
 HIGOAL مميزات 

 

o  .تشكيلة واسعة من المنتجات لتقديم حلول مبتكرة ومتعددة 

o    2لوحة ذكية مناسبة لعلبة  ثالثية او رباعية باالضافة الى لوحةR  55تتناسب مع علبة دائرية . 

o  .تجميع االسالك بواسطة عظمة وصل لتركيب سهل وسريع 

o  واالستخدامات . لوحة ذكية تستخدم لعدد كبير من المداخل 

o  سيناريو او اي تركيبية   2ابجورات او 3مخارج انارة  او  6مداخل ذكية او   8امكانية برمجة حتى

 .  B8مشتركة في لوحة واحدة 

o  5قدرة تيار لكل  مخرجA 

o  امكانية ربط مخارج ريليهاتNO/NC 

o  .حماية كهربائية لكل مخرج 

o  .كبسة خاصة للبرمجة 

o   انارة ثالثية االلوان  (RGB-LED) مختلفة. لكل كبسة اشغيل لتميز وضع البرمجة بالوان 

o  ) امكانية البرمجة عن طريق الفني او المستخدم بسهولة وبساطة )دون الحاجة الى حاسوب 

o )امكانية نسخ  كبسات بين اللوحات الذكية )دون استخدام التطبيق 

o   اللوحات الذكية )دون استخدام التطبيق( امكانية برمجة سيناريو بين 

o  .كاشف حركة مدمج في كل لوحة ذكية مع امكانية برمجته لكل كبسة 

o   حساس تقريب مدمج في كل لوحة ذكية 

o  اتصالWi-Fi   في كل لوحة 

o   تحديث التطبيق تلقائيا بواسطة الزبون باستخدام  تقنيةFOTA  

o  .البرمجة تتم دون الحاجة الى جهاز تحكم مركزي 

o نزيل التطبيق دون الحاجة الى راوتر خاص )باستخدام الراوتر العادي في البيت(ت 

o  امكانية عملRestart  . بطريقة سهلة على يد المستخدم 

o  رمز مع كل لوحة ذكية الستخدامها(  130امكانية ترقيم كل كبسة باستخدام الرموز )يوجد 

o امكانية حساب استهالك الطاقة لكل كبسة من اللوحة الذكية   . 

o  حال على شهادات الجودة االوروبيةCE  .ومن وزارة االتصاالت 

o  لكل لوحة ذكية يوجدCPU  256خاص بها مع ذاكرة رقميةKB    

o  نظام ترميز وحماية بطريقهSSL 

o  خدمة الدعم الفني سهلة وسريعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امكانية برمجة سيناريو لكل كبسة في اللوحة الذكية.  •

 تصميم أنيق وجذاب للوحات الذكية.  •

ثواني ,   10,ابجور,ديمر ,كباس درج, تايمر حتى كل كبسة في اللوحة الذكية يمكن برمجتها : )انارة   •

 نسخ لكبسة اخرى او سيناريو بين الكبسات المختلفة في البيت ( 

 تمييز سهل وواضح  لكل وضع تشغيل :  •

 وضع االطفاء   –االون االزرق 

 وضع التشغيل   –اللون االخضر 

 ديمير  –كباس درج   –اللون االحمر 

 نسخ   –اللون البنفسجي 

   سيناريو –اللون الرتقالي 

 مرافقة صوتية لوضع البرمجة   •

 كبسة خاصة في كل لوحة ذكية تدل على برمجة وضع اللوحة الذكية :  •

 البرمجة االساسية من المصنع   -اللون االبيض

 يدل على الربط مع الشبكة   -اللون االخضر 

 يدل على عدم االتصال بالشبكة   –اللون االحمر 

 يدل على وضع القفل   –اللون االزرق 

 يدل على تحديث التطبيق بنجاح .  –اللون البرتقالي 

 وضع القفل من اللوحة الذكية او من التطبيق .  •

 اختيار انارة معينه لتشغيلها تلقائيا بعد انقطاع الكهرباء   –وضع االمان  •

 ,2R,2B,4Bلكل كبسة في اللوحات الذكية   RELAY NO/NCمداخل  •

 6Aعلى اللوحة الذكية  2Aبقدرة   USBمدخل شاحن سريع  •

او  لتركيب اي اجهزة طرف ثالث )جهاز انذار او انتركم    B2لوحة  ذكية خاصة للسيناريو موديل  •

 كاميرات ...الخ( لتشغيل مخارج /سيناريو عن طريق ريالي في اللوحة الذكية  

 تايمر مدمج لكل لوحة   R2 – 3في اللوحة الذكية  •

امكانية ربط سريع وسهل لكاشفات حركة خارجية لتشغيل المخارج عند     R2في اللوحة الذكية  •

 حصول حركة . 

 مميزات اللوحة الذكية

 


