
 HIGOAL יתרונות

 

o מספקים פתרונות רבים ורב תכליתייםמבחר מועט של מוצרים ש 

o פנל מקום.  4מקום)מומלץ( / 3אם לקופסא פנל חכם מותR2 55לקופסא  גם מותאם 

o שרות מהיר והרכבה נוחה-מחבר שליף לחיבור המוצאים 

o  פנל חכםHIGOAL רבים ריכוז מתגי חשמל  מחליף 

o  מאור או שלוש תריסים או כל שילוב מוצאי  6-חכמות הפעלות 8חיבור של עד

 לחצנים חכמים להפעלות חכמות. 2ביניהם ובנוסף עוד 

o אמפר 5/ 220מוצא  עומס 

o באמצעות מעגל פיקוד -סגור(שרות למוצא מגע יבש )מגע פתוח/אפHIGOAL 

o לכל מוצא הגנות נחשולי מתח 

o לתכנות ולחיווי מצבי תקשורת/פעולה שונים חצן מובנהל 

o  לדRGB חיווי ברור בצבע שונה לכל מצב פעולה-לכל לחצן הפעלה 

o  ללא מחשב-משתמש בקלות ובפשטות רבהע"י המתקין ו/או ההגדרות 

o הפעלות בין פנלים)ללא אפליקציה( שכפול 

o )הגדרת תרחישים בין פנלים)ללא אפליקציה 

o חיישן לכל לחצן הפעלה)גם לחצן מרוחק(שיוך -חיישן תנועה מובנה 

o רת  אחורית של חיווי לחצני הפנל תאולהפעלת -חיישן קירבה מובנה 

o  תקשורתWi-Fi 

o FOTA-ני גרסאות ע"י הלקוח, ללא צורך במחשב עדכו 

o ו/או בלוח התקשורת.בלוח החשמל  יחידת תקשורת/אין בקר 

o בקר ייעודי /חיבור אפליקציה ללא מתאמי רשת 

o  ע"י המשתמש באופן נוח–למוצר מצב אתחול 

o אייקונים להדבקה בגב הזכוכית בכל פנל. 130-אפשרות לסימון לחצני הפעלה 

o  צריכת אנרגיה לכל לחצן/ערוץחישוב 

o משרד התקשורת, מכון צומת ואישורי תקינה ,CE 

o  ק"ב 256 עד זיכרון-כולל יחידת עיבוד נתונים עצמאית התקןכל 

o  הצפנהSSL 

o חיוויי מצב פנל/מערכת באופן ברור -ת ותמיכה באופן מהיר ונוח מרחוקשירו 

 

 

 

 

 

 העתקת תרחיש אפליקציה ללחצן חכם בפנל •

 עיצוב יוקרתי של בית חכם ולא של מתג חשמל חכם •

 :יכול להיות)מוצא( בפנל החכם ערוץלחצן/כל  •

)תרחיש בין  עאו אירו  שכפול,שניות( 10עד  ),טיימר ,לחצן רגעי ,דימר תריס מאור,

 . פנלים(

 חיווי ברור לכל מצב הפעלה: •

 מופעל, -כבוי, ירוק-כחול

 לחצן רגעי/דימר-אדום

 משוכפל)חילוף(לחצן -תכלת

 תרחיש-כתום

 חיווי קולי למצבי תכנות •

 חיווי מצב פנל חכם:-תכנות מרכזילחצן  •

 מצב מפעל/לאחר איפוס-לבן

 אינטרנטמחובר ל-ירוק

 אינטרנטמנותק מה-אדום

 פנל נעול/מצב שבת-כחול

 הפנל עבר בהצלחה עדכון גרסה-כתום

 אפליקציהנעול/שבת מהפנל ו/או מצב  •

תאורה נבחרת נדלקת לאחר הפסקת חשמל)ללא אפליקציה(.פתרון -מצב בטחון •

 י.למגזר הדת

 B4,B2,2R יםפנלבכניסות מגע יבש במקביל לכל לחצן  •

 B6פנל ב אמפר 2 מובנה USBמטען כניסת  •

)אזעקה/אינטרקום/מצלמות ועוד( להפעלת  חיבור מערכות צד ג-2Bפנל תרחישים  •

 בפנל. מוצאים/תרחישים דרך מגעים יבשים מובנים

 טיימרים מובנים בכל לחצן. 2R- 3פנל  •

ונוח של חיישנים חיצוניים להפעלת מוצאים בהתאם לזיהוי חיבור מהיר  -2Rפנל  •

 תנועה

 

 
 

 פנל חכם רב תכליתי:




