מגעים יבשים.	 
תמיכה בפרוטוקולי תקשורת נרחבים.	 
 	.RMS אפשרות ניהול בענן דרך תוכנת
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מערכת ניהול בענן.	 
ללא הגבלת נתבים.	 
 	.TeamViewer ניהול יחידות הקצה ברמת
 	.GIGA העלאת קבצי
ניהול וניתור.	 

מתג מוקשח.	 
 	.POE+ תומך

ש	 

RMSTSW100

חיישני IoT מוקשחים

חיישני תנועה.	 
חיישני טמפרטורה.	 
חיישני טמפרטורה מותאמים למקפיאים.	 
חיישני נעילה מגנטית.	 
עובדים בבלוטוס.	 
סוללה פנימית של בין 2.5 ל - 18 שנות עבודה.	 
קל ופשוט להפעלה.	 
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.5 ports, 10/100Mbps



INDOOR ליישומי POE מתגי

.CCTV -מותאמים במיוחד לשוק ה BoostLink של PoE - מתגי ה ,BoostPower תחת מותג העל
עם מגוון מתגי 10/100 לצד מתגי 10/100/1000, ג'יגה אפלינק נחושת/אופטי, מתגים מוקשחים 

כולל מנוהלים.
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 WatchDog - איפוס אוטומטי ליחידות הקצה.	 
VLAN - הפרדת רשתות מכנית.	 
 	.250M עד POE שליחת - Extended Mode 
 	.QoS 
 	.POE+ - תמיכה ב 
 הגנה נגד ברקים.	 
 נוריות חיווי.	 

PoE - 4,8,16,24 ports
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 POE 10/100/1000 רכזת 8 פורט
Giga Eth & 1SFP uplink ports 2 כולל

POE 10/100/1000 רכזת 16 פורט
Giga Eth & 1SFP uplink ports 2 כולל

 POE 10/100/1000 רכזת 24 פורט
Giga Eth & 1SFP uplink ports 2 כולל

POE 10/100/1000 רכזת 16 פורט
Giga Eth & 2SFP uplink ports 2 כולל

 POE רכזת 4 פורט גיגה
Giga Eth & 1SFP uplink ports 1 כולל
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רכזת 4 פורט POE 10/100 כולל
2X10/100 uplink ports

רכזת 8 פורט POE 10/100 כולל
2X10/100 uplink ports

OUTDOOR מוקשחים ליישומי POE מתגי

מנוהלים/ללא ניהול.	 
 	
 	
מותאם למגוון טמפרטורות תעשיתיות.	 
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.8/4 Giga POE+ ports 

.2 Giga SFP uplink ports



מתגים ביתיים ועסקיים.	 
4 פורט ועד 48 פורט.	 
 	.POE אפשרות
מנוהלים/לא מנוהלים.	 
 	.Giga מתגי

 	.VDSL נתבי
 	.4G נתבי
נתבי GPON אופטיים.	 
 	.WIFI 6
מיוחדים לגיימרים.	 

חיבור אלחוטי פשוט וקל.	 
 	.Plug & Play
 	.WiFi6 - תמיכה ב
ניהול פשוט וקל.	 
טווחים מוגדלים.	 
 	.Easy Mesh2 תומך

פתרונות רשת ביתיים ומשרדיים

.Mesh & WiFi 4, פתרונותG מספקים פתרונות רשת מלאים לבית ולעסק, מתגים, נתבים, נתבי Tenda

MESHסדרת POEמתגים
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מתוך הבנת צרכי הסייבר של הלקוח והרצון לחתור לחדשנות, חברת רבס 
- טלקום מייצגת את חברת PARTIZAN האירופאית, אשר מרכז הפיתח 
שלה ממוקם בפראג צ'כיה ואשר עובדת לפי תקני ה - GDPR האירופיים 

המחמירים.

לצד מצלמות IP, מצלמות אנלוגיות, מערכות הקלטה, אנליטיקות, בקרות 
 - ב  למצוא  תוכלו  מנוהלים,   Relay ומעגלי  קודנים  אינטרקומים,  כניסה, 
PARTIZAN, את פתרון ה - VSaaS המתקדם לניהול מצלמות והקלטות 
הטובה  המשתמש  ואפליקציית   Broadcast שידור  אנליטיקות,  עם  בענן, 

וךבעולם.
מ

ח נ
מת

ה ו
טח
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ת 

נו
רו

פת



ניהול מצלמות בענן	 

ניהול הקלטות ממצלמות/ממערכות הקלטה 	 
בענן

ניהול מ - WEB / מאפליקציה ייעודית.	 

