הבית החכם של גרבר
מערכת בית חכם – ניהול ושליטה על מכשירי החשמל בבית מקנה :חיסכון בחשמל ,עלייה ברמת אבטחה,
יצירת תנאים מחייה אופטימליים ועוד
אין צורך בהכנה או שינוי בתשתיות החשמל הקיימות – חשמל חכם לכל אחד!

שימוש בטכנולוגיה :Z-WAVE
הינה אחת הטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם המיועדת לHome Automaton-
בישראל נעשה שימוש בתדר ייעודי  - 916MHzתדר פנוי וחופשי בניגוד לתדר  2.4GHzהרווי ממערכות וטכנולוגיות שונות
אשר עלולות להתנגש אחת בשנייה שימוש בתדר  916MHzבעל חדירות גבוהה – מענה לממדים
רשת התקשורת בנויה בארכיטקטורה  MESHהתומכת בקישור של עד  230התקנים לבקר (ניתן לגשר בין בקרים בשיטת
 )Master-Slaveכל התקן מתקשר עד  4התקנים אחרים בו-זמנית
התקשורת בין רכיבי המערכת נעשה באופן אוטומטי כמקלט-משדר ( )Repeaterבאופן עצמאי!
ההתקנים מצוידים ב Z-wave plus 500דור  5החדיש ביותר!
ההתקנים מתחברים לבקר באמצעות לחיצת כפתור ומאותו רגע ההתקן משויך לאותו בקר בלבד!
מרחקים מנקודה לנקודה הינם כ 100-מטר בשטח פתוח ו 30-40 -מטר באזור סגור בין ההתקנים האלחוטיים מרחק מרבי בין
הבקר הראשי להתקן האלחוטי הרחוק ביותר הינו כ 400-מטר בשטח פתוח
ניתן להשתמש בהתקני השליטה בצורה מקומית ללא תלות הבקר הראשי וללא שימוש בתקשורת אלחוטית
התקנת רכיבי השליטה ורסטילית בהתאם לתשתיות הקיימות :קופסא  3מקום  /ליד המכשיר החשמלי  /ארון התקשורת
במידה והבקר הראשי מפסיק לעבוד ,השליטה המקומית על התאורה  /תריסים  /דוד חשמלי  /מזגן והממסרים ממשיכים לעבוד
כרגיל להבדיל ממערכות בית חכם אחרות
חברת  Philioמ Taiwan -מהווה את חוד החנית הטכנולוגית למוצרי שליטה אלחוטיים בעולם ,התמחות ייעודית
לצרכי הלקוחות בתחום השליטה החכמה בבית

שליטה על אמצעים:
 תריס
 תאורה
 דימר (עמעם)
 מזגן IR -
 דוד חשמל ()16A
 סירנה ייעודית של המערכת
 מצלמות
 ברז מים  /מערכת השקיה
 אזעקה – דריכת מערכת אזעקה של הלקוח

מגוון רחב של חיישנים אלחוטיים:
 דלת  /חלון (מגנט)
 תנועה PIR
 טמפרטורה
 רמת תאורה
 הצפה
 לחות
 מדידת צריכת הספק (אנרגיה ירוקה)
 גלאי עשן
 מצלמות

דוגמאות ליכולות המערכת:


בניית תרחישים – כיבוי כללי  /הדלקה כללית



בניית תרחישים מבוססי חיישן – בעת זיהוי חיישן תנועה יידלק האור  /בעת זיהוי הצפה תשלח התראה  /בעת
פתיחת הדלת תופעל הסירנה עוד



בניית תרחישים מבוססי זמן – כגון שעות שבת  /הפעלת דוד חשמלי בשעות הנבחרות ועוד



יצירת חדרים ושיוך ההתקנים בהתאם



שליטה ואינדיקציה אישית על כל התקן :סטאטוס  /רשימה אירועים  /מצב סוללה  /צריכת הספק ועוד



שילוב לחצנים מקומיים ואלחוטיים המשלימים את השליטה מהאפליקציה



ניהול משק האנרגיה – מדידת צריכת הספק מצרכן בודד  /צריכת הספק כוללת  /חישוב עלות כספית  /השוואה
לחתכי זמן שונים :יום  /שבוע  /חודש  /שנה .והפקת דו"ח.



