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שריונית חסם
טכנולוגיות
מחלקת מוסדות ופרויקטים

חברת שריונית חסם טכנולוגיות מובילה זה למעלה מ 40-שנה בייצור ופיתוח של כל סוגי דלתות המתכת תוך
תפיסת ביטחון ובטיחות חדשנית ,במיוחד בתחום ה."HIGH-SECURITY"-
במהלך השנים הציגה חברת שריונית חסם טכנולוגיות פתרונות ייחודיים לבעיות הביטחון במדינת ישראל ,אשר
שולבו במנעולים חכמים במיוחד לעסקים ,לגופים הממשלתיים וכן לשוק הפרטי.
החברה שמה דגש במיוחד על השילוב של אקוסטיקה ,איכות ,חוזק ,יופי ,אסתטיקה ועיצוב מקורי וחדשני ,בשילוב
מנעול חכם במיוחד בעיצוב "הייטקסטי" ומרשים ובעל פונקציות רבות ומגוונות  -פתרון מבוקר לכל פתח.
בימים אלו ,אנו גאים להציג את המילה האחרונה בעולם הטכנולוגי  -דלת .SMART
דלת  SMARTבטכנולוגיה החדשנית מקנה לדלת שילוב של ביטחון ,בקרה ,מילוט ופתיחה חכמה באמצעות כרטיס
קירבה ,מדבקה ,צ׳יפ ,אפליקציה ,קודן וטביעת אצבע  -כל זאת ללא חיבור למקור מתח (חיצוני) .ייחודיות הטכנולוגיה
מאפשרת לבצע שני אלמנטים יחדיו בדלת החכמה לכניסה בטוחה יותר ,כגון טביעת אצבע בשילוב כרטיס.
קולקציית הדלתות המגוונת בטכנולוגיה החדשנית ,כוללת דלתות חכמות ,דלתות פנימיות ,דלתות כניסה ,דלתות
דגם משרד החוץ  ,FEדלתות אש ,דלתות מוסדיות ,דלתות נגד ירי ועוד.
מחלקת טכנולוגיות מוסדות ופרויקטים של שריונית חסם ערוכה לתת מענה לכל סוג וגודל של פרויקט ,תוך זיהוי
צרכיו של הלקוח ,תכנון וביצוע מוצלחים לאורך זמן תוך אחריות מירבית למוצרי החברה .המחלקה ביצעה בשנה
האחרונה פרויקטים רבים בהם משרדי ממשלה ,עמידר ,משרד החוץ ,משרד הביטחון ,קמ"ג ,משטרת ישראל,
כבאות והצלה לישראל וכן פרויקטים רבים ומגוונים בעולם.
מוצרי שריונית חסם טכנולוגיות עומדים בתקני הבטיחות והאיכות המחמירים ביותר בשוק ענף הדלתות בישראל.
לחברה כ 30-סניפים הפרוסים ברחבי הארץ למתן שירות זמין ומהיר ולביצוע התקנות ותיקונים למוצרי החברה.
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SMART

מנעול
L1000
נעילה אלקטרומכנית
פתיחה באמצעות:
טביעת אצבע
קוד
מפתח מכני לגיבוי
מתאים לשומרי שבת
באישור מכון צומת
קריאת מצב על ידי נורת לד
קוד מיידי
פתיחת הדלת מתוך הבית -
תמיד ע״י לחיצה על הידית
צפצוף התראה בניסיון כניסה
לא מאושר
התראה על החלשות הסוללה
למנעול חכם זה לא נדרש מקור ספק מתח חיצוני והמנעול מופעל באמצעות סוללות  AAAרגילות.
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SMART

מנעול
L2000
מנעול רב בריחי אלקטרומכני
פתיחה באמצעות:
מפתח מכני לגיבוי

טביעת אצבע
קודן מספרים

כרטיס קירבה
אפליקציה

מנעול אלקטרומכני לנעילה חכמה הוא מנעול רב בריחי הכולל
 9בריחים בשילוב שלושה עוקצים בדלת ,לנעילה והגנה מירביים.
מנעול זה שונה מרוב המנעולים המסופקים על ידי יצרניות הדלתות,
אשר כוללים  6בריחים בלבד.
המנעול האלקטרומכני לנעילה חכמה פועל עם טריקת הדלת והופך
למצב "נטרק-ננעל" אוטומטי .הדלת החכמה מאפשרת לשלוט על
הידית מתוך הבית/משרד ליציאה בעת חירום וללא מפתח.
מנעול  SMART L2000מסופק עם בריח נוסף (פרפר) המשמש
כסגר ביטחון פנימי מתוך הבית ,וכמו כן מאפשר מתן קוד חד פעמי
למשתמש זמני ,כגון איש מתן שירות ועוד.
 PANICמובנה בידית
למנעול חכם זה לא נדרש מקור ספק מתח חיצוני והמנעול מופעל באמצעות סוללות  AAAרגילות.

