
הבית החכם

קטלוג מוצרים
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Gerber Home הדור הבא
במערכות הבית החכם 

 Gerber חברת גרבר חתומה על פיתוח וייצור סדרת מוצרי
Prime – רכיבים ואביזרים מהפכנים ופורצי דרך לבית 

החכם האלחוטי, חלקם בתהליך רישום פטנט. מוצרי 
Gerber Prime מתוכננים באופן מודולרי, ניתנים להתקנה 
ולשינוי בקלות ובמהירות בהתאם לצרכים, מתקשרים זה 
עם זה ומציבים סטנדרט חדש בחוויית השליטה בסביבת 

המגורים, בחיסכון האנרגטי ובתחושת הביטחון, באמצעות 
אפליקציה מתקדמת וידידותית.

גרבר - בית חכם מבית טוב
Gerber Home, מקבוצת גרבר הפועלת בענף התקשורת מזה 30 שנה, הינה חברת 

טכנולוגיה מובילה, המייצגת בבלעדיות את מיטב היצרנים הבינלאומיים בתחום 
מערכות הבית החכם האלחוטי והקווי.

Gerber Home בחירה חכמה
מערך הייעוץ, ההתקנות והשירות של גרבר משמש מרכז 

ידע בתחום התקשורת ומערכות הבית החכם.

בין לקוחות החברה נמנים אדריכלים, מעצבי פנים, קבלנים, 
אינטגרטורים, מתקינים וקהל פרטי, הנהנים מייעוץ מקצועי 

ומהתאמה אישית של מערכת הבית החכם לצורכיהם 
ולסגנון החיים של הדיירים.
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Z-Wave

טכנולוגיית הבית החכם האלחוטי המתקדמת בעולם
הבית בו אנו חיים, שופע במערכות תקשורת מתקדמות, כגון מחשבים, טלוויזיות, 

טלפונים, מצלמות ועוד, המאפשרות לנו ליהנות מאיכות חיים גבוהה. עם זאת, עד 
השנים האחרונות, מכשירים אלו לא "דיברו" זה עם זה.

בעשור האחרון צבר תחום הבית החכם תאוצה משמעותית, הודות לטכנולוגיית 
Internet of Things) IoT( ולפיתוח פרוטוקול Z-Wave - תקן בינלאומי מוביל 

לשליטה וניהול אלחוטי למערכות הפועלות בבית.

תקשורת אלחוטית יציבה ואמינה
פרוטוקול Z-Wave, המיושם בכל בית שלישי בארצות הברית וזוכה להצלחה 

רבה בכל רחבי העולם, עושה שימוש בתדר ייחודי, שאינו מתנגש עם תדרי 
Wi-Fi ועם תדרים רוויים הנמצאים בשימושם של מכשירים אלחוטיים ביתיים 

נוספים. בנוסף, פרוטוקול זה מתאפיין בחדירות גבוהה לבטון וממ"דים, המבטיחה 
תקשורת אלחוטית יציבה ואמינה.

התאמה מושלמת לעתיד, כבר עכשיו.

בקר ראשי
PSC01

המנכ"ל של הבית החכם
הבקר הראשי PSC01 המתחבר לנתב (ראוטר( הוא המחשב העומד מאחורי הבית 

החכם והוא זה שאחראי לעיבוד המידע ולביצוע כל פעולה או תרחיש שהוגדרו 
 Home Mate במערכת. השליטה בבקר הראשי נעשית באמצעות אפליקציית
המשמשת כממשק משתמש אינטואיטיבי וידידותי לשימוש, המאפשר ביצוע 

פעולות והגדרת תרחישים ללא ידע בתכנות וללא צורך באיש מקצוע. הבקר 
הראשי מחובר לאינטרנט ולכל היחידות בבית ללא צורך ב-IP קבוע ומידותיו 

הזעירות (עובי של 1.5 ס"מ בלבד( מאפשרות לכם למקם אותו בכל מקום בבית. 

