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מערכות בית חכם



גם  הנביאה”,  “דבורה  בפרוייקט  דבר  כל  כמו 
תוך  בקפידה  נבחרה  החכם  הבית  מערכת 
התייחסות לאיכות המערכת, לסטנדרט העולמי 
אצל  שלה  והשינוי  הגידול  לאפשרויות  בתחום, 

לקוחות ועוד.
לדירה  בכניסה  דייר  לכל  מספקת  המערכת 
כיבוי  המאפשר  מעוצב  מתג  הסלון  ובאזור 
והדלקת כלל האורות באזור המבואה המרכזי, 

שליטה על תריסים, דוד ומזגן.

את  להרחיב  יכולים  הנביאה”  “דבורה  לקוחות 
המערכת בצורה קלה ופשוטה לשליטה מרחוק, 
מערכת  חיבור  נוספים,  תריסים  של  הפעלות 
אזעקה  גלאי  על  שליטה  בדירה,  הסאונד 
זאת,  ועוד.  חכמות  לטלויזיות  קישור  ומצלמות, 
עקב תשתית חכמה הנפרסת בדירה ואפשרות 

קישור למערכות אלחוט.
מהאפשרויות  חלק  מפרט  להלן  הברושור 
ומחיריהם,  הטכנולוגיה  בתחום  הנפוצות 
שמיועד  סגור  האינטרנט  לאתר  גישה  מאפשר 
הבית  מערכות  אודות  ומידע  מחירים  לקבלת 
החכם בפרוייקט, כולל הטבות שונות המיועדות 

ללקוחות הפרוייקט בלבד.

לדיירי דבורה הנביאה- מגיע יותר



תאורה
)מיועד לדירות עם חשמל חכם(

שליטה על 4 מעגלי תאורה באזור ציבורי בלבד

תריסים
)מיועד לדירות עם חשמל חכם(

שליטה על התריס בסלון

מפסק קריסטלי בכניסה
)מיועד דירות עם חשמל חכם(

 עבור תרחישי יציאה

אינטרקום 
מסך לכל דירה המאפשר צפיה

במצלמות ופתיחת דלתות

לובי בניין
יהיו 3 מסכי אינטרקום בלובי הבניין

לקוחות הפרויקט מקבלים:

מפסק 
קריסטלי
בכניסה

ניתן לשדרג:
תאורה

שליטה על כל מעגלי תאורה בבית

שליטה מרחוק
קיימת אופציה במערכת לשליטה מרחוק. המערכת כוללת בניית תרחישי זמנים בצורה עצמית 

וכן מאפשרת לדיירים שומרי שבת או דיירים המעונינים בכך, להגדיר הפעלות חלק מהתאורה וכל 
התריסים לפי זמנים.

מערכות האודיו
ניתן לבצע עם אי פיל מערכות חכמות חיבור והתקנה של רסיבר, הטלויזה, הממיר והרמקולים בסלון. 

מחיר מיוחד יינתן ללקוחות פרויקט זה.

מפסקים
קיים מגוון מפסקים לשידרוג

TOUCH מפסק
קיימים בצבע שחור ולבן.

ישנם עם 2, 3, 4 6, 9, 10 ו-12 לחצנים. 
ניתן להזמין חריטה אישית.

SYS M מפסק
קיימים בשלל צבעים.

ישנם עם 2, 4 ו-8 לחצנים.

מפסק זכוכית
קיימים בצבע שחור ולבן.

ישנם עם 4, 6 ו-8 לחצנים.



אופציות לניהול זמנים ושליטה מרחוק
בכל  ההפעלות  את  מציגה  החשמל  מערכת   •

אזור.

דיגיטלי  צג  עם  מופיעה  המיזוג  מערכת   •
זמני  הטמפרטורה,  על  שליטה  המאפשר 
ההפעלות וכמובן סוג ההפעלה הנדרש במזגן.

כל  את  מנקה  אודיו  במערכת  השליטה   •
בהפעלה  ותומכת  הסלון  משולחן  השלטים 
של כל סוגי הממירים ובהפעלות של הרסיבר, 

הטלויזיה או המקרן.

המצלמה  את  מציגה  המצלמות  מערכת   •
שיטוט  למנוע  כדי  אזור  באותו  הרלוונטית 

מיותר בכל המצלמות.

בנוסף - המערכת מאפשרת לכל אחד ואחד   •
לאחר הדרכה של מספר דקות לבנות בעצמו 

את התרחישים.

