
i feel® מרגישים שהבית חכם 

מה אתם  
      מקבלים

מה אתם  
i feel קיימת למעלה מ-11 שנים ועד היום סיפקה והתקינה למעלה מ-4700 מערכות בית חכם ומערכות    יכולים לקבל

בקרת מבנה בתחום הבניה הפרטית, בניה רוויה ומבני ציבור.  

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

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

.ISO משהב"ט ומשרדי הממשלה ועומדת בתקני

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

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

HOME AT YOUR FINGERTIPS



שליטה על תאורה
שליטה על 5 מעגלי תאורה באזור ציבורי בלבד

שליטה על  2 תריסים
שליטה על התריסים באזור מרכזי

שליטה על מזגן
שליטה על מזגן באזור מרכזי בלבד 

מדידת צריכה
ניתן לראות את צריכת אנרגיה של דוד, מכונת כביסה, מזגן וחשמל 

חכם

מסך מגע 3.5" בכניסה
דרכו נשלט המזגן, תאורות ותריסים וגם מוצגים מדידות הצריכה

מה ניתן לשדרגמה אתם מקבלים

גודל המסך מגע מקורי 1:1

i feel®

תאורה
שליטה על כל מעגלי תאורה בבית

שליטה מרחוק
בניית  כוללת  המערכת  מרחוק.  לשליטה  במערכת  אופציה  קיימת 
תרחישי זמנים בצורה עצמית וכן מאפשרת לדיירים שומרי שבת או 

דיירים המעונינים בכך.

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

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.
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