 Z-Wave ,כתקן אוניברסלי המבוסס על קוד פתוח

מיושם באלפי מוצרים אלחוטיים, ממסרים, 
חיישנים ושלטים, המיוצרים ע"י 600 יצרנים 

שונים והוא מספק, כבר היום, מענה מלא לצרכים 
הנוכחיים והעתידיים של הבית החכם האלחוטי: 

איכות חיים, חיסכון באנרגיה וביטחון רב יותר.
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Home Mate App

השליטה בידיים שלך
מהיום, טכנולוגיית ה- Internet of Things ויכולות הבית החכם, נמצאות אצלכם בידיים, עם 

 .App Store-וב Google Play-הניתנת להורדה חינם ב ,Gerber Prime האפליקציה הידידותית של

האפליקציה הניתנת להפעלה מכל מכשיר iOS או ,Android מציעה ממשק משתמש אינטואיטיבי, 
באמצעותו תוכלו להגדיר בעצמכם, בקלות ובפשטות, את התרחישים המועדפים עליכם מכל מקום 

בעולם - בלי צורך בידע מוקדם ובלי לקום מהכורסה.

קבלת התראות לטלפון החכם
גם כשהאפליקציה כבויה

שליטה מהאפליקציה

תרחישים
• הפעלות מתוזמנות, כגון שעון שבת

• ניטור צריכת האנרגיה של כל מכשיר חשמלי
• שליטה מקומית מתוך הבית ללא צורך ברשת אינטרנט חיצונית

on/off שקעיםתריסיםתאורה

מיזוג אוויר  IP מצלמות

וילונות

גלאים אלחוטיים
לשליטה על התאורה, פתיחת דלתות 

וחלונות, רטיבות והתחממות

דוד עמעום

שערים
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בקר ראשי 
Gerber PrimeBox

PrimeBox - קופסה קטנה וחכמה!
PrimeBox מבית גרבר, המוח של הבית החכם, היא קופסה קטנה המותקנת בלוח החשמל ומשמשת כבקר השולט על כל 

הפעולות והתרחישים בבית החכם:

PrimeBox - מרכז השליטה של הבית החכם
כבקר ראשי ורב-תכליתי, PrimeBox מציעה מגוון אפשרויות שליטה בבית החכם:

PrimeBox - תכליתיות מעל הכול 
PrimeBox פותחה ונבנתה מתוך חשיבה קדימה, כדי שתוכל לשרת אתכם לאורך שנים והיא תומכת במספר מתחים:

• בקר אינטרנט המתחבר לנתב (ראוטר(
• משדר Wi-Fi המשרת את האפליקציה ללא צורך ברשת אינטרנט

• אפשרות לשרשר מספר קופסאות PrimeBox בבית אחד, המתקשרות ביניהן 
  באמצעות פרוטוקול IP או פרוטוקול RS485 קווי

תכונות גמישות אלו הופכות את PrimeBox של גרבר תקשורת לפתרון מושלם למגוון שימושים ביתיים ומסחריים כאחד:

Box 1-8 כניסות לכל

חיבורי USB המאפשרים שילוב של עד 
שתי טכנולוגיות אלחוטיות נוספות

Box 1-4 תרחישים לכל

RS485 יציאת תקשורת

LAN כניסת רשת

,Box 1-8 יציאות לכל
בהתקנה קלה ופשוטה של דונגלים 

.Plug n’ Play

חימום תת-רצפתי הסטה וגלילת וילונות  OFF / ON תאורה

אזעקה מיזוג אוויר עמעום תאורה

מגע יבש מערכות השקיה פתיחה וסגירה של תריסים

מערכות השקיה מלונות אוטומציה ביתית

מערכות אזעקה מערכות בקרת גישה אוטומציה משרדית

חדרי שרתים ניהול בניינים ומתחמי מגורים  בתי אבות ודיור מוגן

מגע יבש 230V 24V 12V 5V
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בקר ראשי 
Gerber Primebox

Gerber PrimeBox המשמשת כבקר ראשי, מגיעה כשהיא ריקה מממסרים.
באפשרותכם להתקין בה ממסרים נשלפים בהתאם לצרכים שלכם, בלי צורך לרכוש רכיבים מיותרים. 

