


 ZigBee מערכת בית חכם אלחוטית

המערכת בית חכם המוצעת בזאת הינה מערכת הפועלת בתקן ZigBee, תקן פתוח 
לתקשורת אלחוטית המוכר ומאושר בכל העולם. המערכת בנויה על בסיס רכיבים 
המתקשרים בינהם בתדר רדיו 2.44MHz, הודות בשימוש ברכיבים המופעלים בגלי 
רדיו ניתן לשלבם בקלות במערכת החשמל הביתית. המערכת מחליפה את מפסקי 

החשמל הרגילים ומשמשת להפעלה מקומית של הצרכנים המחוברים אליה כמו גם 
אפשרות שליטה אלחוטית ושליטה מרחוק )אפליקציה(, ביצוע תרחישים ועוד.

המערכת אינה מצריכה הגדלה של לוח החשמל! 

המערכת אינה זקוקה לתשתית מיוחדת אל הלוח או ממנו!

הרכיבים תואמים לכל סוגי הקופסאות התקניות )55 ומלבניות( המאושרות בארץ.

המערכת מציעה אפשרויות שידרוג קלות ומהירות ללא הכנת תשתית כבילה מראש! 

המפסקים המוצעים מחליפים את מפסקי החשמל הרגילים!



 Living Now רכיבי המערכת על סדרת

סדרה חדשה מחברת בטיצינו, איטליה.
המפסקים עובדים ב-Full Tuch, לחיצה בכל מקום על המפסק להפעלה/כיבוי . 

לסדרה מגוון גימורים של מסגרות )פלסטיק , מתכת , זכוכית , עץ(.



מגוון המוצרים במערכת 
הבית החכם האלחוטי 

מפסק תאורה חכם 1 מודול.

מפסק תריס חכם 1 מודול. 

 יחידת מיתוג חכמה 16 אמפר - 

מפסק דוד, שקע כח, תנורים, מזגנים ועוד

 מפסק תריס ומאור אלחוטיים - 

מחליף אלחוטי לתריס/הדלקה בודדת או קבוצה. 

מפסק תרחישים אלחוטי.

בקר אפליקציה 2 מודול - להתקנה קירית.

מתגים אלחוטיים לביצוע תרחישים והפעלות שונות?

במערכת הבית החכם האלחוטי מגוון מפסקים אלחוטים לביצוע תרחישים, חילופים, 
ופתרונות בקרה שונים. היחידות עובדות על סוללה ולכן אין צורך בהכנה מיוחד. 

*התשתית הנדרשת: קו אפס בכל קופסא בה תורכב.



אפשרויות 
המערכת

שליטה על תאורה ותריסים הבית ע"י הסמארטפון, הפעלה קולית או תרחיש 

שליטה על שקעי חשמל/תנורים/מזגנים

ביצוע תזמונים בתכנון מראש, אם זה תזמון חד פעמי או הופעה חוזרת. 

בניה של תרחישים ושינוים ע"י האפליקציה 

מעקב אחרי הצריכת החשמל הבתית 

מערכת התראות לבטיחות הבית ובקרה מקוונת 

סנכרון מלא ל:

חברת Bticino האיטלקית, מובילה בתחום אביזרי הקצה עם מגוון סדרות שונות אשר 
מאפשרות לנו לתת פתרונות עיצובים וטכניים אשר יתאימו לכל סוגי שיטות ההתקנה 

הקיימות בבתים, משרדים ומבנים תעשייתיים. כיום משווקת החברה בכ- 60 מדינות 
 ,Bticino בכול העולם בניהן ישראל. בקבוצת קשטן אנו מציעים סל מוצרים מבית

הכולל מגוון אביזריי קצה מעוצבים ומערכות 'בית חכם' שליטה ובקרה המבוססים על 
טכנולוגיות שונות בהתאמה לצרכי הלקוח.  
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