הוספה של מצלמות  IP P2Pלאפליקציה – מעניקה רובד נוסף של שליטה וניהול הבית (מצלמות ייעודיות)



צפייה במצלמות  IPבאמצעות פרוטוקול RTSP

יכולות האפליקציה:


שליטה ותכנות מכל ios / Android :Smartphone



שליטה על כל מעגלי החשמל בבית :תאורה  /מעגלי כח (שקעים  /דוד חשמל  /מזגן)



צפייה בצריכת החשמל שכל כל מעגל חשמלי



בנייה ושליטה על תרחישים – ניתן ליצור ללא הגבלה



שליטה על כל חדר ממסך נפרד – ניתן ליצור ללא הגבלה



שילוב מצלמות  – IP - P2Pייעודיות של המערכת ומצלמות בעלי יכולת RTSP



הפעלות מתוזמנות לתאורה ,תריסים ,מזגן ,דוד חשמלי – ניתן ליצור ללא הגבלה



התראות למכשיר הנייד גם כשהאפליקציה כבויה (עד  10ניידים בו זמנית)



חיבור באמצעות שירות ענן  -שליטה מכל מקום בצורה נוחה ופשוטה



שליטה מקומית מתוך הבית ללא תלות באינטרנט



תכנות על ידי הלקוח בצורה קלה ונוחה



עד  4משתמשים יכולים להתחבר לבקר בו-זמנית



שילוב מספר בקרים על גבי אותה אפליקציה

:Gerber Prime Concept
חברת גרבר שמחה להציג את הליין החדש והיוקרתי של מערכות הבית החכם:






סט מוצרים חדש ומשודרג המיוצג בהנדסת אנוש ויוקרתיות:
o

מתגי זכוכית מחוסמת עם תאורת  LEDואפשרות לחריטות

o

שליטה חכמה ונוחה בדוד החשמל :אפשרות לטיימר ,שליטה באמצעות אפליקציה ועוד

o

בקר מרכזי אחד המתממשק לכל הטכנולוגיות הנדרשות והחמות בשוק:


כניסות ויציאות מובנות בבקר – שליטה מקומית (בדומה לקופסת ממסרים)



שליטה קווית –  Protocolשל  TCP/IPוRS485 (Modbus) -



שליטה אלחוטית – 3/4G ,ULE ,LoRa ,ZigBee ,Z WAVE ,Wifi

פרקטיות וורסטיליות – שימוש בממסרי ( Dongleפטנט עולמי):
o

 Dongleלתאורה – ממסר  ON/OFFעד 8A

o

 Dongleלמגע יבש – מתחים ,AC,DC :סגירת קצר ()Gerber BOX

o

 Dongleלתריס – מצריך  2יחידות ( 2ממסרים :עלייה/ירידה)

o

 Dongleדימר – עומד בצריכה של עד (Gerber Switch( 0.9A

o

תרחישים – ללא צורך ב (Gerber Switch( Dongle

דגש על הנדסת אנוש ,פרקטיות ,אחידות וורסטיליות להבאת מענה שלם לצרכי הלקוח

 – Gerber Prime BOXבקר המערכת
הבקר הראשי של המערכת .מאגד בתוכו מספר רב של טכנולוגיות ויכולות .נותן מענה רחב של פתרונות :מערכת בית
חכם/משרד ,מערכת ציבורית בבניין ,מערכת השקיה ,ניהול ובקרה חדרי שרתים ועוד


ורסטיליות מלאה בשליטה :מקומי  /אלחוטי  /רשת APP / RS485 /
o

שילוב של מקומי ואלחוטי וקווי לפי הצורך



שליטה מקומית של עד  8מעגלים – באמצעות ( Donglesפטנט עולמי)



בחירת של עד  8מעגלי שליטה :תאורה  /דימר  /תריס ) Dongleכפול)  /מגע יבש



הפעלה וזיהוי אוטומטי של ה  Donglesבעת הפעלה ()Plug & Play



 8קווי  OUTPUTלכל ממסר יציאה COM :וN.O -



 8קווי  INPUTשליטה על קווי ה  OUTPUTבצורה מקומית



 4קווי  INPUTלשליטה מקומית על תרחישים (ניתן לשנות סוג התרחיש)



