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אפליקציה �
אפליקציה ידידותית  
בעברית ובאנגלית

טווח�קליטה�רחב�
 טווח הקליטה של

המערכת העובדת בתדר 
RF מגיע עד כ-100 מ’ 

בשטח בנוי

התקנה�קלה�ומהירה
ללא�צורך�בחיבור�קו�"אפס"

 שינוי תשתית או הכנה 
מוקדמת

מודולריות
 פתרון מודולרי המתאים

 לכל סוגי המתגים 
והשקעים בבית הישראלי 
)עד 6 מקומות כולל שילוב 

שקעי כוח גוויס(

פטנט�ישראלי�
מערכת עם ניסיון 
מוכח מעל 4 שנים 

בישראל

מתג�נגיעה�חכם �
תפקוד המתג נקבע דרך 

 האפליקציה
)דימר, מתג כיבוי/הדלקה 

תרחיש ותזמון( 
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אפליקציה�לבית�חכם
בבית  לשלוט  מאפשרת   Bswitch אפליקציית 
ה  קצי . האפלי מן בכל ז ם ו החכם מכל מקו
מאפשרת להגדיר כל מתג כהדלקה/ כיבוי, דימר, 
ודוד. תריסים  תרחיש,  או  מצליב  מחליף/   מתג 
המתג פועל ללא תלות באפליקציה במידה והרשת 

האלחוטית נופלת.

מינימום�קרינה
שידור של כל פקודה מהמשדר למתג היא כעשרים 
אלפיות השניה והשידור מתרחש, רק כאשר 

ניתנת הוראה להפעיל או להפסיק פעולה שכזו.

מסך�נגיעה
המתגים מעוצבים במראה אסטטי, נקי וחדשני 

.Touch - ומופעלים בלחיצה

תקשורת�ואבטחה
המערכת בטוחה ולכן המשתמשים מאובטחים 

ולא יכול להגרם נזק.

התממשקות�למערכות�קוליות�חכמות
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מודולריות
ם  י מתג ף  סי להו ו לשדרג  תן  י נ שלב  בכל 
 ושקעים נוספים ללא צורך בתשתית נוספת.
לדוגמה:  אחד.  בפנל  מודולים  מספר  לשלב  ניתן 

תאורה, תריס, שקע כח וכל שילוב נוסף.

התקנה�ללא�קו�אפס
פטנט ייחודי למערכת: 

התקנה פשוטה ללא צורך בשינוי תשתית  .1
החשמל.   

ללא צורך בהשחלת חוטים נוספים למעט   .2 
מתגי הכוח.   

המערכת�המרכזית
המערכת המרכזית מקבלת פקודות מהאפליקציה 
ושולטת באמצעות שידור אלחוטי על כל היחידות 
החכמות. מתג כיבוי/ הדלקה מבצע פעולות ללא 
ובאפליקציה.  המרכזית  המערכת  בפעולת  תלות 
 100 עד  הוא:   Bswitch של   RF-ה שידור  טווח 
קירות  )כולל  הבית  ובתוך  בנויה  בסביבה  מטרים 

לבנים וקירות בטון(.

 יחידה מרכזית
בית חכם
S-CU-EU

5



ת פאנל מלא
סדר

מתגים�דקורטיביים-�סדרת�פאנל�מלא�לבן
המתגים החכמים של Bswitch תואמים לקופסאות גוויס מלבניות, מאפשרים לשלב בקופסה אחת מגוון פונקציות כגון: תריסים, תאורה, דוד, 

שקעים ועוד... בצבעים לבן/ שחור.

 מתג
לדוד/תנור

 מתג למתג משולב
תריס ו-2 נקודות מאור

 מתג
לתריס אחד והדלקה אחת

S-FP-3GEV1T1-WS-FP-3GEV2T1-WS-FP-2GEVD-W

 מתג
לשני תריסים

S-FP-3GEVT2-W

 מתג
לשלוש הדלקות
S-FP-3GEV3-W

 מתג
לשתי הדלקות

S-FP-2GEV2-W

 מתג
להדלקה אחת

S-FP-2GEV1-W

 מתג
לתריס אחד

S-FP-2GEVT1-W
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 מתג
לדוד/תנור