התקנת הממסרים בשיטת Plug n' Play פשוטה וקלה במיוחד. תאימות מלאה לתקנים ולהתקנים
 ,On/Off :מגיעה כשהיא ריקה מממסרים וניתן להתקין בה ממסרים נשלפים לפי צורך PrimeBox

מגע יבש, עמעום ותריס. PrimeBox מתאימה לבית חכם קווי IP, לפרוטוקול RS485 קווי ולבית 
חכם אלחוטי בפרוטוקול Z-Wave , ZigBee ,ULE ,LoRaWan ועוד. כך תוכלו לשלב תקשורת קווית 

ואלחוטית וליהנות ממגוון פתרונות יעילים לבית חדש, לבית קיים או לבית הנמצא בתהליכי שיפוץ.

PrimeBox - השער שלכם לרשת
 Network -מציעה לכם, היא משמשת גם כ- PrimeBox בנוסף לתשומות, לתפוקות ולתרחישים ש

Gateway עצמאי וחוסכת מכם את הצורך לרכוש Gateway ייעודי. PrimeBox מציעה יתרונות 
טכנולוגיים מהותיים למתחמים ציבוריים ומסחריים ועסקיים, כגון בתי מלון ומשרדים ומאפשרת לכם 
לחבר מאות רכיבים ל- Gateway יחיד, בעזרת פרוטוקול .Z-Wave כמו כן, PrimeBox ניתנת לחיבור 

רציף באמצעות IP ליחידות PrimeBox נוספות, ליצירת מערכת משולבת רחבת היקף, השולטת על 
אלפי אלמנטים מחוברים וניתנת לתפעול באמצעות האפליקציה המתקדמת והחינמית, המתחברת 

.PrimeBox -ישירות ל

PrimeBox ו- PrimeSwitch- השילוב המושלם לבית החכם
החופש המוחלט שמציעה PrimeBox של גרבר, הוא רק ההתחלה... שילוב ה-PrimeBox עם 

PrimeSwitch באמצעות RS485 או Z-Wave, מעצימים את יכולותיה ומוסיפים לה מגוון שימושים, 
המהווים יחד מערכת אוטומציה אוניברסלית שמתאימה, כבר היום, לכל תשתית קווית ואלחוטית בבית 

ולכל שדרוג או טכנולוגיה עתידית. 

ON / OFF דונגל

דונגלים לפרוטוקול תקשורת
Z-Wave •
 ZigBee •

 ULE •
LoRaWan •

דונגל תריס כפולדונגל עמעום
המשמש לפתיחה ולסגירה

(מצריך 2 יחידות(

דונגל ON / OFF כפול 16 אמפר 
(בקרוב!(
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PrimeSwitch
לחצן חכם ורב-תכליתי עם ממסרים

מודולריים בהתאמה אישית
PrimeSwitch - איך לא חשבו על זה קודם?

גרבר גאה להציג מהפכה אמיתית בתכנון הבית החכם: PrimeSwitch - לחצן חשמלי אלחוטי חכם, הראשון מסוגו בעולם, 
 .)Patent Pending) הנמצא בהליכי רישום פטנט

PrimeSwitch ניתן להתאמה אישית על פי הדרישות והצרכים המשתנים שלכם - גם לאחר ההתקנה. 

• לחצן Touch עשוי זכוכית לבנה או שחורה, בגימור מבריק 
  ויוקרתי עם תצוגת LED משתנה, המספקת אינדיקציה  

  האם התאורה דלוקה או כבויה ואייקונים אשר מתחת
  לכל אחד מהם ניתן לחרוט, בהזמנה מראש, כיתוב המתאר  

  את תפקידו. 