חיווי  LEDלמצב הממסר  /בקר דולק  /מכובה  /מצב רשת אינטרנט



קישוריות למערכות ושליטה:





o

חיבור לרשת קווית ( )TCP/IPבאמצעות פורט RJ45

o

תקשורת  Wifiמובנת בבקר

o

שליטה על התקנים קווים בצורה קווית בפרוטוקול )MODBUS( RS485

o

שליטה אלחוטית בטכנולוגיית  Z-WAVEבתדר 916MHz

o

חיבור מספר רב של  Prime BOXבתצורת  – Master-Slaveללא הגבלת בכמות ההתקנים במערכת

 3מצבי עבודה:
o

) – AP (Access Pointללא צורך בקישור המערכת לרשת האינטרנט

o

) – STA (Stand Aloneמיקום הבקר הראשי ללא תלות בכבל רשת

o

 – Wifi OFFהתחברות למערכת דרך רשת האינטרנט הביתית

חיבור ( Donglesדונגלים) לטובת הוספת טכנולוגיות:
o

 Dongleלטכנולוגית Z WAVE

o

 Dongleלטכנולוגית ZigBee



הבקר משמש כיחידת חיבור אלחוטית בבית



תכנות מכל מקום דרך WEB /APP



אפשרות לשדרוג גרסאות – עדכונים עתידיים




גיבוי המידע ועדכונים והרחבות באמצעות USB
מנגנון הגנה – ( Zero Crossingהעברת המתח כאשר ה  SINב )0



מתח עבודה של הבקר 230VAC



קופסת  Din Boxבגודל  12מקום התקנה בארון חשמל



מידות 50 X 120 X 260 :מ"מ

 – Gerber Prime Switchמתגי  Touchמזכוכית

























מתג שליטה בעל לחצן אחד ועד  9לחצנים
חיפוי זכוכית מחוסמת – דקה במיוחד  1.85מ"מ
שליטה חכמה באמצעות לחצני מגע ( )Touchמוארים
 – Feedbackשינוי צבע הלחצן בתלות הפעלה אלחוטית
אפשרות לחריטה על גבי הזכוכית
מצבי עבודה:
 oשליטה מקומית ( (STAND ALONEעל מעגלי התאורה
 oשליטה אלחוטית ) )Z WAVEמול בקר ראשי ו/או התקנים אחרים
 oחיבור פנל לבקר ראשי ובין פנלים באמצעות תקשורת קווית RS485
הפעלה וזיהוי אוטומטי בעת הפעלה ()Plug & Play
עד  4מעגלים באמצעות  :Donglesתאורה  /דימר  /תריס ) Dongleכפול)
שילוב תרחישים והפעלות מקומיות – לדוגמא:
 4 oהפעלות  5 +תרחישים
 2 oהפעלות  7 +תרחישים
 9 oתרחישים (ללא )Dongles
אפשרות למתג עם גלאים מובנים:
 oגלאי תנועה ((Micro wave
 oגלאי תאורה
 oטמפרטורה
מנגנון הגנה – ( Zero Crossingהעברת המתח כאשר ה  SINב )0
 LOGתיעוד הפעולות באפליקציה
 – Repeaterהבקר מגדיל את טווח רשת ה Z WAVE
מד צריכה מובנה לטובת ניהול וניטור צריכת החשמל
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תקשורת מוצפנת – AES 128 bit
 2צבעים לפנלים לבחירה :שחור  /לבן
זכוכית הפנל נשלפת :החלפת צבע  /שיפוץ הדירה
התקנה קלה ופשוטה בקופסה  3מקום
מתח עבודה230 VAC :
מידות הפנל 70 X 87 X 117 :מ"מ
אופציות למתגים שונים:

 - – Gerber Prime Boilerשליטה על הדוד החשמלי:




















