
Z-Wave Plus 916MHz 

  Homeetec 
 טכנולוגיה פוגש כשבית   



 אוניברסלי פתוחתקן 
 לחשמל חכם

טכנולוגיה המשתמש כתקן פתוח המאפשרת  
שליטה ביחידות החכמות באמצעות חיבור של  

הפרוטוקול משמש כתקן  . יחידת ניהול מרכזית
 יצרנים  600-בינלאומי לבית חכם עם יותר מ

התקן הפתוח מאפשר תקשורת  . מוצרים 2000-ו
ובכך ניתן לייצר  , אחידה בין המוצרים והאביזרים

,  אפשרויותמערכת מתקדמת עם מגוון רחב של 
 .ללא תלות במערכת אחת



לבחור את המערכת  
 שמתאימה לך

משמשת לא רק  Homeetecהומיטק  חברת 
כאינטגרטור כיצרנית של מערכות בית חכם אלא 

 . בתקן בינלאומי  Z-Waveלמערכת 
הלקוח יכול לבחור את  Home Proבמערכת  

מערכת הניהול ממנה הוא רוצה לבצע את השליטה  
בחשמל החכם בביתו ולאפשר לעצמו גמישות 
 .מקסמילית ושימוש בממשק לפי הגדרת הצרכים



 Z-Wave Plusמערכות ניהול חשמל חכם    Home Proסדרת 



 לישון בשקט ולהינות
 מעצמאות טכנולוגית

תאפשר לכם   Z-Waveבתקן מערכת פתוחה 
להינות מעצמאות וחוסר תלות לאורך שנים רבות  

סגורה  שלא תיהיו תלויים בתשתית כך , קדימה
חכם עם קו מוצרים מצומצם וללא  בית של חברת 

 . גמישות בהוספה או ביצוע שינויים במערכת
 
תוכלו להחליף אך ורק  במערכת פתוחה תמיד 

ולהמשיך  , "המוח", המרכזיתאת יחידות הניהול 
בעוד מספר שנים לא  . להינות מכל הציוד שנרכש

מבוטל נוכל למצוא מערכות תקשורת נוספות  
התומכות בתקן כמו תקנים אחרים שהתפתחו  

 .ועוד WiFi, Bluetoothבעשורים האחרונים 



 מסכי שליטה ובקרה
באמצעות מסכי שליטה ובקרה תוכלו להינות  

ממערכת אינטרקטיבית המלאה בחוויות משתמש  
ומאפשרת שליטה מלאה על כל הבית ממסך ניהול  

ניהול  , מרכזי המאפשר ביצוע תרחישי בית חכם
ניהול תקשורת וקבלת  , קביעת אטומציות, תזמונים

מזג אויר , לחות', פרמטרים רבים הקשורים בטמפ
 .באזור מגורכים והפעלת הבית בצורה ידידותית

 
תקנה לכם אפשרות לסנכרן  All In Oneמערכת 

, ולהטמיע מערכות תקשורת נוספות כמו מצלמות
 מנעול דלת ועוד, אינטרקום, אודיו ושמע, אזעקה





 LCD' מסכי טאץ
 לשליטה בחללי ביתך

תוכלו להינות מהדלקות של  ' LCD 7בעזרת מסכי  
. המגעי לחיצה והפעלת מסך "תריסים ע /תאורה 

תרחישי  6להגדיר עד ניתן , בנוסף להפעלות אלו
 .בית חכם שונים לפי הגדרת הלקוח

 
לערוך את המסך הדיגיטלי הן  ניתן , כמו כן

באמצעות רקעים ואייקונים שונים והן באמצעות  
כל , הפעלה או תרחישכיתוב ורישום מתחת לכל 

 .זאת לפי הגדרה של הלקוח והפרויקט



 לתרחישים והפעלות  LCDמסכי   Home Proסדרת 

 תריסים חשמליים 3
+ 

 תרחישי בית חכם 6

 תאורה 4-תריס בודד ו /תאורה  2-תריסים ו 2
+ 

 תרחישי בית חכם 6

 מעגלי תאורה 6
+ 

 תרחישי בית חכם 6



 מתגי מגע תוצרת
 לבן -כחול 

 Homeetecמערכת החשמל של הומיטק  
מאפשרת לכם להינות מבית מעוצב ויפה יותר  

קריסטלית אשר שומרים  מתגי מגע מזכוכית הכולל 
 .ללא תלות בזמןעל מראה חדשני ונקי 

לבן ומאופיינים  -הפאנלים של הומיטק תוצרת כחול
בעיצוב וגימור מינימליסטי לצד מראה טכנולוגי 

