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תקינה ואישורים
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התקנה מהירה ונוחה

CLOUD 

SERVER

Mobile appWi Fi

.על בסיס תשתית חשמל קיימת

.מקום4ו 3מותאם לקופסא 

תקשורת/מתאם בלוח החשמל/ללא צורך בהתקנת בקר

.המקומיתWI-FIעל בסיס תקשורת 

הגדרות מערכת  ללא עזרים חיצוניים

הגדרות שכפול ותרחישים ללא אפליקציה



פנל הפעלות רב תכליתי

.הפעלות8עד , זכוכית, פנל מגע✓

.מרובת אפשרויות/כל הפעלה היא רב תכליתית

כבה/הפעל-מאור•

תריס•

....(שער חשמלי, דאלי/דימר מתח,תריס ויטרינה )לחצן רגעי•

(שניות10עד )טיימר•

(הפעלות זהות5עד )שכפול•

תרחיש בין פנלים•

צרכנים נבחרים יופעלו מיד לאחר הפסקת חשמל-מצב בטיחות•

(אפליקציה/ללא מחשב)ידניבחירת סוג ההפעלה נעשה באופן 



פנל הפעלות רב תכליתי

:מאפשר של שימושים שונים בפנל הפעלות אחד שילוב 

מתגי חשמל בפנל חכם  של קופסאות ריכוז ✓

יותראפשרויות הפעלה רבות מספק ✓

גמישות תפעולית ותכנונית✓

פתרון עיצובי✓

חסכון בזמן התקנה✓

לכל לחצן הפעלה RGBחיווי -הפעלהווי בצבע שונה לכל מצב חי✓



:ללחצן הפעלהחיווי תאורה 

ערוץ במצב  /מוצא–ירוק

.(ON)פועל 
ערוץ במצב  /מוצא–כחול

.(OFF)כבוי 
,  לחצן משוכפל–תכלת

.שכפול לחצן מפנל אחר

תרחיש  )לחצן אירוע –כתום

(.בין פאנלים

לחצן רגעי–אדום

.HIGOALזהה לכל הפנלים של *



עיצוב

קו עיצוב מתקדם✓

חזית זכוכית דקה בעיצוב מרחף✓

נראות אלגנטית ויוקרתית✓

שילוב של עיצוב וטכנולוגיה✓



רישום וסימון

עיצוב סימון באופן עצמאי ובהתאם לצרכים✓



חיישן מובנה

חיישן תנועה מובנה✓

ים נבחרים בהתאם לזיהוי  /ערוצהפעלת 

.תנועה

אפליקציה/הגדרת התכונה ללא מחשב✓

חיישן קירבה מובנה✓

תאורת הלחצנים תופעל בעת זיהוי  

קירבה בלבד

(בתכנון)פונקציות התראה✓



אנרגיה

חישוב ומעקב צריכת אנרגיה  ✓

חתכים שונים של מידע✓

ניהול חכם של חסכון באנרגיה✓

ירוקהבניהזכאות במסגרתנקודות ✓



FOTA עדכון

תמיד מעודכניםHIGOALמוצרי ✓

.י המשתמש"ע, עדכון גרסה מרחוק ✓

✓SSL  ברמה גבוההאבטחה



יתרונות נוספים ברמת משתמש

כל ההגדרות ברמת לקוח✓

העתקת תרחיש אפליקציה ללחצן בפנל✓

(בי6בפנל )USBשקע טעינה ✓

שבת/פנל נעול✓

עמעום אוטומטי של תאורת לחצנים✓

חיבור מערכות צד ג בקלות רבה✓

אתחול ללא ניתוק מתח ופירוק המכשיר✓

מנגנון הגנה מובנה בפני טעויות משתמש✓

תקשורת של כל פנל/חיווי מצב פעולה✓



הגדרותללחצן חיווי תאורה 

אחרי  /מצב מפעל–לבן 

.איפוס
הפנל מנותק  –אדום

מהרשת הביתית
הפנל מחובר לרשת –ירוק

.הביתית

.הפנל נעול–כחול

.נעילת ילדים/מצב שבת

הפנל לאחר עדכון  –כתום

.גרסה

http://www.higoal-group.co.il/


אפליקציה HIGOAL

עיצוב יישומים אישי ברמת המשתמש ✓

ממשק ידידותי למשתמש ✓

ניהול הרשאות משתמשים  ✓

פרויקטים תחת אותו משתמש8ניהול עד ✓

.מידע על צריכת החשמל✓

הגדרה ותזמון תרחישים על ידי הלקוח✓

.תמונת מצב מלאה של המערכת✓

.  שליטה מכל מקום✓



החשמלאי/יתרונות למתכנן

מוצאים משתנים6/הפעלות חכמות 8עד ✓

אפליקציה/הגדרות מוצאים ללא מחשב✓

בכל פנללחצני תרחיש מובנים ✓

מתגי הדלקותחסכון של קופסאות ✓

מקום3/4כל הפנלים מותאמים לקופסא ✓

מחבר שליף לחיבור המוצאים✓

אמפר5כל מוצא ✓

נחשולי מתח לכל מוצא/הגנות קפיצות✓

כניסות מגע יבש מובנות✓

אפשרות למוצאים מגע יבש✓

התקנה מהירה✓

אין צורך לתכנת לפני הפעלה✓

ח"חהתקנה לפני בקורת ✓



HIGOALפנל הפעלה 

צריכת אנרגיה לכל ערוץמד 
התראות,טש"קו,עלותחישוב לפי 

אמפר 5כל מוצא 

בית חדש ובית קיים

תכנות ללא מחשב

זמן התקנה קצר

י כל חשמלאי"ע

רמקול זעיר

חיווי קולי 

חיישן תנועה
הפעלה מבוססת  ,,לחסכון באנרגיה 

תנועה
חיישן קירבה

שליטה על תאורת הפנל עצמו

כפתורי הפעלה  8עד 

מוצאי הפעלה6עד 

כל אחד ניתן לאפיון אישי

חיווי מצבי פעולה

עיצוב יוקרתי
זכוכית דקה מעוצבת מרחפת

USBמטען

סימון הפעלות
מדבקות בכל  130

פנל  
ב"ק256זכרון קשיח 
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מידע רחב יותר תמצא באתר התמיכה  

.ובאתרי החברה

הצוות המקצועי שלנו מלווה את הפרויקט  

משלב הצעת המחיר ועד גמר ההתקנה

שרות ותמיכה, ליווי


