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מערכת הבית החכם בפרויקט

מערכות    ”i feel חברת  ע”י  המוצעת  השמורה  בצוקי  החכם  הבית  מערכת 
ניהול  ולייעל את  ובינוי על מנת לשפר  ע”י חברת שיכון  נבחרה  לבית”  חכמות 
ו-5281    LEED ירוקה מסוג   ולהתאים לדרישות תקני הבניה  החשמל בבית 

הישראלי. 
 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design( תקן 
ליעילות אנרגטית תוך  גישה אינטגרטיבית לתכנון מבנים אשר מתוכננים  הינו 
תשתית  מניח  ירוקה  בניה  תקני  פי  על  תכנון  הסביבה.  על  ההשפעה  הפחתת 
ניצול  להבטיח  לו  לעזור  מנת  על  הדייר,  ע”י  המבנה  של  קיימא  בר  לתפעול 

מקסימלי של פוטנציאל החיסכון באנרגיה.
המערכת המותקנת בביתך הינה בפרוטוקול סטנדרטי של מערכות חשמל חכם 
 Schneider – ומיוצרת ע”י חברת הענק העולמית KNX באירופה וישראל מסוג

Electric ועומדת בתקן ישראלי 5480 .

המערכת בצוקי השמורה כוללת אפשרויות שונות לשליטה מרכזית על מערכת 
החשמל הדירתית וכן לתצוגת נתוני צריכת חשמל של מספר מערכות בדירה. 
השליטה נעשית ממסך מגע מעוצב )בגודל 3.5 אינץ’) בכניסה לבית. ניתן להמיר 

ללא תשלום את מסך המגע בשליטה ישירה ממכשיר סלולרי או טאבלט.



תרחישי השליטה שתכננו במיוחד מראש ללקוחות

מצב יציאה מהבית –כיבוי כלל האורות בדירה, כיבוי מיזוג אוויר מרכזי וסגירת 
שני מערכות תריסים בפינת אוכל ובמטבח. 

טיימר לחימום מים
שליטה על תריס בסלון ובפינת אוכל ע”י מפסקים רגילים המחוברים למערכת 
הבית החכם וניתן להפעיל אותם באמצעות מסך המגע בכניסה לדירה ולהגדיר 
להם זמני פתיחה וסגירה. ניתן להוסיף את שאר תריסי הדירה בתוספת תשלום. 
נשלטים  אלו  תאורה  מעגלי    3– וסלון  אוכל  מטבח,פינת  תאורת  על  שליטה 
אותם  להפעיל  וניתן  החכם  הבית  למערכת  המחוברים  רגילים  מפסקים  ע”י 

באמצעות מסך המגע בכניסה לדירה ולהגדיר להם זמני פתיחה וסגירה.

ניתן להוסיף מעגלי תאורה נוספים בדירה בתוספת תשלום.
שליטה על המזגן בדירה -  בעת הפעלת מצב יציאה מהבית נכבה המזגן בדירה. 
המערכת מאפשרת בניית תרחישי זמנים בצורה עצמית וכן מאפשרת לדיירים 
ותריסים לפי  דיירים המעונינים בכך, להגדיר הפעלות תאורה  או  שומרי שבת 

זמנים.
ניתן  ההוראות.  בחוברת  יעזר  עצמו  בכוחות  תרחישים  לשנות  המעוניין  דייר 

בעתיד לזמן טכנאי מערכת לצורך תכנות דרישות הלקוח בתוספת תשלום.



• מאור בחדר הדיור והמטבח

• מייבש הכביסה

• מיזוג אוויר מרכזי

ללא  ניתן,   .i feel חברת  עם  בהתייעצות  נוספת  נתונים  תצוגת  לספק  ניתן 
לאינטרנט  לחיבור   IP במתאם  בו  והשימוש  המגע  מסך  את  להחליף  תשלום, 
טאבלט.  או  סמארטפון  מכל  חיבור  המאפשרת  וסלולרית  אלחוטית  ולרשת 
על  ההתקנה  לפני  מראש  להודיע  חייבים  כזה,  בשירות  המעוניינים  לקוחות 
או  עצמאית  בצורה  אותו  ולהגדיר  אלחוטי  נתב  לרכוש  ומחוייבים  זו  החלפה 
זמנים במערכת מרחוק מתאפשר באמצעות  ניהול  )בתוספת תשלום).  דרכנו 

רכיב חומרה שדורש תשלום נוסף.

