
  ציוד לאספקת 18/2019' מס פומבי מכרז
 הישראלי השידור תאגיד עבור משומש טכני

 
מזמין בזאת מציעים להגיש הצעה  "(התאגיד" - תאגיד השידור הישראלי )להלן גם .1

 "השירותים" -)להלן כמפורט להלן  תאגידה עבור משומש טכני ציוד לאספקת
 :(" בהתאמההציוד המשומשו"

שגילו לא יעלה על  למכרז בנספח ג'ציוד שרת ניגון כמפורט במפרט הטכני  1.1
 .שלוש שנים

שגילו לא יעלה  למכרז בנספח ד'רט במפרט הטכני וציוד מיקרופונים כמפ 1.2
 .על שנה אחת

למכרז שגילו לא  בנספח ה'ציוד תמסורת וידאו כמפורט במפרט הטכני  1.3
 .אחת שנהיעלה על 

  שנה אחת מיום אספקת הציוד.ציוד למשך כל היספק אחריות יצרן ל הזוכה .2

 
 תבחנהלעיל  1.3-ו 1.2, 1.1מסוגי הציודים כמפורט בסעיף  ההצעות לכל אחד .3

לאו לשניים מהם סוגי הציודים או משלושת בנפרד, מציע יכול להגיש הצעה לאחד 
במפרט הטכני לאותו  המפורטיםובלבד שיש בידיו את כל הרכיבים  ,או לשלושתם
. לא יתקבלו הצעות שחסרים בהם רכיבים ובכמויות המפורטות שם סוג של ציוד

 המפורטים במפרט הטכני לכל סוג.

 
ידי התאגיד -תקינות הציוד המשומש והתאמתו לצרכי התאגיד תיבדק על .4

הנה לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי  אם לרכוש את הציוד המשומשחלטה הוהה
 לא תהיה כל טענה כלפי התאגיד בעניין זה. יםולמציע של התאגיד

 
שירותים הכדי להוות התחייבות כלשהי של התאגיד להזמנת  במכרז זה אין באמור .5

  .זוכים במכרז/מהזוכה בכמות כלשהי ו/או בכלל

 
ובסעיף  1.2בסעיף ,1.1לכל אחד מסוגי הציוד כמפורט בסעיף ההצעה הזולה ביותר  .6

תהיה ההצעה לעיל,  4 בדרישות התאגיד בהתאם לאמור בסעיף תהעומדלעיל,  1.3
אלא אם כן יתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לאותו סוג של ציוד  במכרז הזוכה

  .בהלבחור 
 

לאחר . מטעם התאגידהזמנת הציוד המשומש מהזוכה תהיה בדרך של הזמנת רכש  .7
אספקת כל הזמנה של התאגיד כאמור יגיש הזוכה לתאגיד חשבונית בגין התמורה. 

ידי התאגיד, יבוצע התשלום כנגד חשבון כאמור, -לאחר אישור דרישת התשלום על
ג התאגיד. אישור ידי נצי-ימים מיום אישור החשבון על 30בתנאי שוטף + 

ימים מיום הגשתה. מובהר, כי  14ידי נציג התאגיד יעשה בתוך -החשבונית על
במניין ימים אלה לא יבואו בחשבון הימים בהם ידרוש התאגיד תיקון החשבונית 

 כאמור לעיל. 
 

 :זמנים למכרזהלוח להלן  .8
 

 
 מועד אחרון להגשת הצעות

 
 12:00בשעה  24.6.19

 
המועדים המנויים  אתהדעת הבלעדי לשנות שהתאגיד שומר לעצמו את שיקול  .9

(, כל עוד www.kan.org.ilלעיל, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד )

http://www.kan.org.il/
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טרם חלף מועד זה, ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. 
 מיםבזאת, כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסולמניעת ספק מובהר 

ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו 
באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון 

 להגשת הצעות.

 
שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר  .10

 .ayelete@kan.org.ilקטרוני: אל

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה

 
על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות הזמנה זו על  .11

ובשפה  נספחיה ומסמכיה, לרבות ההסכם, על נספחיו, כשהם מלאים וחתומים
 , ובכלל אלו:העברית

 
התאגיד, ותעודת/ות העתק תעודת ההתאגדות של  -אם המציע הוא תאגיד  11.1

שינוי שם, אם קיימת/ות, אישור מורשה חתימה ותדפיס מלא ועדכני 
 מהרשם הרלוונטי.

