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התקנה קלה
ומהירה

מודולריות

מתג נגיעה
חכם

טווח קליטה
רחב

אפליקציה

הבית החכם של
נשלט גם ע"י מערכות קוליות חכמות

פטנט ישראלי

מודולים

תאורה

מודול  2מקום מפסק יחיד

מודול  2מקום מפסק כפול

מודול  3מקום מפסק  3יחיד

S-MS1-4A

SW-L2

SW-L3

פנל  2מקום למפסק יחיד

פנל  2מקום למפסק כפול

פנל מלא  3מקום למפסק  3יחיד

פנלים

S-FP-2GEV1-W

S-FP-2GEV2-W

S-FP-3GEV3-W

פנל מלא  4מקום למפסק  4יחיד
S-FP-4GEV4-W

אופציה לפנל שחור (ראה עמ’ )13
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פנל מלא  6מקום למפסק  6יחיד
S-FP-6GEV6-W

מודולים

דוד

מודול  2מקום דוד /כוח ( 16Aדו קוטבי)

פנלים

SW-PT

פנל מלא  2מקום לדוד

פנל מלא  2מקום לדוד

S-FP-2GEVD-B

S-FP-2GEVD-W

-4-

מודולים

תריסים

מודול  2מקום תריס יחיד

מודול  2מקום מאסטר תאורה+תריסים

מודול  2מקום מאסטר תאורה+תריסים

S-MT1

SW-U2

SW-U3

פנל  2מקום לתריס יחיד

פנל מלא  2מקום תריס כפול

פנל מלא  3מקום לתריס 3

פנלים

S-FP-2GEVT1-W

S-FP-2GEVT2-W

S-FP-3GEVT3-W

פנל מלא  4מקום לתריס 4
S-FP-4GEVT4-W

אופציה לפנל שחור (ראה עמ’ )13
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מסגרת  6מקום ללא צג
S-HP-6GEV-W

צג  3מקום לתריס 3
S-TP-3GEVT3-W

מודולים

משולב

מודול  2מקום מאסטר תאורה/תריס בודד

מודול  2מקום מאסטר תאורה+תריסים

מודול  2מקום מאסטר תאורה+תריסים

SW-U1

SW-U2

SW-U3

פנל מלא  2מקום מפסק + 1תריס 1

S-FP-3GEV1T2-W

S-FP-3GEV2T1-W

S-FP-3GEV1T2-W M

פנלים

S-FP-2GEV1T1-W

פנל מלא  3מקום מפסק + 2תריס 1

פנל מלא  3מקום מפסק + 1תריס 2

פנל מלא  3מקום תריס/מפסק/תריס

פנל מלא  4מקום מפסק + 1תריס 3
S-FP-4GEV1T3-W

פנל מלא  4מקום מפסק  +2תריס  2פנל מלא  4מקום מפסק +3תריס 1
S-FP-4GEV2T2-W

אופציה לפנל שחור (ראה עמ’ )14
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S-FP-4GEV3T1-W

מודולים

סדרת זירו (מחייב קו אפס)

מודול זירו  2מקום מפסק יחיד /כפול /תריס יחיד

מודול  3מקום זירו  3הדלקות

SW-Z2

SW-Z3

פנל  2מקום לתריס יחיד

S-FP-2GEV1-W

S-FP-3GEV3-W

פנלים

S-FP-2GEVT1-W

פנל  2מקום למפסק יחיד

פנל מלא  3מקום למפסק  3יחיד

פנל  2מקום למפסק כפול
S-FP-2GEV2-W

פנל מלא  4מקום למפסק  4יחיד
S-FP-4GEV4-W

אופציה לפנל שחור (ראה עמ’ )13
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פנל מלא  6מקום למפסק  6יחיד
S-FP-6GEV6-W