• PrimeSwitch מאפשר הוספת ממסרים והסרתם לפי 
  צורך, בקלות ובפשטות – ללא שינוי בתשתיות וללא   

  שבירת קירות. מיד עם חיבור הממסרים למתג, הם יזוהו  
  מיד ויתקשרו עם ההתקנים האחרים ברשת הבית החכם, 

  באמצעות פרוטוקול Z-Wave אלחוטי. 

• ניתן להשתמש ב- PrimeSwitch גם כמערכת קווית, לפי 
 .Modbus - RS485 פרוטוקול  

• אפליקציה חינמית עם ממשק ידידותי לשימוש,
  המאפשר הגדרת תרחישים קלה ופשוטה, ללא ידע בתכנות  

  ובלי לקום מהכורסה.

• מד אנרגיה המותקן ב- PrimeSwitch, מאפשר לכם לדעת 
  מהי צריכת החשמל של המכשירים השונים המחוברים 

  למתג. כך תוכלו לשמור על עולם ירוק יותר ובאותה 
  הזדמנות, להפחית את הוצאות החשמל שלכם בבית או במשרד.
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Gerber PrimeSwitch

 Plug n’ Play -איכות חיים ב
PrimeSwitch מגיע כשהוא נטול ממסרים וכולל עד 9 תרחישים כברירת מחדל. כל שעליכם לעשות הוא לבחור עד 4 
ממסרים לשליטה בתפקודי הבית, בהתאם לצרכים שלכם והכל בהתקנה קלה ופשוטה בשיטת ה-Plug n’ Play - החל 

מחיבור ממסר בודד לשליטה על גוף תאורה יחיד ועד חיבור של 4 ממסרים ייעודיים + 5 תרחישים, (ועד 9 תרחישים 
סה"כ(. לדוגמה: 7 תרחישים ו-2 ממסרים או 5 תרחישים ו-4 ממסרים.

כל אלו יעניקו לכם שליטה מלאה בהתקנים שונים: מפסקי חשמל, עמעמים, תריסים ו/או תרחישים שונים בהתאמה 
אישית. עם חיבור הממסרים למתג, הם יזוהו מיד, יתקשרו עם ההתקנים האחרים ברשת הבית החכם. 

הבית החכם מתעורר לחיים
PrimeSwitch מכיל שלושה חיישנים הממוקמים ע"ג פאנל הזכוכית של הלחצן: 

חיישן טמפרטורה, חיישן תאורה וחיישן תנועה מתקדם. חיישנים אלו חוסכים מכם 
את הצורך בהתקנת גלאים חיצוניים סטנדרטיים, הפוגעים בעיצוב חלל המגורים.

בעזרת החיישנים תוכלו להגדיר ל- PrimeSwitch מה ברצונכם שיעשה עבורכם: 
יפתח את התריסים כשמחשיך בחוץ, יעמעם את תאורת הבית בשעות הערב, יקבל 
את פניכם עם שובכם הביתה כשהבית ממוזג בדיוק לטמפרטורה המועדפת עליכם.

חיישנים
 Gerber PrimeSwitch
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PrimeBoiler חסכוני ובטיחותי יותר
דוד חשמלי לחימום מים, הוא מצרכני החשמל הגדולים ביותר בבית. עם PrimeBoiler תתזמנו בשלמות 

 PrimeBoiler .את פעולת הדוד בהתאם לצרכים שלכם ותיהנו מחיסכון משמעותי בצריכת החשמל
כולל שני ממסרי 16 אמפר וניתוק הפאזה והאפס מבטיח בטיחות מקסימלית לפי התקן הישראלי. 

PrimeBoiler מעוצב ויוקרתי יותר
PrimeBoiler מצויד בפאנל Touch יוקרתי, מחופה זכוכית לבנה או שחורה, בקו עיצובי זהה ללחצני ה- 

PrimeSwitch והוא מתאים לקופסאות 55 או גביס שלוש מקום, הנפוצות בישראל. 