שליטה על הדוד החשמלי בבית בצורה נוחה ומרשימה
שליטה חכמה באמצעות לחצני מגע ( )Touchמוארים
חיפוי זכוכית מחוסמת – דקה במיוחד  1.85מ"מ
מצבי עבודה:
 oשליטה מקומית על הפעלת הדוד:
 הפעלה  /כיבוי ()ON /OFF
 הפעלה באמצעות טיימר :מ  10עד  110דקות
 oשליטה אלחוטית ) )Z WAVEמול בקר ראשי:
 שליטה על הדוד החשמלי באמצעות אפליקציה
 תכנות הפעלת הדוד בזמנים שונים (שעון שבת דוגמא)
 תכנות הפעלה/כיבוי תלות מצב המים החמים בבית
 מדידת צריכת חשמל – ניהול צריכת האנרגיה
 – Feedbackשינוי צבע הלחצן בתלות הפעלה אלחוטית
חיווי זמן טיימר נותר באמצעות תאורת LED
שליטה על  2ממסרי  )1 way( 16Aלטובת מיתוג קווי האפס והפאזה
מנגנון הגנה – ( Zero Crossingהעברת המתח כאשר ה  SINב )0
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תקשורת מוצפנת – AES 128 bit
 LOGתיעוד הפעולות באפליקציה
 – Repeaterהבקר מגדיל את טווח רשת ה Z WAVE
מד צריכה מובנה לטובת ניהול וניטור צריכת החשמל של הדוד
 2צבעים לפנלים לבחירה :שחור  /לבן
זכוכית הפנל נשלפת :החלפת צבע  /שיפוץ הדירה
התקנה קלה ופשוטה בקופסה עגולה  / 55קופסה  3מקום
מתח עבודה230 VAC :
מידות הפנל 70 X 87 X 117 :מ"מ

בקר שליטה ראשי  /מתאם רשת PSC01


שליטה על עד  230התקנים אלחוטיים (ממסרים  /שלטים /חיישנים /סירנה)



שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz



גיבוי המידע ועדכונים והרחבות באמצעות USB



חיבור לרשת דרך מחבר  RG45ל LAN -המקומי בבית



 3מצבי עבודה:
o

) - AP (Access Pointללא צורך בקישור המערכת לרשת האינטרנט

o

) – STA (Stand Aloneמיקום הבקר הראשי ללא תלות בכבל רשת

o

 - Wifi OFFהתחברות למערכת דרך רשת האינטרנט הביתית



תכנות מכל מקום דרך אפליקציה WEB /



אנטנות Wifi :ו Z-WAVE -מובנות בבקר



אפשרות לשדרוג גרסאות



הבקר משמש כיחידת חיבור אלחוטית בבית



קל ומהיר להתקנה



נורות  LEDלאינדיקציה



מתח עבודה של הבקר 5VDC 1A



מידות 16X 110 X 110 :מ"מ

בקר שליטה על מזגן באמצעות ZXT-120 IR













שליטה שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תמיכה ברוב פרוטוקולי  IRשל המזגנים :אלקטרה  /תדיראן  /טורנדו  /סמסונג ועוד
תמיכה בלימוד  IRידני מכל שלט של מזגן
שילוב הבקר ביכולות המערכת :תרחישים  /פקודות מאקרו  /פעולות מתוזמנות ועוד
שליטה על פונקציות המזגן :מצב עבודה  /טמפרטורה  /עוצמה
שידור  IRל  5כיוונים ויכולת בחירה שידור לכיוון אחד (במידה ויש מספר מזגנים)
חיישן טמפרטורה מובנה
מחבר לכבל  IRחיצוני – יכולת הסתרה של ההתקן במידת הצורך
נורת  LEDלאינדיקציה בעת שידור אות  IRלמזגן
מתח הזנה:
 – 5VDC oממחבר מיני USB
 3 oסוללות  – AAAקופסת תיאום
מידות :רדיוס  7מ"מ ,גובה לבקר  18מ"מ ,גובה לקופסת התיאום  15.5מ"מ