מוצרים נלווים

מפסק כפול נייד לבן

מגדיל טווח-רפיטר ) USBללא ספק כוח(

מתג מגע יבש כניסה כפול

שקע כח ישראלי לבן תואם גוויס

שקע כח ישראלי שחור תואם גוויס

שקע כח ישראלי קרם תואם גוויס

RP-WW

S-SP-FREE2-W

SM-W15-U911/B

SM-W15-U911

SW-DC

SM-W15-U911/C

יחידה מרכזית בית חכם V2

יחידה מרכזית בית חכם

שקע חכם  IR +משדר

קיט תרמוסטט למזגן עם פיקוד 230V

מטען קיר  USB 2Aלמגדיל טווח-רפיטר

מגע יבש יציאה (קונטקטור)

קבל למודול בית חכם

סנאבר למודול בית חכם

CU433-EU

GPL-USB211

S-IR-IL

S-CU-EU

S-CO47NF

DRY OUTPUT
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S-TS-230V

SNUBBER

מסגרות וצגים
מוצר

צגי תריס

צגי דוד

צגי תאורה

מסגרות

מק"ט

תיאור המוצר

S-HP-2GEV/W
S-HP-2GEV/B

מסגרת  2מקום לבן  /שחור
ללא צג

S-HP-3GEV/W
S-HP-3GEV/B

מסגרת  3מקום לבן  /שחור
ללא צג

S-HP-4GEV/W
S-HP-4GEV/B

מסגרת  4מקום לבן  /שחור
ללא צג

S-HP-6GEV/W
S-HP-6GEV/B

מסגרת  6מקום לבן  /שחור
ללא צג

S-TP-2GEV1-W
S-TP-2GEV1-B

צג  2מקום למפסק יחיד
לבן  /שחור

S-TP-2GEV2-W
S-TP-2GEV2-B

צג  2מקום למפסק כפול
לבן  /שחור

S-TP-3GEV3-W
S-TP-3GEV3-B

צג  3מקום למפסק יחיד
לבן  /שחור

S-TP-4GEV4-W
S-TP-4GEV4-B

צג  4מקום למפסק יחיד
לבן  /שחור

S-TP-2GEVD-W
S-TP-2GEVD-B

צג  2מקום לדוד
לבן  /שחור

S-TP-2GEVT1-W
S-TP-2GEVT1-B

צג  2מקום לתריס יחיד
לבן  /שחור

S-TP-2GEVT2-W
S-TP-2GEVT2-B

צג  2מקום לתריס כפול
לבן  /שחור

S-TP-3GEVT3-W
S-TP-3GEVT3-B

צג  2מקום לתריס 3
לבן  /שחור
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צגים ,קופסאות על טיח ומפסקי  55בית חכם
מוצר

מק"ט

תיאור המוצר

צגים משולבים

 S-TP-2GEV1T1-Wצג  2מקום מפסק  + 1תריס 1
לבן  /שחור
S-TP-2GEV1T1-B
 S-TP-3GEV1T1-Wצג  3מקום מפסק  + 1תריס 1
לבן  /שחור
S-TP-3GEV1T1-B
 S-TP-3GEV2T1-Wצג  3מקום מפסק  + 2תריס 1
לבן  /שחור
S-TP-3GEV2T1-B

תואם קופסאות 55

קופסאות על טיח

 S-TP-3GEV1T2-WMפנל מלא  3מקום תריס/מפסק/
תריס לבן  /שחור
S-TP-3GEV1T2-BM

BX-2SW-WH

קופסא על טיח 2-מקום
מורכב כפול

BX-3SW-WH

קופסא על טיח 3-מקום
מורכב  3יחיד

BX-3LV-WH

בקר השקייה לשלושה
ברזים

P5-GW-1

פנל+מתאם מפסק יחיד
קופסא 55

P5-GW-2

פנל+מתאם מפסק כפול
קופסא 55

P5-GW-M1

פנל+מתאם תריס יחיד
קופסא 55

P5-GW-PT

פנל+מתאם דוד
קופסא 55

PL-PT

פנל מלא +מתאם לדוד
מאורך
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מודולים
מוצר