תיאור מערך תצוגת צריכת אנרגיה נוכחית ומצטברת

הכולל  שלהלן  הברושור  על  לעבור  מוזמן  בביתו  שינוי  לבצע  המעוניין  דייר 
השינויים  לערוך  מומלץ  קשר.  עימנו  ולצור  מיוחדים,  במחירים  שדרוג  חבילות 

מוקדם ככל הניתן על מנת שניתן יהיה להניח תשתית מתאימה בדירה.

לקוחות  הקומה.  יציקת  לפני  לביצוע  ניתנות  להלן  המוצעות  השדרוג  חבילות 
מערכות  את  להמיר  יכולים  יותר  מאוחרים  בשלבים  הדירה  את  רוכשים  אשר 
האזעקה, החשמל והתקשורת למערכות שאינן דורשות תשתית. לא ניתן לספק 

מערכות כאילו בתחום הסאונד.

נשמח לעמוד לרשותכם
חברת i feel מערכות חכמות לבית 



שליטה בקצות האצבעות

מערכת אודיו לסלון

חשמל חכם

אופציה למערכת אודיו הכוללת -מערכת 5.1 
סטליטים או רמקולים שקועים עם רסיבר פיוניר 
מעולה בסלון, במטבח, בחדרי השינה ובמרפסת

מערכת חשמל חכם לניהול 
האזור המרכזי , מזגן , דוד 
ושליטה על תריסים עעם 

מפסק חכם בכניסה ומתאם 
חכם ל-2 מפסקים רגילים 

באזור המרכזי

אבטחה
אופציה לחיבור מערכת 

אזעקה ומצלמות רגילות 
ומוסוות

1

2

3



 i feel כמה עובדות חשובות על חברת

שנים11
בשוק

מהנדסים16
והנדסאים

מערכות4700
מותקנות

ימים בשנה364
שירות בכל הארץ

חברת i feel הוקמה לפני 11 שנים   •

מעל 4700 לקוחות עם מערכות בית חכם, ביניהם כ-1000 וילות   •
ופנטאוזים. 

השירות ניתן על ידי אנשי תכנון מערכות, המספקים תכניות מתח נמוך,   •
אודיו וחשמל חכם ללקוח על בסיס תכניות האדריכל

בקרה מלאה על החשמלאי והקפדה על לוחות זמנים   •

אספקת כבילה תואמת  •

שירות בכל הארץ, 364 ימים בשנה )למעט יום כיפור)  •

מחלקה מיוחדת המטפלת בקבלנים )שיכון ובינוי, תדהר, צרפתי ובניו,   •
גמול נדל"ן לבניה, ב. יאיר 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)



חברת i-feel נבחרה לספק את מערכת הבית החכם והירוק עבור הפרויקט. בביתך מותקנת מערכת בית חכם
מהמשוכללות בעולם מטעם חברת "שניידר אלקטריק" האירופאית. המערכת נחשבת לאחת מהמערכות הטובות בעולם 

והינה אמינה ובטוחה. המערכת עומדת בתקני בניה מהמחמירים ביותר הקיימים כיום.
ניתן לקבל מידע נוסף אודות המערכת ואודות תוספות אפשריות באמצעות המידע המצורף ובמידת הצורך לצור עימנו קשר

 .info@i-feel.co.il :בטלפון: 03-6727886 או בדואל i-feel ולתאם פגישה בדיזיין סנטר
בשני המקרים עליכם לזהות את עצמכם כלקוחות הפרוייקט כדי למנוע אי הבנות.

חלק מהמערכת להלן דורשת הכנות מראש כאשר המחירים כוללים מע”מ והתקנה מאיתנו. במידה וידרשו עבודות נוספות 
מטעם הקבלן הראשי, תהיה תוספת למחיר המוצע.

אנו מאחלים לכם שימוש נעים במערכת והפקת תועלת מרובה ממנה.

בברכה,

חברת i-feel מערכות חכמות לבית

לקוח יקר,

www.i-feel.co.il | info@i-feel.co.il :טל: 03-6727886 | דוא"ל


