
ALWAYS  
SMARTER 



 الذكيةنظام الحياة 
  HIGOALنظام 

الشركة   .HIGOAL-Group LTDبواسطة تم تطويره 

مسؤولة عن إدارة ومراقبة عملية تصنيع النظام وكذلك 

 .عن التسويق مع موزعين مختارين في جميع أنحاء العالم
بترقية أي مساحة سكنية ، مما   HIGOALتقوم منتجات 

 .  يجعلها ذكية وفعالة من حيث الطاقة
التكامل بين المنتجات وتطبيق التحكم على ترقية يعمل 

 .  تجربة اإلقامة ويجعلها في متناول أي مستخدم
كنا صارمين  ، HIGOALتطوير نظام المنزل الذكي أثناء 

بشكل خاص بشأن تصميم أمان النظام وقاعدة بياناته 
 .  وحماية خصوصية المستخدمين

 
الذي تم تطويره من منظور سهل  ، HIGOALيتيح نظام 

االستخدام ، برمجة مستقلة وبديهية لجميع العمليات 
المطلوبة ، والتحكم في توفير الطاقة ، وإمكانية تصميم 

 .واجهة اللوحة الذكية
 

 
HIGOAL  وراءك تتركك لن ، HIGOAL  على تحافظ 

 من جديًدا عالًما وتفتح ، باستمرار التكنولوجيا مواكبة
 إلى المنزل تجربة وتجلب ، للمستخدم والتوافر االبتكار
 الكمال

HIGH  LEVEL OF  DATA  SECURITY  
AND  PRIVACY  PROTECTION 



ALWAYS  
SMARTER 

P/N 219008 

الحل المثالي لمساحات متعددة 

    . التشغيل

HIGOAL 8B 

 :وظائف   8
 أزرار ذكية 2+ لكل  5A -مخرجات  6

 مريحة متعددة األغراض
 :استخدام كل زر

 أضواء
 شبابيك كهربائية / ستائر 

 برمجة سيناريوهات
 حسب االحتياج/مصلب / درج /مفتاح مفرد 
 كباس درج

 مستشعر الحركة 
 قياس استهالك  الطاقة والتحكم بها

 تحديث  مجاني دائم بواسطة التطبيق
  

 ثمانية ازرار مختلفة  الوظائف -لوحة متعددة الوظائف  
 او رباعية الحجم  ثالثيه GEWISSيتم تركيبها على علبة 

  



 العديد من االزرار مختلفة الوظائف 
مصلب او كبسة درج، أوستائر او شبابيك / درج/ يمكن استخدامها كمفتاح مفرد

 .والبرمجةأو مفتاح البديل  أو سيناريو حسب االحتياج ،، كهرائية 

 
 سهلة  االعدادات  لوحات  

 ال تحتاج الى جهاز حاسوب او تطبيق لبرمجة  تكرار السيناريوهات 
أو أي  زر بين اللوحات النه كل لوحة هي عبارة عن جهاز كامل متكامل من التحكم 

 والبرمجه الى االزرار
 

 البرمجة الشخصية  
تصميم شخصي حسب الموقع والتسميات ويمكن استخدام الرموز لكل زر حسب 

 .الرغبة الشخصية 
 

 التصميم الذاتي  لوحة 
لتسهيل التعامل وعدم نسيان وظيفه كل زر من االزرار يوجد ملصقات ورموز 

 .توضيحيه لعمل كل زر حسب ماتم برمجته
 

 االستشعار التلقائيأجهزة 
 يمكن ربطها مع المجسات المختلفة  لتشغيل كل زر تلقائيًا 

 بواسطة حركة أو حسب االحتياج

 HIGOALالوسائط المميزة في 

 

يتم إيقاف إضاءة اللوحة  اذا لم يقترب احد منها وتفعيلها تلقائيا عند  - وضع السكون

 .االقتراب الستخدامها 
خالل التطبيق او اللوحه من حيث بامكاننا قفل اللوحه  وازرارها  - قفل االزرار

 .آخروذلك من اجل  سالمة األطفال  ، أو ألي غرض 
 .يتم تشغيل عدة مصابيح تم تحديدها بعد انقطاع التيار الكهربائي - وضع األمان