הטיימר משמש להפעלת הדוד לפרק זמן של 10 עד 110 דקות והוא מלווה בתצוגת LED מרהיבה 
בצבעי אדום, כחול וירוק, המייצגת את משך זמן החימום שהוגדר על ידכם ואת הזמן שחלף - כדי 

שתמיד תהיו בטוחים שיש לכם מים חמים.

Gerber PrimeBoiler

MCO מתגי
איכות חיים בקצה אצבעותיך

סדרת מתגי MCO מבית גרבר, הם לחצני Touch מעוצבים עשויי זכוכית שחורה או לבנה, המתאימים 
לקופסאות 55 או גביס שלוש מקום, הנפוצות בישראל.

 .Z-Wave מאפשרים שליטה מקומית על התאורה או שליטה אלחוטית בטכנולוגיית MCO מתגי
 MCO לחיווי הפעלה או כיבוי. כמו כן, סדרת LED כל מתג מכיל 1-3 לחצנים והוא מצויד בתאורת

,Z-Wave מציעה מתג לשליטה מקומית על תריס בודד שחיבורו למערכת הבית החכם באמצעות
יספק לכם שליטה אלחוטית בכל תריסי הבית המחוברים לרשת.

• מתג 1 לחצן

• מתג 2 לחצנים

• מתג 3 לחצנים

• מתג תריס
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גלאים 
העיניים והאוזניים של הבית החכם

הגלאים המתקדמים של גרבר, הם "העיניים והאוזניים" של הבית החכם שלכם. 
הגלאים חשים את המתרחש ברחבי הבית: שינויי תאורה, תנועה, חום, לחות ועוד 

ומגיבים מיידית, בהתאם לתרחישים שהגדרתם במערכת. תהליכים אוטומטיים 
אלו, המוגדרים ונשלטים על ידכם באמצעות האפליקציה, הופכים את הבית 

שלכם לחכם יותר ואת החיים שלכם לנוחים, חסכוניים ובטוחים יותר.

גלאי נפח כדור
PSP05

שליטה על מזגן
ZXT120

שליטה על מזגן - בקרוב
PAR01

גלאי כדורי להפעלה קולית - בקרוב
PAS02

שליטה על ברז המים
DMWV1

גלאי עשן
PSG01

סירנה
PSE02

גלאי 4 ב-1
(חלון, נפח, טמפרטורה ותאורה(

PST02

גלאי חלון
PSM08

גלאי 3 ב-1 
(הצפה, לחות וטמפרטורה(

PAT02
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בקרים נסתרים

המפסקים והשקעים הופכים לחכמים!
הבקרים המתקדמים של גרבר טכנולוגיות, מאפשרים לכם להפוך כל מפסק 

או שקע סטנדרטי, לחכם!

הבקרים ניתנים להתקנה במפסקי תאורה, בשקעים רגילים או בשקעי 
כוח. הבקרים תורמים לצמצום שריפת נורות ומאריכים את חיי המכשירים 

המחוברים אליהם. בנוסף, הבקרים כוללים מד צריכה, המעביר את נתוני 
צריכת החשמל ישירות לאפליקציה. כך תוכלו לעקוב אחר צריכת החשמל 

של מכשירים כגון מכונת כביסה, מדיח, מקרר ועוד.

מוצרים מאחורי המתג:

גרבר מעמידה לרשותכם מגוון אמצעי שליטה בבית החכם: 
פנלים חכמים הצמודים לקירות ואפליקציה העומדת 

לרשותכם בטלפון החכם ומעניקה לכם שליטה נוחה בנעשה 
בבית מכל מקום בו אתם נמצאים. 