 
 צילום תעודת עוסק מורשה. 11.2

 
על ניהול פנקסי  בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרזאישור  11.3

 .1976-חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
האחרון להגשת הצעות במכרז על ניכוי מס  בתוקף נכון למועדאישור  11.4

 במקור.

  
 למכרז. נספח א' -טופס הצעה  11.5

 
-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2-וב 2פים תצהיר בהתאם לסעי 11.6

 למכרז.' בנספח כ , בנוסח המצורף1976

 
ידי המציע בתחתית כל -מים עלחוברת מסמכי המכרז ונספחיה כשהם חתו 11.7

  ;עמוד

 
ו/או תוספת ו/או עדכון  ו/או תשובות לשאלות הבהרה כל מסמך הבהרה 11.8

 ידי התאגיד, ויפורסם באתר התאגיד.-לגבי המכרז שיוצא בכתב על
 

ב לחוק 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  11.9
חובת המכרזים, רשאי המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד 

המפורטים שם. מודגש בזאת, כי  כנדרש בחוק זה, ובהתאם לתנאים
בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, 
בעת הגשת ההצעה למכרז, כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק 

 בשליטת אישה.
 

התאגיד רשאי לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים  .12
לשיקול  -וע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי הנדרשים בתנאי המכרז. בלי לגר

זה מהמסמכים ו/או לדרוש מהמציע השלמה ו/או הבהרה של אי -דעתו הבלעדי 
 .דרושים במכרזהפרטים ה
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 הגשת ההצעה

 
והאישורים את ההצעה, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים  יגישו המציעים .13

במעטפה  מקור והעתק אחד - מודפסים עותקים ניבשהדרושים הנלווים אליה, 
 סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין:

 השידור תאגיד עבור משומש טכני ציוד לאספקת 18/2019' מס פומבי מכרז"
 . "הישראלי

 
, מודיעין, בין 44ההצעה תוגש לתיבת המכרזים של התאגיד, ברחוב צלע ההר  .14

מהמועד  יאוחר וזאת לא, 17:00 - 09:00חמישי, בין השעות הימים ראשון עד 
הצעות . לעיל 8האחרון להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף 

שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא תובאנה 
 לדיון בפני ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף.

 
יובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה,  .15

 דת הצורך, רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה להחזירה.ותיפתח, במי

 
הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה לו  .16

הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על 
יש הצעה בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהג

במכרז יהיה מנוע מלטעון טענות כנגד תנאי המכרז, או כי לא היה מודע לפרט 
 כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.

 
להזמין את השירותים התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא  .17

מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו המלא  מהזוכה
להזמין את חליט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא והסופי. אם י

, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה השירותים מהזוכה
מכל סוג שהוא, בקשר לכך, והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך 

ה של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור, ולא תחול על התאגיד כל חוב
 לתשלום כאמור.

 
בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים/  -ניגוד עניינים  .18

בחשש לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים. הוראות נוספות לעניין 
 ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות.

 
סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודית לדון בתובענה   -סמכות שיפוט   .19

שעילתה מכרז זה, לרבות ההסכם המצורף לו, תהא נתונה לבתי המשפט 
 המוסמכים בעיר ירושלים.
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 טופס הצעה -נספח א'  

 
 פרטי המציע

 פרטים למילוי נושא

 שם המציע
 

 

  שם איש קשר

 מספר מזהה
 

 

 כתובת: 
 

 _____________________________________רחוב:    

 מספר:   _____________________________________ 

 ישוב:     _____________________________________

 מיקוד:   _____________________________________

  מספר טלפון
 

  מספר פקס
 

  כתובת דוא"ל
 

 
 

מלא של המציע( מס' תאגיד/עוסק מורשה/ת"ז .......... )שם ...אני הח"מ .....
 מתחייב ומצהיר כדלקמן:מאשר ו........., .....................

 
הוראות המכרז וההסכם המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות  .1

פי -פי המכרז, הצעת המציע ועל-עליו, והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על
 דין.