נעילת ביטחון נגד פתיחה של ילדים

4

SMART

מנעול
L3000
נטרק ננעל אוטומטית
פתיחה באמצעות:
בלוטות׳
כרטיס קירבה
קוד
טביעת אצבע
מפתח מכני לגיבוי
 3בריחים
שליטה על הידית מבפנים
התראה על החלשות הסוללה
פתיחת הדלת מתוך הבית -
תמיד ע״י לחיצה על הידית
למנעול חכם זה לא נדרש מקור ספק מתח חיצוני והמנעול מופעל באמצעות סוללות  AAAרגילות.
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SMART

מנעול
G256
משרדים ,בתי מלון והארחה
פתיחה באמצעות:
צמיד ליד ,מוגן מים
כרטיס

RFID

RFID

תג צ׳יפ

RFID

מדבקה לנייד

RFID

מפתח מכני לגיבוי ולשומרי שבת

פתרון נעילה אלגנטי לבקרת כניסה ללא חיווט .מיועד
למשרדים ,בתי מלון ,בתי אבות וכל מקום הדורש בקרת כניסה
 RFIDבאמצעות כרטיס קירבה מקודד ומוצפן .ברגע שהדלת
נסגרת מופעל מנגנון הנעילה והידית מבחוץ לא פעילה.
ניתן לקבל היסטוריה של  400פתיחות אחרונות.
כל כרטיסי הקירבה  RFIDמקודדים נגד ניסיונות העתקת
הכרטיס ,ניתן לקבל מערכת תוכנה ,תכנות וניהול כרטיסי קירבה.
 PANICמובנה בידית  -פתיחה בלחיצה על הידית מתוך החדר

למנעול חכם זה לא נדרש מקור ספק מתח חיצוני והמנעול מופעל באמצעות סוללות  AAAרגילות.
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פותח/
סוגר דלת
אוטומטי
מדי יום ,אנשים בכיסאות גלגלים ,קשישים שנעזרים בהליכון והורים
עם עגלת תינוק נתקלים בבעית נגישות קשה כאשר הם אינם יכולים
לפתוח דלתות כניסה כבדות ודלתות בעלות מחזיר קפיצי.
הבעיה שכיחה במבני ציבור ,מגדלי משרדים ,חנויות ובתי מגורים
ולעיתים קרובות הם נאלצים לחכות מחוץ לדלת עד שיבוא מישהו
כדי שיפתח אותה עבורם.
חוק הנגישות בישראל ובמדינות רבות בעולם מחייב להתקין פתרונות
נגישות לדלתות כניסה כבדות ולדלתות בעלות מחזיר קפיצי ,אולם,
מרבית הדלתות אינן נגישות ולא עומדות בדרישת החוק.
אנו בחברת שריונית חסם טכנולוגיות ,נותנים שירות התקנת פותח
וסוגר דלת אוטומטי של חברת  FAACאיטליה ,כל המוצרים המיובאים
ע"י שריונית חסם טכנולוגיות ,בעלי תקנים אירופאיים המחמירים
ביותר ,ומותאמים לנגישות לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים.
ניתן להתאים פתרון לכל פתח קיים ,במידה והדלת הקיימת לא
מתאימה ,ישנה אפשרות להחליף לדלת עם פתרון פתיחה ,סגירה
ונעילה אוטומטיים.
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מנעול
זכוכית
לנעילת דלת חד ודו-כנפית

פתיחה באמצעות:
כרטיס קירבה
קוד
נטרק וננעל אוטומטית
עובי זכוכית עד  12מ״מ
עד  90קודים
פתיחת הדלת מתוך הבית -
תמיד ע״י לחיצה על הלחצן

למנעול חכם זה לא נדרש מקור ספק מתח חיצוני והמנעול מופעל באמצעות סוללות  AAAרגילות.
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דלתות FE