מתגי  Touchמזכוכית : MH-S511/2/3



















לחצני מגע ( :)Touchכמות לחצנים3 / 2 / 1 :
אפשרות למעגל אחד  /שני מעגלים  /שלושה מעגלים
חיפוי זכוכית דקורטיבית
נורות  LEDלחיווי בצבע על הפעלה (ירוק)  /כיבוי (כחול)
שליטה על רמת בהירות צבע נורות ה LED
 - Feedbackשינוי צבע הלחצן בתלות הפעלה אלחוטית
מצבי עבודה:
 oשליטה מקומית ( (STAND ALONEעל מעגלי התאורה
 oשליטה אלחוטית ) )Z WAVEמול בקר ראשי ו/או התקנים אחרים
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תקשורת מוצפנת – AES 128 bit
 LOGתיעוד הפעולות באפליקציה
 – Repeaterהבקר מגדיל את טווח רשת ה Z WAVE
צריכת זרם מקסימלית –  5Aלכל מעגל תאורה
 2צבעים לפנלים לבחירה :שחור  /לבן
זכוכית הפנל נשלפת :החלפת צבע  /שיפוץ הדירה
התקנה קלה ומהירה בקופסה  3מקום
מתח עבודה230 VAC :
מידות הפנל 35 X 75 X 119 :מ"מ ( 11מ"מ יציאה מהקיר)

מתג לתריס  Touchמזכוכית :MH-C512


















לחצני מגע ( 2 :)Touchלחצנים (אחד לירידה והשני לעלייה)
חיפוי זכוכית דקורטיבית
 2צבעים לפנלים לבחירה :שחור  /לבן
נורות  LEDלחיווי פעולה ירוק בתנועה או כחול ללא תזוזה
שליטה על רמת בהירות צבע נורות ה LED
 - Feedbackשינוי צבע הלחצן בתלות הפעלה אלחוטית
מצבי עבודה:
 oשליטה מקומית ((STAND ALONE
 oשליטה אלחוטית ) )Z WAVEמול בקר ראשי
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תקשורת מוצפנת – AES 128 bit
 LOGתיעוד הפעולות באפליקציה
 – Repeaterהבקר מגדיל את טווח רשת ה Z WAVE
צריכת זרם מקסימלית –  5Aלעלייה ו  5A-לירידה
זכוכית הפנל נשלפת :החלפת צבע  /שיפוץ הדירה
התקנה קלה ופשוטה בקופסה  3מקום
מתח עבודה230 VAC :
מידות הפנל 35 X 75 X 119 :מ"מ ( 11מ"מ יציאה מהקיר)

בקר שליטה על מעגל חשמלי 16A/3KW - PAN03
















בקר שליטה על מעגל  1שקוע בקופסא  3מקום  55 /עגולה
ממסר של  – 16Aמתאם לשליטה על צרכנים גדולים
שליטה מקומית על המעגל מ 2-מקומות באמצעות פאזה חוזרת (מחלף)
מנגנון הגנה – ( Zero Crossingהעברת המתח כאשר ה  SINב )0
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
 – Feedbackהצגת מצב התריס באפליקציה
מצבי עבודה:
 oשליטה מקומית ( (STAND ALONEעל מעגל
 oתכנות השליטה המקומית כ :לחצן  /מתג  /מחלף  /מצלב
 oשליטה אלחוטית ) )Z WAVEמול בקר ראשי ו/או התקנים אחרים
מד צריכה מובנה לטובת ניהול וניטור צריכת החשמל
 LOGתיעוד הפעולות באפליקציה
לחצן תכנות  /לימוד והפעלה על גבי הממסר
 – Repeaterהבקר מגדיל את טווח רשת ה Z WAVE
ניתן לקשר  /לנתק  /לאפס את הממסר באמצעות השליטה המקומית
מתח עבודה230 VAC :
מידות 47.5 X 39 X 15.6 :מ"מ נכנס בכל קופסה  3מקום