 
 .אם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהויתהמציע לא  .2

 
נספח בכמפורט במפרט הטכני  משומש ציוד שרת ניגוןאני מגיש הצעתי לאספקת  .3

 :הינו כאמור המשומששרת הניגון כולל לציוד  מחיר. ג' למכרז

)במילים: .................... שקלים חדשים( בתוספת ₪ ......................... 

 מע"מ.

 

כמפורט במפרט הטכני  מיקרופונים משומשציוד אני מגיש הצעתי לאספקת  .4

 :הינו כאמור המשומשהמיקרופונים כולל לציוד  מחירנספח ד' למכרז. ב

)במילים: .................... שקלים חדשים( בתוספת ₪ ......................... 

 מע"מ.
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כמפורט במפרט הטכני  וידאו משומשתמסורת ציוד אני מגיש הצעתי לאספקת  .5

 כאמור הינו: המשומשתמסורת הוידאו כולל לציוד  מחירבנספח ה' למכרז. 

)במילים: .................... שקלים חדשים( בתוספת ₪ ......................... 

 מע"מ.

 למחוק את המיותר.מסוגי הציודים, יש  רק לחלקככל שהמציע מגיש הצעה  •

הצעת המחיר שלי כאמור תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות והפעולות  .6
 בהתאם לתנאי מכרז זה ונספחיו לשביעות רצון התאגיד. 

 
מחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים, השירותים, החומרים, ההוצאות והרווח,  .7

ח, לרבות מיסים, היטלים, מיסי יבוא, שכר עובדים, עלויות שינוע, דמי משלו
וכדומה, פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי המכרז, וכל ההוצאות הכלליות 

פי מכרז זה, לרבות כל -וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי על
הדרוש לביצוע השירותים בשלמות ובין השאר אף את כל ההוצאות הכלליות 

 והמקריות העשויות להידרש בביצוע השירותים.

 
 

 החתום:על 
 
 

______________________                                                      _____________ 
 שם המציע + חתימה         תאריך                                                                   
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 1976-תשל"ו, תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -נספח ב' 
 

אני הח"מ ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד/ עוסק מורשה/ ת"ז 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה ............................, 

 מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 במציע .....................הנני מכהן/ת בתפקיד  .1

 .הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע .2

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים  .3
 שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.     

 ב לחוק2הצהרה סעיף  - הצהרה קיום דיני עבודה

ת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר עד למועד האחרון להגש .4
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

, ואם הורשעו 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-הוגנים(, תשנ"א
עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת  -ביותר משתי עבירות כאמור 

 ת ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.לפחו

" משמעם: כמשמעותם בחוק שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים " .5
 .1981-הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

ב לחוק 2כמשמעותם בסעיף  -" עבירה" ו"הורשע", "בעל זיקהלענין תצהיר זה, " .6
 "(.החוק)להלן: " 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  – נשים עם מוגבלותייצוג הולם לא

 נכון למועד הגשת ההצעות: .7

)להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 
 על המציע.לא חלות "( חוק שוויון זכויות"

 או

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם  9הוראות סעיף 
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד  100מעסיק המציע 

 9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

וחה והשירותים התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרו
( לחוק, ונעשתה אתו 2)1ב2החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף 

הוא הצהיר כי פנה  –התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 
לחוק שוויון זכויות,  9כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 .הוא גם פעל ליישומן

 כמשמעותו בחוק שיוויון זכויות. -" מעסיקלצורך סעיף זה: "

המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד 
פי -ימים ממועד ההתקשרות על 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 מכרז זה )אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.

 הירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצ .8
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_____________         _____________________       ____________________ 

 שם המצהיר                               חתימה                                         תאריך            

 
 

 אישור עו"ד
 

אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב 
מס'  "זלפי ת המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/הבפני מר/גב' ..................... 

ה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהי ........................
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 

 דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.
 