שלטי תרחישים

שלט תרחישים 8 לחצנים
PSR03

לחצן חכם עגול | הפעלה, כיבוי, עמעום
PSR04

לחצן חכם עגול לתרחישים
PSR04

שלט 24 תרחישים 
ZRC-90

בנוסף, גרבר מציעה לחובבי השלטים שביניכם, שלטים 
ייעודיים, המאפשרים ביצוע פעולות נקודתיות או יישום 

תרחישים שנקבעו על ידכם מראש: תרחיש "הגעתי הביתה" 
לפתיחת התריסים, הטלוויזיה והאורות, תרחיש "לילה טוב" 

לכיבוי אורות וכדומה.

בקר מד צריכה
60A * 2
PAB01

בקר שליטה כפול על מעגלי תאורה
8A * 2
PAN04

בקר שליטה על מעגל חשמלי
16A

PAN03

בקר שליטה על מעגל תאורה - עמעום
PAD07

בקר תריס
PAN08
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IP Max למתחמי מגורים
מערכת האינטרקום הטובה בעולם 

מערכת ניהול מתחמי מגורים IP Max מבית Urmet Italy היא המערכת הטובה והיוקרתית ביותר בעולם האינטרקום. 
המערכת מבוססת על תקשורת IP מלאה והיא מציעה יכולות שליטה ובקרה על הנעשה בכל רחבי מתחם המגורים.

Urmet Italy אינטרקום מבית
הדור הבא בתקשורת האינטרקום בבית המשותף והפרטי 

בלעדי! אפליקציה לשליטה ובקרה מרחוק  
אפליקציה ייעודית, המאפשרת מענה לצלצול האינטרקום באמצעות טלפון חכם או 
טאבלט וקיום שיחת אודיו או וידאו עם המבקר, לפתוח את הדלת מרחוק ולדעת מי 

חיפש אתכם בזמן היעדרותכם.

   
    

התממשקות מלאה לבית חכם  
Max IP מתממשקת למערכת הבית החכם של גרבר ומאפשרת שליטה מלאה בכל 

מערכות החשמל והאלקטרוניקה בבית. מכיוון שהמערכת היא אלחוטית, ניתן לשדרג 
אותה בקלות בהתאם לצרכים המשתנים של הדיירים.

מוניטורים דירתיים ידידותיים
המוניטורים במערכת האינטרקום IP Max תורמים לאיכות החיים ולתחושת הביטחון 

של הדיירים, עם מסך מתקדם 7 אינץ' דק ואלגנטי (5 מ"מ בלבד בגרסתו השקועה, 
עם אפשרות להתקנה ע"ג הטיח( וממשק משתמש ידידותי מבוסס אנדרואיד.

Kit IP Max לבתים פרטיים
איכות חיים ובטחון בלחיצת כפתור

מערכת אינטרקום לבתים פרטיים IP MAX מבית, Urmat Italy מציבה סטנדרטים חדשים בתקשורת 
האינטרקום ומעמידה לרשותכם מגוון יתרונות טכנולוגיים ייחודיים לאיכות חיים ולתחושת ביטחון מלאה:

 .IP מערכת מבוססת על טכנולוגיית •
• פנל כניסה בגימור נירוסטה עמיד במיוחד, עם לחצן ומצלמה לשיחת וידאו, בזווית רחבה וברזולוציה גבוהה. 

• צפייה במצלמות האבטחה הממוקמות ברחבי הבית והגינה.
• אפשרות להוספת מקודד לפתיחת הדלת ע"י קוד סודי. 

• בחירת סוג הצלצול ויכולת השתקה למניעת הפרעה בשעות המנוחה.
• אפשרות הקלטת מסרים קוליים וחזותיים, כאשר הדייר לא עונה או לא נמצא בבית.

• קלה להתקנה וידידותית לשימוש.

בקרת כניסה
מערכת אינטרקום IP Max מספקת פתרון תקשורת 
מתקדם וידידותי עם מערך הרשאות לבקרת כניסה 

במתחמי מגורים גדולים, המתאפיינים בתנועת דיירים רבה 
ובריבוי כניסות: לובי, עמדת שומר, מועדון דיירים, חניה, 

בריכה ועוד. 