ממסר שליטה על  2מעגלי חשמל 8A/1.5KW X 2 – PAN04















בקר בעל שני ממסרים נפרדים של  8Aכל אחד – מתאם לשליטה על מעגלי חשמל כגון תאורה
שליטה מקומית לכל מעגל באמצעות פאזה חוזרת (מחלף)
מנגנון הגנה – ( Zero Crossingהעברת האות בעת ה  SINב )0
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
 – Feedbackהצגת מצב המעגלים באפליקציה
מצבי עבודה:
 oשליטה מקומית ( (STAND ALONEעל  2המעגלים
 oתכנות השליטה המקומית כ :לחצן  /מתג  /מחלף  /מצלב
 oשליטה אלחוטית ) )Z WAVEמול בקר ראשי ו/או התקנים אחרים
מד צריכה מובנה לטובת ניהול וניטור צריכת החשמל
 LOGתיעוד הפעולות באפליקציה
לחצן תכנות  /לימוד והפעלה על גבי הממסר
 – Repeaterהבקר מגדיל את טווח רשת ה Z WAVE
ניתן לקשר  /לנתק  /לאפס את הממסר באמצעות השליטה המקומית
מתח עבודה230 VAC :
מידות 47.5 X 39 X 15.6 :מ"מ נכנס בכל קופסה  3מקום

ממסר שליטה על תריס חשמל 5A X 2 – PAN08

















בקר ממסר שליטה על תריס חשמלי 230VAC
שליטה על התריס בצורה מקומית :פאזה חוזרת לעלייה ופאזה חוזרת לירידה
מנגנון הגנה – ( Zero Crossingהעברת האות בעת ה  SINב )0
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
 – Feedbackהצגת מצב התריס באפליקציה
מצבי עבודה:
 oשליטה מקומית (:(STAND ALONE
 מצב לחצן – לחיצה קצרה לביצוע תנועה לחיצה קצרה נוספת לעצירה
 מצב מתג – לחיצה ארוכה לתנועה ובעת שחורר הלחיצה התריס יעצור
 oתכנות השליטה המקומית כ :לחצן  /מתג  /מחלף  /מצלב
 oשליטה אלחוטית ) )Z WAVEמול בקר ראשי ו/או התקנים אחרים
קריאה ושליטה מלאה על מצב התריס מ  0%עד  100%באפליקציה
תכנות פאזה חוזרת אחת לשינוי מצב :עליה  /עצירה  /ירידה
כיול ראשוני אוטומטי של הגבלי התריס
זיהוי הגבלי ירידה ועלייה באמצעות העומס שמופעל על המנוע
 LOGתיעוד הפעולות באפליקציה
לחצן תכנות  /לימוד והפעלה על גבי הממסר
 – Repeaterהבקר מגדיל את טווח רשת ה Z WAVE
מתח עבודה230 VAC :
מידות 47.5 X 39 X 15.6 :מ"מ נכנס בכל קופסה  3מקום

דימר (עמעם) PAD02











מתאים לבית מנורה – ללא צורך בחשמלאי
Plug and Play
שליטה על תאורת  )20W( LEDאו תאורת ספוט ()200W
אפשרות שליטה:
 oמצב דימר (עמעם) את התאורה
 oמצב ON/OFF
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
שימוש בתאורה סטנדרטית  – E14להתקנה ישירה
מנגנון הגנה – ( Zero Crossingהעברת האות בעת ה  SINב )0
לחצן תכנות  /לימוד והפעלה על גבי הממסר
 – Repeaterהבקר מגדיל את טווח רשת ה Z WAVE

שלט אלחוטי :PSR03









 8לחצני הפעלה  /תרחישים
מתח עבודה :סוללה פנימית וחיבור  Micro USBלטעינה
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
שליטה ישירה על מעגל  /תרחיש
דריכה  /נטרול מהיר של פונקציית התרעה של המערכת
חיווי נורת  LEDלאינדיקציה
מעמד לתלייה על הקיר
מידות 80 X 35 X 10 :מ"מ

שליטה אלחוטית על לחצנים מקומיים :PSR03








 4לחצני הפעלה
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
להתקנה מאחורי הלחצן הקיים בבית
מתח עבודה :סוללה פנימית וחיבור  Micro USBלטעינה 5VDC
שליטה ישירה על מעגל  /תרחיש
חיווי נורת  LEDלאינדיקציה
מידות 80 X 35 X 10 :מ"מ