מתאים במיוחד לניהול Multi - Tenant, ריבוי 	 
סניפים ללא צורך בשרתים יקרים.

או 	  ההקלטה  מערכת  גניבת  למקרה  גיבוי 
שריפת ההארדיסק וההקלטות.

20

PARTIZAN הוא יצרן אירופאי, עם מרכז מחקר ופיתוח בצ'כיה, המספק מערכת VSaaS לניהול ההקלטות 
 IP & מצלמות ומערכות הקלטה ,CCTV - והאנליטיקה בענן לצד פתרון שלם ומלא בעולם המתח נמוך וה
Analog, אנליטיקה, בקרות כניסה, אינטרקומים, בית חכם ומצלמות סוללה, כל זה לצד אפליקציית זוכת 

התואר - אפליקציית ה - CCTV הטובה בעולם לשנת 2019.

VSaaS - מערכת ניהול וידיאו בענן

מתאים למצלמות 4G מרוחקות	 

Broadcasting - שידור מצלמה לריבוי 	 
משתמשים בו זמנית, כגון: גני ילדים, 

אתרי בניה ועוד.

התראות תנועה לאפליקציה.	 

אנליטיקה עם התראות לאפליקציה 	 
כגון: חציית קו, ספירת אנשים, פרימטר, 

עזיבת חפץ/השארת חפץ ועוד.
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IP מצלמות ומערכות הקלטה

AHD\TVI\CVI מצלמות ומערכות הקלטה

 	.IP מצלמות ומערכות הקלטה

מערכות הקלטה, NVR, של 4 עד 128 ערוצים.	 

 	.Starlight מצלמות

 	.2MP - 8MP

 	.WDR/HLC/BLC

אנליטיקה מובנית.	 

סריקת ברקוד פשוטה וחיבור לענן.	 

אפליקציית PARTIZAN הטובה בעולם!	 

 	in 1 – AHD/TVI/CVI/ANALOG 4.

 	.DVR ,מצלמות ומערכות הקלטה

סריקת ברקוד פשוטה וחיבור לענן.	 

 	.Starlight מצלמות

 	.2MP - 8MP

אפליקציית PARTIZAN הטובה בעולם!	 
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.4 in 1 – AHD/TVI/CVI/ANALOG
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IP אינטרקום

אינטרקום אנלוג

 לחצני כניסה.	 

 קורא כרטיסים.	 

 מצלמה מובנים.	 

 POE מובנה.	 

 מסכי 7'  מותאמים.	 

 	.PARTIZAN התממשקות לאפליקציית

הטובה בעולם!	 

4 גיד.	 

קודן מובן.	 

קורא כרטיסים מובנה.	 

מצלמה בעלת עדשה רחבה 130.	 

מעלות מובנית.	 

מותאם להתקנה בחוץ.	 

פשוט וקל להתקנה.	 

מסכי 7' מותאמים.	 

Myers אינטרקום ובית חכם
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Myers אינטרקום ובית חכם

מצלמות עצמאיות

Door phone

 	.WiFi/4G

התראות Push Notification לנייד.	 

סוללה נטענת מובנית - אין צורך במתח.	 

מעוצבות.	 

מותאמות לצריכה מינימלית של מתח.	 

עד 6 חודשי עבודה.	 

 	.PARTIZAN התממשקות לאפליקציית

התראות Push Notification לנייד.	 

אינטרקום WIFI + סוללה בחיבור ישיר לאפליקציה.	 

 	 WiFi relay אפשרות פתיחה/סגירה שער באמצעות 
נוסף.

 אפשרות בית חכם דרך ה-Smart relay בניהול מלא 	 
.PARTIZAN מאפליקציית

 	.wifi פעמון ביתי 

 	 6 עד  עם  במתח,  צורך  אין   - מובנית  נטענת  סוללה 
חודשי עבודה.

מותאם לצריכה מינימלית של מתח.	 

 	.PARTIZAN התממשקות לאפליקציית
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 	.IP65/P68
מותאם ליישומי פנים/חוץ.	 
קורא כרטיסי קרבה.	 
נוריות חיווי.	 
אפשרות למסך מגע.	 