קווי שיחה ללא הגבלה
 IP Max הטכנולוגיה המתקדמת של מערכת האינטרקום
מאפשרת למשתמשים הנמצאים במתחמים השונים של 

הבניין או מתחם המגורים, לעשות שימוש סימולטני בקווי 
שיחה, ללא כל הגבלה.

שימושים ויישומים
• יכולת שליטה וצפייה באמצעות המצלמות המותקנות 

  ברחבי המתחם - בהתאמה אישית לכל דייר.
• אפשרות להוספת מסכים ברחבי הדירה ושלוחות נוספות.

.Panic – S.O.S לחצן •
• יכולת השארת הודעת וידאו מוקלטת לאורחים וקבלת 

  הודעות וידאו שהוקלטו עבורכם.
• השארת הודעה אישית ע"י השומר, לדייר מסוים או הודעה  

  כללית לכל הדיירים.
• תקשורת פנימית בין הדיירים באמצעות מסכי האינטרקום.

פנל לבית פרטיפנל לבנין מגוריםמוניטור דירתי
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OCpad הוא מסך שליטה ייעודי מזכוכית לבית החכם המותקן על הקיר. מסך 
ה-Touch המתקדם, היעיל והנוח, מאפשר לכם ליהנות מאינטראקציה נוחה עם 

המכשירים התומכים במערכות Internet of Things) IoT(, באמצעות ממשק 
משתמש עשיר וידידותי מבוסס Android ומעבד שמונה ליבות עוצמתי, ההופך 

את השימוש בו לחוויית שליטה מיוחדת במינה.

מסך שליטה
OCpad

אינטרקום

PPbell | רואים ומרגישים בטוחים!
פנל אינטרקום ללא מסך שליטה, המקושר ישירות לאפליקציה

האינטרקום הקומפקטי של גרבר, מיועד להתקנה עצמית פשוטה ומהירה, משתלב היטב בעיצוב הבית 
ומאפשר לכם לדעת מי חיפש אתכם בביתכם, בכל רגע נתון.

PPbell מתאים למערכות ההפעלה iOS ו- Android וניתן להוסיף לו משתמשים נוספים מבין דיירי 
הבית. למצלמה המתקדמת המותקנת ב-PPbell זווית צילום רחבה בת 170 מעלות והיא מצוידת 
בראיית אינפרא אדום לזיהוי אנשים בתנאי חשיכה. עם PPbell תוכלו לצפות במתקשרים מחוץ 

לביתכם באמצעות הטלפון החכם ואילו חיישני התנועה המותקנים במצלמה, יאפשרו לכם לקבל 
התראה על דמויות המתקרבות לדלת ביתכם או לשער החצר, ישירות לטלפון החכם וללא צורך 

במוניטור ביתי ואילו הצלצול שישמיע האורח הממתין מחוץ לביתכם, יישמע הן באפליקציה והן 
בפעמון הביתי.
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מצלמות הכדור מבית גרבר, מספקות יכולות חדשות לבית החכם שלכם. 

PAW01 בין לקוחותינומצלמת כדור

k2 מצלמה ביתית
להתקנה פנימית

k3  מצלמת צינור
להתקנה חיצונית

360˚

המצלמה ניתנת להתקנה כשהיא שקועה בקיר או בתקרה, 
הן בתוך הבית והן מחוץ לבית ועדשת "עין הדג" מספקת 
שדה ראיה מושלם של 360 מעלות (לעומת 60 מעלות 

בלבד במצלמת אבטחה סטנדרטית(.

למצלמה יכולת צפייה ברזולוציה של 2 מגה-פיקסל ותוכלו 
לצפות ולהקליט באמצעותה, מכל מקום בעולם, את המתרחש 

בכל רחבי החלל בו היא מותקנת. כמו כן, תוכלו לשלב את 
מצלמת הכדור בתרחיש בו כל תזוזה הנקלטת על ידה, תוביל 
להדלקת התאורה או ליישום תרחישים נוספים לבחירתכם. 
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