שלט תרחישים :24












 8לחצנים
 4אופציות בכל לחצן :לחיצה אחת 2 ,לחיצות ,לחיצה ממושכת
סה"כ  32פקודות4 X 8 :
צבע פנל מהודר לבן וכסוף
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תקשורת מוצפנת – AES 128 bit
נורת  LEDכחולה אינדיקציה לפעולה
מגיע עם מתקן לתלייה על הקיר (שליפה מהירה)
מתח עבודה 2 :סוללות AAA
מידות הפנל 110 X 70 X 13.5 :מ"מ
משקל (עם סוללות)60g :

לחצן חכם עגול :PSR04











אפשרות שליטה:
 oתרחישים – שליטה עד  5תרחישים שונים
 oפוטנציומטר (משתנה) – שליטה על תריס  /דימר
 – ON/OFF oמעגל תאורה  /ממסר
תמיכה בהפעלת טיימר למצב ON/OFF
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
מתח עבודה :סוללה פנימית וחיבור  Micro USBלטעינה
חיווי על פעולה באמצעות תאורת  LEDצבעונית
צליל  Buzzerלאינדיקציה
קטן ונוח להתקנה
בסיס עגול לקיבוע לקיר  +מגנט להנחת הלחצן
מידות :קוטר  6ס"מ

מולטי גלאי אלחוטי PST02 - A / C














דגם  4 = Aגלאים :תנועה  +חלון  +תאורה  +טמפרטורה
דגם  3 = Cגלאים :חלון  +תאורה  +טמפרטורה
גלאי אלחוטי שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תקשורת מוצפנת – AES 128 bit
שידור סטאטוס הגלאים לאפליקציה
סוללה פנימית ( CR123כשנתיים עבודה)
דיווח על סוללה נמוכה
לחיץ  Tamperלהתראה במידה והגלאי הוזז
התקנה קלה ומהירה
התקנה פנימית בתוך הבית  /משרד
טווח מדידת טמפרטורה 0 :עד  40צלזיוס (מעל  60יש התרעה)
מפתח גילוי תנועה ( :)RIPעד  90ומרחק של עד  7מטר (טווח אפקטיבי)
מידות הגלאי 96 X 28 X 23 :מ"מ  /מידות המגנט 50 X 10 X 12 :מ"מ

גלאי תנועה תצורת כדור PSM05 - A/B/C/D














גלאי תנועה בעל אפשרויות התקנה:
 oדגם  = Aהתקנה על הקיר
 oדגם  = Bשקוע מסגרת של ריבוע
 oדגם  = Cשקוע מסגרת עגולה
 oדגם  = Dהתקנה על הקיר עם חיפוי (הגבלת אזור גילוי)
עובד על סוללה פנימית ( CR123כשנתיים עבודה)
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תקשורת מוצפנת – AES 128 bit
שידור סטאטוס הגלאים לאפליקציה
סוללה פנימית ( CR123כשנתיים עבודה)
דיווח על סוללה נמוכה
לחיץ  Tamperלהתראה במידה והגלאי הוזז
התקנה קלה ומהירה
התקנה פנימית בתוך הבית/משרד
מפתח גילוי תנועה ( :)RIPעד  140ומרחק של עד  8מטר (טווח אפקטיבי)
 oהתקנה בתקרה :גובה של  4מטר פתיחת רדיו של  6מטר לכיוון הרצפה
מידות הגלאי 96 X 28 X 23 :מ"מ  /מידות המגנט 50 X 10 X 12 :מ"מ

גלאי דלת/חלון PSM08










גלאי דלת/חלון עם יחידת מגנט לגילוי פתיחה  /סגירה
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תקשורת מוצפנת – AES 128 bit
שידור סטאטוס הגלאי לאפליקציה
סוללה פנימית ( CR123כשנתיים עבודה)
דיווח על סוללה נמוכה
לחיץ  Tamperלהתראה במידה והגלאי הוזז
התקנה קלה ומהירה
מידות הגלאי 85 X 25 X 22 :מ"מ  /מידות המגנט 46 X 12 X 11 :מ"מ