לחצני יציאה שקועים ומעל הטיח.	 
 	.COM|NO אפשרויות
לחצני יציאה טא'צ מוארים.	 
לחצני יציאת חירום חסיני אש.	 
מנעולים מגנטים למגוון משקלים.	 
התקנה קלה.	 

תחת מותג העל BoostPower, סדרת הקודנים של Boost Secure, מותאמת במיוחד 
לשוק מתקיני המתח הנמוך עם מגוון דגמים ומוצרים נלווים.

קודנים

מנעולים ולחצני יציאה
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ארוכים,  למרחקים  כלל,  דחיסה  ללא   4K באיכות  וידאו  דרישות הרחקת 
הפכו למצרך חשוב ובסיסי בימינו, חברת רבס - טלקום מייצגת את מיטב 

היצרנים עם ה - Value for Money הגבוה ביותר.

כבלי   ,HDMI מרחיקי KVM, מפצלי  בענן,  המנוהלים   HDbaseT מרחיקי 
HDMI וכבלי AOC הם רק חלק ממגוון המוצרים/פתרונות של רבס טלקום 

אובתחום האודיו וידיאו.
די

 וי
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בעולם  מהמתקדמים   KVM  & מרחיקים  ומייצרן  המפתח  לבן,  כחול  ישראלי  יצרן  הוא   Msolutions
יחד עם צב"ד ה - Certifier המתקדם והיחיד   ,Valens על בסיס המעבדים של HDbaseT בטכנולוגית 

.LAN הרשת וכבלי ,HD - BaseT - בעולם לתחום ה
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HDBaseT בתקן HDMI מרחיקי

HDMI ציוד בדיקה מקצועי לכבלי תקשורת, רשתות תקשורת וכבלי

 	.HDBaseT התאמה מלאה לתקן
 	.HDCP התאמה מלאה לתקן
 	.KVM מרחיקים ומרחיקי
 	 .4K,10.2Gbps
 	.HDR - תמיכה ב
HDMI תומך בכל פורמטי האודיו.	 

Dolby Atmos / DTS:X :המוכרים כגון

 	 HDMI בדיקת תקינות כבל
 	HDBaseT בדיקת תקינות קו לתקן
בדיקה והנפקת תעודת PASS/FAIL לכבלי 	 

תקשורת.
 	.TCP/IP בדיקת קו
ייצור קבצי log, ניתוח הבעיה ומתן פיתרון.	 
התחברות ב wifi והצגת הטסטר דרך דפדפן.	 
ציוד הבדיקה המועדף על מיטב יצרניות ה - 	 

אודיו/וידיאו בעולם
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 ,Best Value for Money - Tesla Smart - Tesla Smart הוא יצרן פתרונות לעולם האודיו/וידאו עם ה 
מרחיקים, KVM, מפצלים וממתגי HDMI לצד מטריצות ומתגים.

26

מוצרים אקטיביים מתקדמים

 	.HDMI מרחיקי
 	.KVM מרחיקי
 	.HDMI מפצלי
מטריצות.	 
 	.4K,60Hz
 	.HDR התאמה מלאה לתקן
 	.HDCP התאמה מלאה לתקן
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טבלת מגשרים

אורכים )מטר(תיאור פריט

0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 ,30 מגשר FTP CAT5e אפור

0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 15, 20 ,30, 40 מגשר FTP CAT6 אפור 

0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 מגשר FTP CAT6 צהוב

0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 מגשר FTP CAT6 ירוק 

 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 15 מגשר FTP CAT6 כחול

0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 מגשר FTP CAT6 סגול

0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 מגשר FTP CAT6 אדום

 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15 מגשר FTP CAT6A אפור 

0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 מגשר FTP CAT6A צהוב

0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 מגשר FTP CAT6A ירוק

0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 מגשר FTP CAT6A כחול

0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 מגשר FTP CAT6A אדום 

0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 מגשר FTP CAT6A שחור 

0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 מגשר FTP CAT6A סגול

0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 מגשר FTP CAT7 אפור

0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 10 מגשר 2000MHZ SFTP CAT8 שחור
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רוחב תיאורמקט
)mm(

עומק 
)mm(

גובה 
)mm(דלת

מדפים מתאימים

נתלהרגילים

221212/221213 4U ארון תקשורת
150461 - 150466, 1024101024, 1024זכוכית500300200בגודל 300*550 

221220/2212214U ארון תקשורת
X150465 ,150466זכוכית550200200 בגודל 200*550 

221242/2212434U ארון תקשורת
150461, 150465, 1024150463, 150460זכוכית550450200 בגודל 450*550 