סדרת מאסטר (ללא קו אפס)

ללא קו אפס

מק"ט

תיאור המוצר

SW-PT

מודול  2מקום דוד  /כוח 16A
(דו קוטבי)

S-MS1-4A

מודול  2מקום מפסק יחיד

SW-TW-SB013

מודול  2מקום מפסק יחיד
מחליף TW

SW-L2

מודול  2מקום מפסק כפול

SW-L3

מודול  3מקום מפסק  3יחיד

S-MT1

מודול  2מקום תריס יחיד

SW-U1

מודול  2מקום מאסטר
תאורה/תריס בודד

משמש כ-הדלקה אחת ,תריס יחיד

SW-U2

מודול מאסטר  2מקום
תאורה+תריסים

משמש כ -הדלקה אחת 2 ,הדלקות ,תריס יחיד 2 ,תריסים ,תריס והדלקה

SW-U3

מודול מאסטר  3מקום
תאורה+תריסים

מחייב קו אפס

משמש כ -הדלקה אחת 2 ,הדלקות 3 ,הדלקות 3 ,תריסים 2 ,תריסים הדלקה ,תריס והדלקה
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SW-Z2

מודול זירו  2מקום
מפסק יחיד/כפול/תריס יחיד
*מחייב קו אפס

SW-Z3

מודול  3מקום זירו
 3הדלקות

פנלים צבע שחור
מוצר

תאורה

מק"ט

תיאור המוצר

S-FP-2GEV1-B

פנל  2מקום למפסק יחיד
שחור

S-FP-2GEV2-B

פנל  2מקום למפסק כפול
שחור

פנל מלא  3מקום למפסק  3יחיד
S-FP-3GEVT3-B
שחור

תריסים

דוד

פנל מלא  4מקום למפסק  4יחיד
S-FP-4GEVT4-B
שחור

S-FP-6GEV6-B

פנל מלא  6מקום למפסק  6יחיד
שחור

S-FP-2GEVD-B

פנל מלא  2מקום לדוד
שחור

S-FP-2GEVT1-B

פנל  2מקום לתריס יחיד
שחור

S-FP-2GEVT2-B

פנל מלא  2מקום תריס כפול
שחור

S-FP-3GEVT3-B

פנל מלא  3מקום לתריס 3
שחור

S-FP-4GEV4-B

פנל מלא  4מקום לתריס 4
שחור

S-HP-6GEV-B
S-TP-3GEVT3-B

מסגרת  6מקום ללא צג
צג  3מקום לתריס 3
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פנלים צבע שחור
מק"ט

מוצר

תיאור המוצר

פנל מלא  2מקום מפסק  +1תריס 1
S-FP-2GEV1T1-B
שחור
פנל מלא  3מקום מפסק  + 1תריס 1
S-FP-3GEV1T1-B
שחור
פנל מלא  3מקום מפסק  + 1תריס 2
S-FP-3GEV1T2-B
שחור

משולב

 S-FP-3GEV1T2-Bפנל מלא  3מקום תריס/מפסק/תריס
M
שחור
פנל מלא  3מקום מפסק  + 2תריס 1
S-FP-3GEV2T1-B
שחור

S-FP-4GEV1T3-B

פנל מלא  4מקום מפסק 1
שחור

פנל מלא  4מקום מפסק  + 2תריס 2
S-FP-4GEV2T2-B
שחור

S-FP-4GEV3T1-B

פנל מלא  4מקום מפסק 3
שחור

 SM-W15-U911/Bשקע כח ישראלי שחור תואם גוויס
S-HP-4GEV/W

מסגרת  4מקום שחור ללא צג

S-TP-2GEV2-B

צג  2מקום למפסק כפול שחור
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רח’ ספיר  ,2א.ת .אבן יהודה | 09-7413852

| 09-7611260

להורדת אפליקציית
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