______________ 
 תאריך          

__________________ 
 חתימה וחותמת
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 מפרט טכני לציוד שרת ניגון משומש -נספח ג' 
 

 
XT3 6U HD/SD Server 6-Channel incl. XDCAM - Configured as 8ch (XREC Option) 

Supports all 6-channel config. in SD, HD and 1080p; 
Compatible with SuperMotion config. (licence code required). 
Native multi-codec support (XDCAM, DNxHD, ProRes 422, AVC-Intra, XAVC-Intra, MJPEG, 
VC-3, 
DVCPRO HD & 50, IMX); 
Proxy creation for every record channel, incl SuperMotion; 
Allows dual-encoding with INTRA+XDCAM or XDCAM+Proxy. 
XDCAM-only operations are supported in Server, Spotbox and XSense modes, up to 
Multicam 15.3. 
Embedded audio support (24-bit uncompressed); Dolby-E support (pass-through & cut edit); 
Up to 32 
audio tracks (mono) per video channel; 
Network: XNet 3Gbps (2x BNC) + 10GigE (2x SFP+) SFP+ modules not incl; 
Built-in video multiviewer with 4 SDI out, 2 direct SDI in, Tally and UMD; 
Video transitions on each playback channel with most of the config. 
SD/HD auto-sense on every ingest channel. 
6x900GB HDD (hot swap); Connection module for External SAS storage; 
Redundant power supply 

 

MADI BNC + AES/EBU BNC + Analog DB15 Audio Option 
MADI: 128 Mono In + 128 Mono Out on 4 x BNC; 
AES/EBU: 16 In (8 Stereo) + 16 Out (8 Stereo) on 16 x BNC (Unbalanced); 
Analog: 8 Mono In + 8 Mono Out on 4 x DB15 (Balanced) 
(Audio break-out cables included) 

 

Multicam LSM (Open Configuration) for XT3 
Search while recording, cue points & clips management, instant replay 
Playlist Management to build highlights or other packages with wipes and dissolves 
Split Audio Editing : define independent audio and video transitions and effect durations 
Integration with Hyper Motion cameras 
Ability to run the Multicam LSM application with any configuration 
compatible with the selected hardware (except Super Motion) 

 

LSM Remote Control Unit with LCD 
Remote Control Unit with LCD screen to be connected to XT server via RS422 link. 

 

IPDirector 1U (Hardware & Software) - Bundle 
Bundle includes: 
- IPD1-3S: 1RU “High Perf.” WS 
- LivePAM Engine (4 IPD/Browse/Link max connected to an IPD w/ LPE lic. For more, 
dedicated DB 
server w/ LPE lic. required) 
- IPDIR-ING-GO: IP Ing. Sched. 
- IPDIR-LOG-GO: IP Logger 
- IPDIR-PL-GO: IP Prod. Playlist (PL, ABRoll PL) 
- IPDIR-IPDIR-GO: Access for IPD WS 
IPD1-3S spec.: 
1RU, single PSU, 4C/8T CPU @3.4GHz, RAM 16GB, 256GB SSD SATA 2.5" for OS 
Dual VGA out. (1 Display Port + 1 DVI-I) ; on-board audio 
2x GbE ports with Jumbo Frame 
2x USB3 + 1x eSATA front ; 4x USB3 rear 
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SDI input with VITC and embedded audio up to 8 tracks for video monitor/thumb. creation 
SDI and CVBS loop-through outputs, analog stereo audio output, 4xRS422 
2 OS config: 
 

XTAccess Gigabit Gateway Server 1U 'High Performance' 
1U 19" rack with redundant power supply, SSD system disks (fixed mounting) 
Dual Octa Core CPU, 64 GB RAM 
2x Gigabit Ethernet ports (RJ45) 
2 x 10Gigabit Ethernet ports (SFP+ connectivity, SFP+ modules are not included) 
1x VGA out ; USB3 
XTAccess software included with XTAccess full license (XTA-FULL-GO) 
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 ציוד מיקרופונים משומש -נספח ד' 
 

 תיאור תוצרת דגם כמות מס.