מערכת השליטה של i feel היא המערכת הטובה 
שאין  היא  הסיבה  חכם.  בית  למערכות  ביותר 
מערכת דומה שמספקת לכם את כל האפשרויות 

הבאות על טאבלט או סמארטפון. נקודה!
המערכת מאפשרת לנו שליטה ידידותית על כל 
הבית באמצעות מפה דינמית.  בכל אזור מופיעים 
על הפריטים באותו האזור- חשמל חכם, מערכת 

האודיו, מערכת האזעקה, המיזוג והמצלמות.
מערכת   - מלאה  היא  מערכת  כל  על  השליטה 
האזעקה מציגה קיבורד לשליטה מלאה המופיע 

בצורה ידידותית למשתמש.

חשמל חכם

אזעקה אודיו/וידאו

יתרה מזאת, לשומרי מסורת ודתיים- המערכת מאפשרת תמיכה בשבת באמצעות שעוני זמן 
אסטרונומיים המחוברים למצבי קיץ/חורף ולזמני שקיעה/זריחה ע"פ מיקום הבית.

בנוסף- במערכת מוטמעים חגי ישראל המאפשרים לבנות מצבי חג המותאמים לסוגי החגים.
כמובן שניתן להוסיף לחלק מהאופציות של התאורה/מיזוג שעון שבת מכני כדי להאריך שימוש ללא 

תלות במערכת הבית החכם.



i feel מעניקה לך את האפשרות לישון בשקט 
ולקבל התראה לטלפון על כניסה לא רצויה לדירה.



מערכת TANNOY TFX 5.1 של רמקולים 
סטליטיים תוצרת טאנוי/אנגליה

 PIONEER VSX329 רסיבר

מערכת אודיו במחיר מיוחד ללקוחות דבורה הנביאה
ללקוחות דבורה הנביאה מגיע יותר גם במערכות האודיו. 

ניתן לקבל חבילת אודיו במחיר מיוחד של 3000 שח כולל מע"מ !!!!
לציוד המוצג להלן . 

המחיר אינו כולל התקנה.

מוזיקה היא מצב רוח ואופי המעידה עליכם 
כלפי עצמיכם ובפני הסובבים אתכם. זה לא רק 

המוזיקה, אלא גם הציוד בו אתם משתמשים, 
דרך הצגתו בביתכם וכל מה שמסביב. תחשבו 

רגע על השם שלנו i feel ותחושו את אוירת 
השמע.

נשמח לעזור לכם במיקום והתאמה של 
רמקולים בסלון, מטבח, גינה, אמבטיה, שירותים 

ועוד. ואיך זה יראה?

כחלק מהקיר, תמונה חיצונית, בולט עגלגל, 
רמקול שקוע או אולי מוסלק?

 i עכשיו, זה הזמן להתרווח עם אחד ממומחי
feel ונחליט ביחד

מה יענה בצורה הטובה ביותר על הצרכים 
והרצונות שלכם,

כי אמנות, גם אם היא מיועדת לאזניים בלבד, 
דורשת קצת זמן וטיפונת סבלנות.



היום  ועד  שנים  מ-11  למעלה  קיימת   i feel
מערכות  מ-4700  למעלה  והתקינה  סיפקה 
הבניה  בתחום  מבנה  בקרת  ומערכות  חכם  בית 

הפרטית, בניה רוויה ומבני ציבור.  

הנדסאים,  ו-5  מהנדסים   8 כוללת  החברה 
אדריכלית וצוותי התקנות לחשמל חכם, מערכות 
תקשורת  ומערכות  ביתיים,  קולנוע  חדרי   ,AV
בארץ  המובילות  החברות  לאחת  ונחשבת   IP

בתחום זה. 

ועומדת  החברה אימצה את תקן הבניה הירוקה 
 LEED ותקינת  מת"י  של   5281 בתקינת 
 ILGBC i feel חברה במועצת  יותר.  המחמירה 
.בנוסף,  ירוקה  לבניה  הישראלית  המועצה   –

ומשרדי  הינה ספק רשום של משהב"ט  החברה 
.ISO הממשלה ועומדת בתקני

)שיכון  בקבלנים  המטפלת  מיוחדת  מחלקה 
ובניו, גמול נדל"ן לבניה, ב.  ובינוי, תדהר, צרפתי 
יאיר, דניה סיבוס, פפושדו, אפריקה ישראל ועוד(

מוסדיים  בלקוחות  המטפלת  מיוחדת  מחלקה 
עיריות  לוטראקי,  מלון  הממשלה,  )משרדי 
ישיבות שירות  אירועים, חדרי  אולמות  ומכללות, 
האוויר  חיל  של  הטכני  הספר  בית  הסוהר,  בתי 

ועוד(

ניתן לראות את המערכות והציוד באולם התצוגה 
של חברת i feel בדיזיין סנטר. 

11
שנים
בשוק

16
מהנדסים
והנדסאים

4700
מערכות
מותקנות

100
שנות

נסיון משותף

טל: 03-6727886
Design Center - קומה תחתונה 

הלחי 2, בני ברק 
www.i-feel.co.il
info@i-feel.co.il