 מתג למתג משולב
תריס ו-2 נקודות מאור

 מתג
לתריס אחד והדלקה אחת

S-FP-3GEV1T1-BS-FP-3GEV2T1-BS-FP-2GEVD-B

 מתג
לשני תריסים

S-FP-3GEVT2-B

 מתג
לשלוש הדלקות
S-FP-3GEV3-B

 מתג
לשתי הדלקות
S-FP-2GEV2-B

 מתג
להדלקה אחת
S-FP-2GEV1-B

 מתג
לתריס אחד

S-FP-2GEVT1-B

מתגים�דקורטיביים-�סדרת�פאנל�מלא�שחור
המתגים החכמים של Bswitch תואמים לקופסאות גוויס מלבניות, מאפשרים לשלב בקופסה אחת מגוון פונקציות כגון: תריסים, תאורה, דוד, 

שקעים ועוד... בצבעים לבן/ שחור.

ת פאנל מלא
סדר
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 מתג
לארבע הדלקות
S-SP-4GEV4-W

 מתג
לשלוש הדלקות
S-SP-3GEV3-W

 מתג
לשתי הדלקות

S-SP-2GEV2-W

 מתג
להדלקה אחת

S-SP-2GEV1-W

 מתג
לשש הדלקות

S-SP-6GEV6-W

 מתג
לדוד/תנור

 מתג למתג משולב
תריס ו-2 נקודות מאור

 מתג
לתריס אחד והדלקה אחת

 מתג
לתריס אחד

S-SP-3GEV1T1-W S-SP-2GEVT1-WS-SP-3GEV2T1-WS-SP-2GEVD-W

 מתג
לשני תריסים

S-SP-3GEVT2-W

מתגים�דקורטיביים-�הסדרה�המודולרית�לבן
המסגרות יחד עם המודולים החכמים של Bswitch תואמים לקופסאות גוויס מלבניות, מאפשרים לשלב בקופסה אחת מגוון פונקציות כגון: 

תריסים, תאורה, דוד, שקעים ועוד... מסגרות דקורטיביות בצבעים לבן/ שחור.
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 מתג
לארבע הדלקות
S-SP-4GEV4-B

 מתג
לשלוש הדלקות
S-SP-3GEV3-B

 מתג
לשתי הדלקות
S-SP-2GEV2-B

 מתג
להדלקה אחת
S-SP-2GEV1-B

 מתג
לשש הדלקות

S-SP-6GEV6-B

 מתג
לדוד/תנור

 מתג למתג משולב
תריס ו-2 נקודות מאור

 מתג
לתריס אחד והדלקה אחת

 מתג
לתריס אחד

S-SP-3GEV1T1-B S-SP-2GEVT1-BS-SP-3GEV2T1-BS-SP-2GEVD-B

 מתג
לשני תריסים

S-SP-3GEVT2-B

מתגים�דקורטיביים-�הסדרה�המודולרית�שחור
המסגרות יחד עם המודולים החכמים של Bswitch תואמים לקופסאות גוויס מלבניות, מאפשרים לשלב בקופסה אחת מגוון פונקציות כגון: 

תריסים, תאורה, דוד, שקעים ועוד... מסגרות דקורטיביות בצבעים לבן/ שחור.

ת
המודולרי

ה 
הסדר
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קופסא לשלוש 
הדלקות על הטיח

BX-3SW-WH

קופסא לשתי 
הדלקות על הטיח

BX-2SW-WH

בקר השקייה 
לשלושה ברזים

TAP-CNRL3-WH

מסגרת דקורטיבית
לדוד/ תנור
P5-GW-PT

מסגרת דקורטיבית
לתריס

P5-GW-M1

מסגרת דקורטיבית
לשתי הדלקות

P5-GW-2

מסגרת דקורטיבית
הדלקה אחת

P5-GW-1

פנל מלא+מתאם 
לדוד מאורך

PL-PT

מתגים�להתקנה�על�הטיח-�אטומי�מים
לחצר, לגינה ולמרפסת, בגודל 90X105 מ"מ

מתגים�דקורטיביים�לקופסא�עגולה�55
Clear Glass
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מודול 2 מקום דוד/ 
16A כוח