 

كل فترة  من الوقت والوصول الى تاريخ     HIGOALيتم تطوير وتحديث  دائما 

 (FOTA) اصدار البرنامج مع تقنيه

 
 التحكم في استهالك  وتوفير الطاقة
 .لوحةقياس استهالك الطاقة ، مضمن في كل 

 لماذا HIGOAL؟



 USB مدخـلتتضمن ايضـا 
 2Aشـاحن سريع 

HIGOAL 6B 

 ازرار لوظائف مختلفة  6على لتحتوي 
  2Aشـاحن سريع  USB ويشـمل ايضـا مدخـل 
. 
 وظائف 6

 - USBمدخل 
 أزرار ذكية 5A   +2 -مخارج  4
 

عديــدة االســتعماالت وامكانيــة كل مفتــاح ان يعمــل 
 لوحده مثل االمور التالية 

 (حسـب طلـب المبرمج )االتيـة 
 :استخدام كل زر

 أضواء
 شبابيك كهربائية / ستائر 

 سيناريوهات
 حسب االحتياج/مصلب / درج /مفرد مفتاح  
 درجكباس  

 مستشعر الحركة 
 قياس استهالك   الطاقة والتحكم بها

 التطبيقدائما ما يصل إلى كل شيء من خالل 

  
 أفضل طريقة لالتصال

  2Aسريع USB األجهزة مع شاحن 
  

P/N 219006 

WHEN DESIGN MEETS TECHNOLOGY 



BUILT IN MOTION SENSOR FOR 
AUTOMATICLLY MOVEMENT CONTROL 

الحل األمثل للمساحات 

 نومالصغيرة وغرف 

HIGOAL 4B 

يتم تشغيل مستشعر الحركة المدمج 

 بالحركة

 
 

 وظائف 4
 مخارج في عظمة  التوصيل الصفر فولتية

لكل منهما مريحه  في   5Ah -مخرجات  4

 استخدامها في كثير من االغراض 
 

 :استخدام كل زر
 أضواء
 شبابيك كهربائية / ستائر 

 سيناريوهات
 حسب االحتياج/مصلب / درج /مفرد مفتاح 
 درجكباس 

 مستشعر الحركة 
 قياس استهالك  الطاقة والتحكم بها

 دائما ما يصل إلى تاريخ من خالل التطبيق

P/N 219004 



حلـول ذكية لتحكم في 

 التشغيالت القليلة 

HIGOAL 2R 

 يشـمل مؤقـت مبنـي داخـل النظام

P/N 219014 

 وظائف
مدخليـن   5Aلـكل مخرج  –مخـارج  2 

 ومخرجيـن
فولـت   للمجسـات الخارجيـة مريحـة  12 

 متعـددة االسـتعماالت
 :اسـتخدام كل زر

 أضواء
 شـبابيك كهربائيـة

  ســيناريوهات 
 تحديد سـيناريو 

تحديــث ) شاشــة مفاتيــح قابلــة للتحديــث 
 البرنامــج بواســطة

  (التطبيـق



A CONVENIENT WAY TO CONNECT 

الطريقـة االمثـل واالفضـل 

مـع للتوصيـل واالسهل  

 الخارجياالنظـام 

HIGOAL 2B 

اتصـال سـريع ومريح  ألنظمـة اإلنـذار ، 
 وأجهـزة االستشـعار ، الخ

P/N 219002 

 وظائف8
 16Aمخـارج بقـوة 2

 سـيناريوهات ذكيـة
 مريحة وسهلة   لال سـتعماالت المتعددة

 :استخدام كل زر
 أضواء

 سيناريوهات
 االحتياجحسب /مصلب / درج /مفرد مفتاح  
  درجكباس  

 مستشعر الحركة 
 قياس استهالك  الطاقة والتحكم بها

 دائما ما يصل إلى تاريخ من خالل التطبيق 



للسـيطرة الكاملة على 

 سـخانن المياه 

HIGOAL PT 

 .تشـغيل واطفـاء  –مؤقـت 
 16A( FAZE)صفر وفازا   –قاطع  مـزدوج 

 :مفتـاح ذو امكانيـات متعـددة
  

 سينا ريو
 درجكباس 

 قياس الطاقة

 

 

ذات الحمل للمنتجات 
غالية : الكهربائي العالي

كهربائية ، موقد حمام ، لوحة 
 .كهربائية ، إلخ

P/N 219010 



مقبـس ال سـلكي للسـيطرة والتحكـم 
 التطبيـقبواسـطة بعـد  عـن

 الذكية وشاشـات التحكـم

HIGOAL SOCKET 

  
مخصـص للتحكـم 

 -:باالمـور التاليـة 
 مروحيات -
 مدافــئ كهرباية -
 دراجــات كهربائية -

المقبـس الالسـلكي دائـما 
يتم  –متصـل مـع النظـام 

 وصلـه عن طريق
التطبيـق فـي الهاتـف 

 الذكي
  

 السـالمةقدر من ألقصـى 

P/N 219012 

 

 امبيـر( 16A)مقبـس 



MAXIMIZE THE LIVING ENVIRONMENT 

 
 بطريقـة والتحكـمجهاز متطور للسـيطرة  

 مريحـة فـي كل المنتوجـات التـي تعمـل
 . بواسـطة االشـعة تحـت الحمراء 

HIGOAL IR 

IR  يسمح لعمل السيناريوهات
في وقت عدة أوامر خالل من 

 واحد 

P/N 219011 

 

 الحمراءدرجـة رموز األشـعة تحـت  360يبـث 
 :باالمـور التاليـةيتحكـم 

 مكيفـات -
 تلفاز -
 انظمـة الصوت -
 انظمـة الفيديـو -

 .والعديـد مـن االجهزة المشـابهة 
يتم  –المقبــس الالســلكي دائــم متصــل مــع النظــام 

 وصلــه عــن
 طريـق التطبيـق فـي الهاتـف الذكي



HIGOAL   
 بتصمیم شخص    

تصميــم شــخصي لــكل  زر 

احتياجـات / ذوق/ حســب اختيـار 
 الزبـون

 المصممةتتضمن المجموعة مجموعة متنوعة من الرموز 



  HIGOAL تطبیق     

 سـهلة االسـتعمال والتشـغيل
 Android/ Appleمالئـم الجهـزة  -
 إخطـار فـوري بالجلسـات النشـطة فـي كل غرفة -
 وادارة –ادارة عدة مشـاريع  -
 إدارة أذونـات المسـتخدم -
 ادارة شاشـة التحكـم بالغـرف -
 معرفـة وقيـاس اسـتهالك الكهرباء -
تصميـم حسـب طلـب الزبون  حيث انه يتناسب مع كافة المباني  -

 والمنشات التجارية والعامة والخاصة 

 التحكم في التوقيت

 

 

 التحكم في الغرف

 

 



 اسودزجاج 
 فاخرلتصميم  
 الزجاج مزين بشريط فضي أبيض 

 دائرة التحكم في االتصال الجاف 

 P/N 219015 

وأنظمة  HIGOALالتكامل بين األجهزة 
 الثالثالطرف 

 فولت بوصلة جافة ، مفتوح أو مغلق  220محول 

 

 :استخدام متعدد األغراض

أنظمة اإلنذار وأنظمة الري ومظالت النوافذ والقفل الكهربائي  

 جافوأي جهاز يعمل من خالل كونتاك 

 Dimmer))المتحكم في شدة االضاءة 
P/N 219005 

 تكيف االضاءة حسب الرغبة الشخصية 
 واط 200المتحكم في شدة االضائة  دائرة 

 

 :االستخدامات 
المناطق حسب اختيارك يتم تكييف االضاءة  والتحكم في شدتها في 

 الخ...الفنادقغرفة المعيشة في المطاعم في في في غرف النوم 

 

 

PRODUCTS 



AGILITY: INNOVATION / FLEXIBILITY / DYNAMIC 



HIGOAL -  Group Ltd. 

group.com-www.higoal 

http://www.higoal-group.com/
http://www.higoal-group.com/
http://www.higoal-group.com/