  LED-ויוקרתי המודגש באמצעות נורית חיווי ה
 (.אדום –דולק  /כחול  –כבוי )מסביב להדלקה 



 מפסקים 4פאנל 
 מקום 3גוויס 

 מפסקים 3פאנל 
 מקום 3גוויס 

 מפסקים 2פאנל 
 מקום 3גוויס 

 פאנל מפסק בודד
 מקום 3גוויס 

 מתגי מגע מזכוכית קריסטל  Home Proסדרת 

 מפסקים 8פאנל 
 מקום 6גוויס 

 מפסקים 6פאנל 
 מקום 6גוויס 



 סדרת השקעים בגימור זכוכית קריסטל

 USB+ פאנל שקע חשמל  טלוויזיה+ פאנל שקע לווין  תקשורת/פאנל שקע מחשב שקעי חשמל 2פאנל 

 פאנל שקע חשמל פאנל שקע מחשב פאנל שקע טלפון שקעי חשמל 2פאנל 



 חיבור למערכות
 תקשורת ובקרה

 Homeetecשל הומיטק   Home Proמערכת  
מאפשרת לכם לשלוט על כל מערכות ביתכם  

באמצעות ממשק אחד הכולל אפליקציה למערכת 
החשמל החכם ומערכות תקשורת נוספות כמו  

מערכות , אזעקה, מצלמות אבטחה, מנעול דלת
 .תריסי סומפי ועוד, VRFמזגני , אודיו ושמע



 אינטגרציה למערכות תקשורת ובקרה  Home Proסדרת 



 התראות בזמן אמת
באמצעות ממשק ייחודי בעל פלטפורמה חכמה  

תוכלו , ואינטרקטיבית המבוססת על טכנולוגיית ענן
מכל מקום בעולם  לנהל את כלל מערכות הבית 

ולקבל התראות בזמן אמת אודות המתרחש 
בביתכם באמצעות חיבור למערכות התקשורת 

 .ולגלאים החכמים שברשותכם



 חיישנים וגלאים אלחוטיים  Home Proסדרת 

 רגש מולטי סנסור
,  תנועה, חלון/דלת

 'לחות וטמפ

 רגש הצפה
 גילוי מים בעת

 נזילות

 גלאי עשן
 גילוי עשן בעת

 שריפה

 סירנת אזעקה
 הפעלת סירנה לצד

 התראה בנייד



 בקרי ניטור חשמל
 Homeetecמערכת הבית החכם של הומיטק 

 משלבת בתוכה מערכת אבטחה ובקרה 
גלאי , מלאה הכוללת מצלמות פנים ומצלמות חוץ

הצפה  , תנועה, חלון/דלת: התרעה שונים כגון
 כל אלה מאפשרים לכם להינות. וצופר אזעקה

מבית בטוח יותר ולקבל התראות אונליין בזמן אמת  
תוך יכולת להגיב ולשלוט , אודות המתרחש בביתך

 .בהתאם למתרחש בכל זמן נתון



 למקלטי חשמל כולל צריכת חשמל ואנרגיה  Home Proסדרת 

 בקר תאורה
 כפול / מעגל תאורה בודד

 16A בקר לוח
 קוטבי-דו /חד 

 בקר תריס חשמלי
220V 

 תריס אור /בקר צלון 
12/24V DC 



 התקנים נוספים
 Homeetecמערכת הבית החכם של הומיטק 

 מאפשרת לכם את האופציה לשלוט על
 התקני הבית החכם באמצעות פקודות קוליות

 קבועות הנתנות להפעלה עבור כל אחד 
תוכלו לשלוט על המיזוג , כמו כן. מבני הבית

לפתוח את הדלת או לקבל התראות על , בביתכם
 .שינוי מצב בזמן אמת



 התקני בית חכם נוספים  Home Proסדרת 

 שליטה קולית
 גוגל הום /אלקסה 

  16Aשקע חכם 
 ניתן לניוד

 מנעול דלת כולל
 פתיחת קודן  

 בקר מזגן ומולטימדיה
 ממיר ועוד, אודיו, מזגן



 הדור הבא של הבית החכם
 

 חיפה| ראשון לציון 
 

1700-507-503 
 

http://www.digital-home.co.il
http://www.digital-home.co.il