מולטי גלאי הצפה אלחוטי :PAT02 - A












גלאי הצפה דגם  3 = Aגלאים :הצפה  +לחות  +טמפרטורה
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תקשורת מוצפנת – AES 128 bit
שידור סטאטוס הגלאים לאפליקציה
סוללה פנימית ( CR123כשנתיים עבודה)
דיווח על סוללה נמוכה
לחיץ  Tamperלהתראה במידה והגלאי הוזז
התקנה קלה ומהירה
התקנה פנימית בתוך הבית  /משרד
מידות הגלאי 85 X 28 X 23 :מ"מ
כבל למדידת הצפה –  1.5מטר

מד צריכה (שני מעגלי מדידה) :PAB01











מד צריכת החשמל בהמצאות צוותות (מגנט)
שני מעגלי מדידה לצריכת החשמל הצגה בWatt -
מדידת צריכה של עד  60Aלכל מעגל מדידה
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תקשורת מוצפנת – AES 128 bit
שידור סטאטוס המדידה לאפליקציה
משמש כ  Repeaterשל רשת ה  Z WAVEבאופן אוטומטי
הגנה מקפיצות במתח
מתח עבודה230 VAC :
מידות 47.5 X 39 X 15.6 :מ"מ

ברז מים  /השקיה :DMVW1











שליטה על ברז המים בבית/משרד/השקיה בגינה
התממשקות על הברז הקיים
תמיכה בקוטר צינור 1/2" :עד "1 1/2
שליטה ידנית על פתיחה וסגירה
מנוע  Servoבעל זווית הוזזה של עד 120
מדידת צריכה של עד  60Aלכל מעגל מדידה
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תקשורת מוצפנת – AES 128 bit
מתח עבודה( 12 VDC :מגיע עם שנאי)
מידות 15.24 X 8.89 X 6.35 :מ"מ

גלאי עשן :PSG01











גלאי עשן לבית  /משרד
עוצמת הצלצול85 dB :
שימוש בטכנולוגיית  Z-WAVEאלחוטית בתדר 916MHz
תקשורת מוצפנת – AES 128 bit
לחצן  Testלבדיקת התראה
לחיץ  Tamperהתראה על פירוק הגלאי
סוללה פנימית ( CR123כשנתיים עבודה)
התקנה קלה ומהירה INDOR
חיווי נורת  LEDלאינדיקציה
מידות 19 X 110 X 110 :מ"מ

מצלמה פנימית K2 - IP P2P


















Plug and Play
מצלמת  IPברזולוציית 720P - HD
גודל צמצם1/4'' :
עדשה2.8mm :
בעלת  1 Megapixelבטכנולוגיית CMOS
תמיכה של עד 30fps
תמיכה ב voice -דו-כיוונית (רמקול ומיקרופון)
תמיכה בראיית לילה – IR
תמיכה בCodec H.264 -
תמיכה בפרוטוקול Onvif
גישה למצלמהsoftware / P2P / DDNS :
אפשרות להרחבת זיכרון מקומי  -כרטיס SD
תמיכה בתקשורת אלחוטית )802.1b/n/g( Wifi
תמיכה בגילוי תנועה ואפשרות להקלטה והקלטה מקדימה
התקנה מהירה ופשוטה באמצעות סריקת  LANאו באמצעות בר-קוד
התקנה פנימית בתוך הבית  /משרד ()In door
מתח עבודה5VDC / 2A :

מצלמת צינור K3 - IP P2P




















Plug and Play
מצלמת  IPברזולוציית 720P - HD
מתאימה לתנאי חוץ
גודל צמצם1/4'' :
עדשה3.6mm :
זווית עדשה 60 :מעלות
בעלת  1 Megapixelבטכנולוגיית CMOS
תמיכה של עד 30fps
תמיכה ב( voice -מיקרופון)
תמיכה בראיית לילה – IR
תמיכה בCodec H.264 -
תמיכה בפרוטוקול Onvif
גישה למצלמהsoftware / P2P / DDNS :
אפשרות להרחבת זיכרון מקומי  -כרטיס SD
תמיכה בתקשורת אלחוטית )802.1b/n/g( Wifi
תמיכה בגילוי תנועה ואפשרות להקלטה והקלטה מקדימה
התקנה מהירה ופשוטה באמצעות סריקת  LANאו באמצעות בר-קוד
ייעודי להתקנה בתנאי חוץ  -גינה  /מרפסת ()Out door
מתח עבודה12VDC / 1A :