2212/101100 6U ארון תקשורת
150461 - 1024150466, 102410זכוכית550300350בגודל 300*550 

221415/221214 6U ארון תקשורת
150461 - 102410150466, 1024מתכת550300350בגודל 300*550

1121/101101 6U ארון תקשורת
150461 - 1024150466, 117910, 150460, 102410, 130461זכוכית550400350בגודל 400*550 

221416 ,221216 6U ארון תקשורת
150461 - 102410150466, 117910, 130461, 1024, 150460מחוררות550400350בגודל 400*550

101102 ,2181 6U ארון תקשורת
150461 - 1024150466, 117910, 150460, 102410, 130461זכוכית550450350בגודל 450*550 

1122 ,112211 6U ארון תקשורת
150461, 150463, 150465 117911, 130461,150460, 102410זכוכית550600350בגודל 600*550

111305/111310U ארון תקשורת
150461 - 130461150466, 102410, 1024, 117910, 150460זכוכית550450540 בגודל 450*600 

1153/115305 10U ארון תקשורת
150462, 150464, 1024150466, 117910, 150460, 130461, 102410זכוכית550500540בגודל 500*550 

114808/114809 10U ארון תקשורת
150462, 150464, 130461150466, 102410, 1024, 150460מחוררות550500540בגודל 500*550

106205/106210U ארון תקשורת
150461 - 130461150466, 102410, 1024, 117910, 150460זכוכית600400540 בגודל 400*550 

113205/1132 10U ארון תקשורת
150461, 150463, 150465 117911, 150460זכוכית600600540בגודל 600*600 

2180 12U ארון תקשורת
150461, 150463, 1024150465, 150460זכוכית600450630בגודל 450*600 

1178 12U ארון תקשורת
150461, 150463, 150460150465זכוכית600600630בגודל 600*600 

2227 15U ארון תקשורת
150461, 150463, 150460150465זכוכית600500770בגודל 500*600 

1193/114807 15U ארון תקשורת
זכוכית/600600770בגודל 600*600 

150461, 150463, 150460150465מחוררת

2226 20U ארון תקשורת
150461, 150463, 150460150465זכוכית600500990בגודל 500*600 

2179/114804 20U ארון תקשורת
זכוכית/600600990בגודל 600*600 

150461, 150463, 150460150465מחוררת

1194 25U ארון תקשורת
150461, 150463, 150460150465זכוכית6006001220בגודל 600*600 

1195 25U ארון תקשורת
150461, 150463, 150460150465מחוררות6006001220בגודל 600*600

119480/114803 25U ארון תקשורת
זכוכית/6008001220בגודל 800*600 

2234X, 223460מחוררת

1174/1274 32U ארון תקשורת
זכוכית/6006001530בגודל 600*600 

1152X, 2234מחוררת

117480/114802 32U ארון תקשורת
זכוכית/6008001530בגודל 800*600 

1152X, 2234, 223460מחוררת

2178/2177 42U ארון תקשורת
זכוכית/6006001950בגודל 600*600 

1152X, 2234מחוררת

2068/2066 42U ארון תקשורת
2234X, 1152, 223460, 117912זכוכית6008001950בגודל 800*600 

206810/11480142U ארון תקשורת
זכוכית/60010001950 בגודל 1000*600 

2234X, 223460, 117912מחוררת

206812 42U ארון תקשורת
117915Xזכוכית80012001950בגודל 1200*800 

ארונות - מגוון אורכים וצבעים 
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יוסף בוסל 15 נתניה, ישראל

 טל׳: 077-204-5522      פקס: 077-204-5511

עקבו אחרינו:

מעבדה ותמיכה טכנית

6676516 - 050 / 2045522 - 077ולאד

תומכת מכירות

5241480 - 054 / 2045522 - 077נירית

מחלקת מכירות

3332497 - 050סמנכ"ל מכירות )רותם(

3332254 - 050ירושלים והסביבה )אברהם(

3332116 - 050מרכז )ניר(

3334259 - 050צפון )מיכה(

4342493 - 058פרויקטים - ורד

RBS - Telecom

רבס טלקום RBS בע״מ

RBS - Telecom

rbs_telecom_il
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מותגים ונציגויות



הערות
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הערות
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077-204-5522

rbs-telecom.com

info@rbs-telecom.com

יוסף בוסל 15 נתניה, ישראל