1 4 DNS 2 Cedar 
Online 2Ch. Noise cancellation AES, Line, 

Mic 

2 10 ME 36 Sennheiser  כיווניתקפסולה 

3 10 MZH 3015 Sennheiser קדם מגבר על צוואר אווז 

4 10 MAT 133 B Sennheiser חצובה לשולחן 

5 10 MKE 1-4-1 Sennheiser מיקרופון דש זעיר לבן פלג לימו 

6 10 MZA 900-P-4 Sennheiser  מתאם פנטוםXLR להפיכה לקווי 

7 30 MKE 2-4 Gold Sennheiser  מיקרופון דש פלגLemo 

8 6 
EW IEM G4-
Twin Sennheiser )משדר נאבא דו ערוצי עם שני מקלטים )סט 

9 8 EM 6000 Dante Sennheiser  מקל דו ערוצי דיגיטלי, מוצאDante, AESאנלוג , 

10 2 SKM 6000 Sennheiser משדר ידני דיגיטלי 

11 2 KK 204 Sennheiser )קפסולה למיק' )קיבולי 

12 2 BA 60 Sennheiser סוללה נטענת לידני 

13 16 SK 6212 Sennheiser משדר נישא זעיר חדיש 

14 20 BA 62 Sennheiser סוללה נטענת למשדר זעיר 

15 6 L 6000 Sennhesier רב מטען למיקרופונים דיגיטליים 

16 6 LM 6062 Sennheiser מתאם טעינה למשדר נישא 

17 6 LM 6060 Sennheiser מתאם טעינה למשדר נייד 

18 4 SR 2050 IEM Sennheiser משדר כפול חזק לנאבא 

19 16 EK 2000 IEM Sennheiser מקלט נאבא דו ערוצי 

20 6 AB 3700-JP Sennheiser  0-150בוסטר אנטנהB אקטיבי 

21 6 A 1031 Sennheiser אנטנה כלל כיוונית פאסיבית 

22 10 SL Headmic Sennheiser 
( בז', MKE 1מיקרופון ראש על קשת )קפסולה 

 כסף, שחור

23 3 ASP 212 Sennheiser מפצל אנטנות 

24 6 Ecoflex 15    ,מ'  30כבל אנטנה ללא הנחתהN-Typ-BNC 

25 2 A 5000-CP Sennheiser  אנטנה הליכלDish 

26 30 MKE 2 P-C Sennheiser מיק' דש קווי 
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 ציוד תמסורת וידאו - נספח ה'
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MN-MicroN-Base 

MediorNet 19" 1RU basic hardware incl. power supply and fan, 8 SFP+ ports for 4.25G or 
10G fibre connections, 12 x SDI in (3G/HD/SD), 12 x SDI out (3G/HD/SD), 2 x MADI SFP 

ports (optical), 1 x Ethernet plus 1 x Config Port, 1 x Sync out, 1 x Sync in/out (switchable). 
Software application is not included. MADI SFP transceiver und fiber link SFPs not included 

SFP-MADI-MM-1310-7,5-
155Mbps 

LC - Duplex-Module for MADI in Artist, PMX, RockNet, MediorNet, 1310nm, 155 Mbit/s, 
opt. Budget 7,5dB (P-out = -23,5 to -14 dBm, P-in=-31 to -8 dBm); Distance to cover 

depending on attenuation of fiber used: 50/125µm Multimode-Fiber up to: 2.000m  
(1.864mi) 

MN-Z-SFP+-SM-1310-6,2-
10Gbps-10km 

1 x LC - Duplex-Module for direct interconnection of MediorNet frames, 1310nm, 10Gbit/s, 
opt. Budget 6,2dB (P-out= -8,2 to 0,5dBm, P-in -14,4 to 0,5dBm); Distance to cover 

depending on attenuation of fiber used: 9/125µm Singlemode-Fiber up to: 10 km  (6,2mi) 

MN-MetroN 
MediorNet 19" (2 HE) Core Router including redundant power supplies and fan modules. 

64 fiber Links for 4,25G or 10G fiber connections. 2x Ethernet plus 1x Config port. 1x Sync 
Input plus 2x Sync Output. SFP Transceiver not included 

MN-Z-SFP+-SM-C1470-23-
10Gbps 

1 x LC - Duplex-Modul for MediorNet, CWDM wavelength 1470nm, 10GBit/s, opt. Budget 
max. 23dB; Distance to cover depending on attenuation of fiber used: 9/125µm 

Singlemode-Fiber up to: 70.000m. 