פריצההחוץקרה
באישור משרד
חברת שריונית חסם טכנולוגיות פיתחה מנעולים חכמים לדלתות
כניסה (נטרק/ננעל עם/בלי חיבור למקור מתח חיצוני) ,דלתות
מסדרת " "PORCED ENTRYאשר נותנות מענה כנגד תקיפה ופריצה
קרה תוך אפשרות לשילוב הגנה בפני נשק עד לרמה מספר .5
דלתות אלה נבחנו ונבחרו ע"י משרד החוץ ושירותי הביטחון של
גופי הממשל האמריקאי.
דלתות  FEמיוצרות ברמות גימור שונות על פי דרישות האדריכל
ומאושרות בהתאם לדרישות הביטחון המחמירות ביותר.
בדלתות פריצה קרה ניתן להוסיף להן לשונית חשמלית ו/או
מנגנון נעילה אלקטרומכני .הדלתות מותקנות בריתוך לקיר פלדה
או ביציקת בטון ,בהתאם לתיק מוצר והנתונים בשטח ,וכוללות
צילינדר ומגן צילינדר העשויים יציקת פלדה מוגנת קדיחה.
בדלתות פריצה קרה ניתן לשלב מנעולים חכמים לבקרת כניסה
עם/בלי העברת חיווט חשמלי בין הדלת למשקוף ,לצורך בקרה
על הנכנסים ,וכן התקנת מוצר מתקדם וייחודי על דלת דו כנפית
ללא מקור מתח .בנוסף ,שריונית חסם טכנולוגיות מספקת דלתות
פריצה קרה  FEבשילוב מנעול חוגה (קומבינציה) וכן מחזיר שמן.
החברה סיימה בימים אלו פיתוח פורץ דרך של דלת דו כנפית 5
דקות לפריצה קרה.
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דלתות
בהלה
אש
אקוסטית  30-60-90 / 38דקות
DB

דלתות האש של שריונית חסם טכנולוגיות הן דלתות אקוסטיות  -הפחתת
רעש  ,38DBבעלות תקן אש ישראלי  1212ובשל כך  -בתי חולים ,מוסדות
ציבור ומשרדי ממשלה בישראל כבר בחרו במוצר ייחודי זה המציל חיי אדם.
דלתות האש עשויות מעטפת פלדה וממולאות בחומר מבודד ומעכב בעירה.
דלת האש הסטנדרטית אינה ננעלת באמצעות מפתח אלא במקום אשר
מאושר על ידי קצין האש .הדלתות חייבות תמיד לאפשר פתיחה לכיוון
היציאה המהירה ביותר מהמבנה .ייעודן הוא להיות פתוחות ומוחזקות על ידי
אלקטרו-מגנט ,כאשר בשעת שריפה בבניין הן נסגרות באמצעות מערכת
חשמל בלתי תלויה .באם קיים צורך ,ניתן להזמין דלת אש בעלת פתיחה
וסגירה ידנית (צילינדר) ,באישור קצין האש או מורשה מטעם הקבלן.
שריונית חסם טכנולוגיות מייצרת ומספקת ,בנוסף ,דלתות דו-כנפיות
במידות שונות הכוללות מתאם סגירה (קורדינטור) ומחזירי שמן על פי
התקן הנדרש ,הדלתות מסופקות בגוון טאפט או צביעה בתנור ,וניתן לשלב
בהן חלון צוהר תיקני במידות שונות ,ידיות בהלה למילוט מהיר ומנעול
מבוקר .במקרה של תנועה המונית  -הידית תפתח את הדלת בכל מצב.
דלתות האש המוצעות תקניות למשך  30/60/90דקות ובעלות משקוף
בנייה ליציקה או משקוף חובק לקיר גבס בהתאם לשיטות חיבור בתקן
האש הישראלי .1212
ניתן להזמין דלתות אש מבוקרות  -בשילוב מנעולים אלקטרומכניים
לבקרת כניסה.
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דלתות
מוסדיות/
מחסנים/
רפרפה

שריונית חסם ,לצד גורמי התקינה בארץ ,פיתחו זה מכבר
דלתות למחסנים הכוללות רפרפה לאוורור ושחרור
עשן ,ועונות לדרישות בטיחות האש של הרשות הארצית
לכבאות והצלה.
הדלתות המוסדיות של שריונית חסם כוללות מנעול
וצילינדר עם אפשרות למנעול מאסטר .הדלתות עמידות
לנזקי מים ,אקוסטיות ,מבודדות מחום ומקור ומבטיחות
הנאה למשך שנים לצד תחזוקה זולה במיוחד.
ניתן להזמין את הדלתות המוסדיות בשלל צבעים מתוך
קטלוג החברה ,כמו גם פרזול תואם על פי המגוון.
שריונית חסם מעניקה אחריות מקיפה על דלתות הפנים,
וסניפי החברה פרוסים ברחבי הארץ לשירות זמין ומהיר.
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מגן אצבעות

דלתות
כיתה
להגנה מירבית על ילדים
שריונית חסם ,לצד גורמי התקינה בארץ ,פיתחו את דלתות הכיתה
האולטימטיביות ביותר לכיתות בית ספר ולגני ילדים .דלת איכותית
זו משמשת לנעילת הפתח הקיים ולהגנה מירבית על ילדי ישראל.
דלתות הכיתה של שריונית חסם כוללות מפתח צילינדר ,עמידות
למים ,מבודדות מחום ומקור ומבטיחות הנאה למשך שנים לצד
תחזוקה זולה במיוחד .מעטה הדלת בנוי מסגסוגת קלה החובקת
קורת  WPCעמידה למים .המעטה מושחל בחיבור קלמר אשר מביא
לדלת חזקה ויציבה במיוחד .דלתות הכיתה מותאמות על פי גובה,
רוחב ומשקוף חובק/גבס/הלבשה.
הטכנולוגיה של שריונית חסם מאפשרת התקנת מנעול חכם לפתיחה
באמצעות קוד או טביעת אצבע (חדר מנהל  /חדר מחשבים ועוד).
כמו כן ,מומלץ להתקין בדלתות כיתה וגני ילדים מגן אצבעות על פי
תקן משרד החינוך ,וכן גלגל האטה או מחזיר שמן סמוי/גלוי וסטופר
רצפתי/תלוי.
ניתן להזמין את הדלתות המוסדיות בשלל צבעים מתוך קטלוג
החברה ,כמו גם פרזול תואם על פי המגוון.
שריונית חסם מעניקה אחריות מקיפה על דלתות הפנים ,וסניפי
החברה פרוסים ברחבי הארץ לשירות זמין ומהיר.
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עד
7.62
מ"מ

SMART

דלתות
ירי
מוגנות
הגנה מפני ירי ובליסטיקה
שריונית חסם טכנולוגיות הצליחה לפתח דלת ייחודית
נגד ירי ובליסטיקה הכוללת בקרת כניסה.
בדלתות מוגנות ירי ובליסטיקה של שריונית חסם
טכנולוגיות מותקנות פלטות פנימיות נגד ירי ,סף דלת
המאפשר התאמה לגובה הריצוף ,מנגנון תגבור מיוחד
וכן מגני צילינדר מפלדה מחוסמת נגד קידוח.
הדלתות מחולקות לשתי רמות הגנה:
רמה  – 3בעלות תקן  UL 752להגנה מפני כל
סוגי האקדחים כגון :כדור  9מ"מ ,מגנום  44ועוד.
רמה  – 4בעלות תקן  UL 572להגנה מפני נשק אוטומטי
כגון M-16 ,AK-47 :ועוד.
דלתות נגד ירי מותקנות על גבי משקופי בנייה הכוללים
יציקת בטון ,וכוללות מעצור דלת וסגר בטחון דקורטיבי.
הדלתות מיוצרות בגוונים שונים כולל צבע בתנור וניתן
לשלב בהן גם מחזיר שמן תיקני ואיכותי.
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דלתות
פנים
 16סיבות טובות לבחור
 100%מילוי פוליאוריטן לבידוד חום וקור.
גומי אטימה כפול במשקוף וגם בדלת.
ציר מתכוונן.
מרווח בלתי נראה בין המשקוף לכנף.
הלבשה מותאמת למשקוף ובלחץ.
תוצרת ישראל.
מידות רוחב מותאמות אישית.
מידות גובה מותאמות ללא תשלום נוסף.
משקוף פולימרי איכותי וחזק במיוחד.
דלת מלאה  100% -אקוסטית.
הלבשות קו .0
פרזול תפוס/פנוי.
 5שנות אחריות על נזקי מים ומזיקי עץ.
מגוון חלונות לבחירה.
פתח הצו-אור מבוצע במפעל (הכנה).
מגוון דגמים וצבעים בעיצובים ייחודיים ומרשימים.