S-MD-16A

מודול 2 מקום 
מפסק יחיד
S-MS1-4A

מודול 2 מקום 
7A מפסק יחיד

S-MS1-7A

מודול 2 מקום 
7A מפסק כפול
SW-S2-SB013

 מודול 2 מקום 
TW מפסק יחיד מחליף

SW-TW-SB013

מודול 2 מקום 
מפסק כפול
S-MS2-4A

מודול 3 מקום 
תריס כפול

S-MT2

מודול 2 מקום 
תריס יחיד

S-MT1

 ZERO מודול
אוניברסלי

SW-PS

מודול 3 מקום 
מפסק 3 יחיד

S-MS3-5A

מודול 3 מקום מפסק 
כפול+תריס יחיד

S-MS2T1

קיט תרמוסטט למזגן 
230V עם פיקוד

מתג מגע יבש כניסה 
למפסק כפול

SW-DC

 מגדיל טווח -
USB רפיטר

RP-WW

מתג לשתי 
הדלקות נייד

S-SP-FREE2-W ם 
רי

וצ
מ

ם
ווי

נל

תאורת חירום 
דו תכליתית

HC3M3528-C

ת
רו

סג
מ

ם ו
גי

צ

 צג 2 מקום
למפסק יחיד שחור

S-TP-2GEV1-B

 צג 2 מקום
למפסק כפול שחור

S-TP-2GEV2-B

 צג 2 מקום 
לדוד שחור

S-TP-2GEVD-B

 צג 2 מקום
לתריס יחיד שחור
S-TP-2GEVT1-B

צג 3 מקום מפסק 
כפול+תריס שחור
S-TP-3GEV2T1-B

צג 3 מקום למפסק 
3 יחיד שחור

S-TP-3GEV3-B

 צג 3 מקום
תריס כפול שחור
S-TP-3GEVT2-B

מסגרת 3 מקום 
שחור ללא צג
S-HP-3GEV/B

מסגרת 2 מקום 
שחור ללא צג
S-HP-2GEV/B

 צג 2 מקום
לתריס יחיד לבן

S-TP-2GEVT1-W

 צג 2 מקום
למפסק כפול לבן
S-TP-2GEV2-W

 צג 2 מקום
למפסק יחיד לבן
S-TP-2GEV1-W

 צג 2 מקום 
לדוד לבן

S-TP-2GEVD-W

 צג 3 מקום
תריס כפול לבן

S-TP-3GEVT2-W

צג 3 מקום למפסק 
3 יחיד לבן

S-TP-3GEV3-W

צג 3 מקום מפסק 
כפול+תריס לבן

S-TP-3GEV2T1-W

מסגרת 2 מקום 
לבן ללא צג

S-HP-2GEV/W

מסגרת 3 מקום 
לבן ללא צג

S-HP-3GEV/W

קבל למודול בית חכם 
CO47NF
S-CO47NF

רשימות:

מודולים

2-SW-SSR :מקט

מודול שתי הדלקות,
2 אמפר

2-SW-R10 :מקט

מודול שתי הדלקות,
7 אמפר

1-SW-SSR :מקט

מודול הדלקה אחת,
2 אמפר

1-SW-R10 :מקט

מודול הדלקה אחת,
7 אמפר

3-SW-SSR :מקט

מודול שלוש הדלקות,
2 אמפר

3-SW-R10 :מקט

מודול שלוש הדלקות,
7 אמפר

1-M-SSR :מקט

מודול תריס

1-SW-R16 :מקט

מודול כוח,
16 אמפר

2-M-SSR :מקט

מודול תריס
כפול

3-MSW-SSR :מקט

מודול לתריס
ושתי הדלקות

1-SW-R16-D :מקט

מודול כוח מתוזמן,
16 אמפר

קופסאות להתקנה על הטיח
קופסא שני מקום

על הטיח

BX-2SW-WH :מקט

בקר השקייה
לשלושה ברזים

TAP-CNRL3-WH :מקט

קופסא אחד מקום
על הטיח

BX-1SW-WH :מקטBX-3SW-WH :מקט

קופסא שלוש מקום
על הטיח

90x10590x10590x10590x105

2-STK-RW :מקט

מתג מדבקה

2-STK-GW :מקט

Glass מתג מדבקה

80x8080x80

 1-SK-SSR-R16-IL :מקט

שקע חכם

CO47NF :מקט

קבל

 DRI-1  :מקט

ממסר מגע יבש

נוספים זרים  אבי

  SB-CU-IL :מקט

מערכת מרכזית שקע IR חכם

 1-SK-SSR-R16-IR-IL :מקט

רפיטר

  SB-RP-IL :מקט

* החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את עיצוב המוצרים | ט.ל.ח

מגע יבש יציאה 
)קונטקטור(

DRY OUTPUT

 סנאבר למודול
בית חכם

SNUBBER

 IR משדר
ושקע חכם

S-IR-IL S-TS-230V
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