MN-Z-SFP+-SM-C1490-23-
10Gbps 

1 x LC - Duplex-Modul for MediorNet, CWDM wavelength 1490nm, 10GBit/s, opt. Budget 
max. 23dB; Distance to cover depending on attenuation of fiber used: 9/125µm 

Singlemode-Fiber up to: 70.000m. 

MN-Z-SFP+-SM-C1510-23-
10Gbps 

1 x LC - Duplex-Modul for MediorNet, CWDM wavelength 1510nm, 10GBit/s, opt. Budget 
max. 23dB; Distance to cover depending on attenuation of fiber used: 9/125µm 

Singlemode-Fiber up to: 70.000m. 

MN-Z-SFP+-SM-C1530-23-
10Gbps 

1 x LC - Duplex-Modul for MediorNet, CWDM wavelength 1530nm, 10GBit/s, opt. Budget 
max. 23dB; Distance to cover depending on attenuation of fiber used: 9/125µm 

Singlemode-Fiber up to: 70.000m. 

SR-1 
19" (1RU) SmartRack Frame for up to 4 SR11 or 2 SR12 modules or any combination; for 

usage of SR11 modules SR-1-DIV (1911013) is required; moules can be mounted 
reversed; depth 250mm; cover plates for empty slots not included 

MC-CWDM-L 

CWDM Multiplexer and Demultiplexer module (passive) for up to 18 duplex fiber 
connections, also recommended for interconnecting MediorNet frames. CWDM connection 

with LC Duplex Singlemode. The 18 CWDM duplex fiber links must be connected via 
CWDM Single Mode SFPs 1271nm; 1291nm; 1311nm; 1331nm; 1351nm; 1371nm; 
1391nm; 1411nm; 1431nm; 1451nm; 1471nm; 1491nm; 1511nm; 1531nm; 1551nm; 

1571nm; 1591nm; 1611nm.  Insertion Loss min. 1,0dB, max. 6.5dB  
SR12 SmartRack housing for up to 2 modules in one SR-1 frame. All connections on the 

same front panel 

MN-Compact Pro 

MediorNet 19" (3RU) frame  incl. power supply and fan, 12 internal ports for fibre 
connections, 4 x SDI in , 4 x SDI out, 2 x Display Port out, RockNet audio network port, 2 x 
Madi optical, 4 x AES (RJ45), 3 x Ethernet, 4 x Mic/Line in, 4 x Line out, 2x Serial (RS232, 
RS422, RS485), 10 x GPI in or out, individually switchable, 1 x Sync in, 3 x Sync out. Madi 

SFP transceiver and fiber link ports not included 

MN-C-OPT-LC-WDM-9,6 

WDM fiber connection kit dual LC Duplex complete incl. 6 x Single Mode SFP (1310nm / 
1490nm / 1550nm) and 2 x WDM Mux/Demux for 6 Mediornet High Speed links. Opt. 

budget 9,6dB, internally reconfigurable to 14,6dB. Distance to cover depending on 
attenuation of fiber used:  9/125µm Singlemode-Fiber up to: 10km (6.214mi), internally 

reconfigurable to 40km (24.856mi) 

MC-WDM-L 

WDM Dual Multiplexer and Demultiplexer (passive) for up to 6 duplex fiber connections, 
also recommended for interconnecting MediorNet frames. WDM connection with Dual LC 
Duplex Singlemode. The 6 duplex fiber links must be connected via WDM single mode 
SFP's  1310nm/1490nm/1550nm. Insertion Loss max. 5.8dB, Output Loss max. 1.5dB. 

Compatible with MediorNet Compact WDM options MN-C-xxx-WDM. 
SR11 Smart Rack housing for up to 4 modules in one SR-1 frame. All connections on the 

same front panel 

MN-Z-SFP-SM-C1311-18-
4,25Gbps 

1 x LC - Duplex-Modul for MediorNet, (C)WDM wavelength 1311nm, 4.25GBit/s, opt. 
Budget max. 18dB (P-out= 0 to 4 dBm, P-in = -18 to -3 dBm); Distance to cover depending 

on attenuation of fiber used: 9/125µm Singlemode-Fiber up to: 40.000m (25mi).  

MN-Z-SFP-SM-C1491-18-
4,25Gbps 

1 x LC - Duplex-Modul for MediorNet, (C)WDM wavelength 1491nm, 4.25GBit/s, opt. 
Budget max. 18dB (P-out= 0 to 4 dBm, P-in = -18 to -3 dBm); Distance to cover depending 

on attenuation of fiber used: 9/125µm Singlemode-Fiber up to: 40.000m (25mi).  
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SFP-MN-SM-1551-
4,25Gbit/s up to 40km 

1 x LC - Duplex-Modul for MediorNet, (C)WDM wavelength 1551nm, 4.25GBit/s, opt. 
Budget max. 18dB (P-out= 0 to 4 dBm, P-in = -18 to -3 dBm); Distance to cover depending 

on attenuation of fiber used: 9/125µm Singlemode-Fiber up to: 40.000m (25mi).  

MN-KVM-MON 

MediorNet KVM-Extender for transmission of DVI signals, USB2.0 signals and audio 
signals. Unit represents the remote part and is connects monitor and peripheral like mouse 

and keyboard to a MediorNet Ethernet port. 
 

Interfaces: 1x DVI-D (max. 1920x1200@60Hz), 4x USB-A, 1x Line IN (3.5mm jack socket), 
1x Speaker (3.5mm jack socket)  

 
Content: KVM extender, power supply 

MN-KVM-PC 

MediorNet KVM-Extender for transmission of DVI signals, USB2.0 signals and audio 
signals. Unit represents the local part and is connects a computer to a MediorNet Ethernet 

port. 
 

Interfaces: 1x DVI-I (max. 1920x1200@60Hz), 1x USB-B, 1x Line IN (3.5mm jack socket), 
1x Speaker (3.5mm jack socket)  

 
Content: KVM extender, power supply, USB adapter cable, DVI cable 

MN-MicroN-APP-Standard 

Standard application for MediorNet MicroN-Base hardware; Turns the MicroN-Base into a 
Standard MediorNet device with full signal connectivity; Enables the following ports: 8 
SFP+ ports for 4.25G or 10G fibre connections, 12 x SDI in (3G/HD/SD), 12 x SDI out 

(3G/HD/SD), 2 x MADI SFP ports (optical), 1 x Ethernet plus 1 x Config Port, 1 x Sync out, 
1 x Sync in/out (switchable) 

MN-MicroN-APP-IP 

IP Gateway application for MediorNet MicroN-Base hardware; Turns the MicroN-Base into 
a MediorNet IP Gateway device supporting SMPTE 2110 for video and audio (S2110-

30/AES67); Supports up to 4 IP video receivers, 4 IP video senders, 128 channel IP audio, 
PTP and NMOS IS04 and IS05; Enables the following ports: 4 SFP+ ports for 4.25G or 

10G MediorNet fibre connections, 1 SFP+ port for 10G Ethernet, 4x SDI in (3G/HD/SD), 4x 
SDI out (3G/HD/SD), 4x SDI Out IP-Monitor, 2x MADI SFP ports (optical), 1x Config Port, 

1x Sync out, 1x Sync in/out (switchable) 

MN-MicroN-APP-
Multiviewer 

Multiviewer application for MediorNet MicroN-Base hardware; Turns the MicroN-Base into a 
MediorNet multiviewer device; Supports up to 18 scalers and 4 screens; Enables the 

following ports: 8 SFP+ ports for 4.25G or 10G fibre connections, 4 x SDI in (3G/HD/SD), 4 
x SDI out (3G/HD/SD), 2 x MADI SFP ports (optical), 1 x Config Port, 1 x Sync out, 1 x 

Sync in/out (switchable) 

MN-MicroN-APP-PR 

Processing application for MediorNet MicroN-Base hardware 
| Turns the MicroN-Base into a MediorNet processing device | 

Processing features: up to 2 channel of Up-Down-Cross conversion 
for 3G-,HD- and SD-SDI video signals, MediorNet MultiViewer 

with 9 video inputs (PiPs) and 2 outputs (screens), 4 channel color 
correction for RGB and YCbCr (ProcAmp) | Enables the following 
interfaces on the device: 6x MediorNet Fiber Link SFP+ Ports, 4x 

SDI in (3G/HD/SD), 4x SDI out (3G/HD/SD), 1x Config Port, 1x Sync 
out, 1x Sync in/out (switchable) 


