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מצב יציאה מהבית
כיבוי האורות, כיבוי מיזוג אוויר מרכזי וסגירת 

כל התריסים. 

טיימר לחימום מים. שליטה על תריסים.
ע”י מתאמים למפסקים חכמים המחוברים 
וניתן להפעיל אותם  למערכת הבית החכם 

מכל מקום בדירה. 

שליטה תאורת הבית
מתאמים  ע”י  נשלטים  התאורה  מעגלי  כל 
ומחוברים  רגילים  למפסקים  חכמים 

למערכת הבית החכם.

 שליטה על המזגן בדירה
נכבה  מהבית  יציאה  מצב  הפעלת  בעת 
בניית  כוללת  המערכת  בדירה.  המזגן 
תרחישי זמנים בצורה עצמית וכן מאפשרת 
המעונינים  דיירים  או  שבת  שומרי  לדיירים 
וכל  בכך, להגדיר הפעלות חלק מהתאורה 

התריסים לפי זמנים.

שליטה מרחוק
קיימת אופציה במערכת לשליטה מרחוק.

שליטה על מערכות האודיו
של  והתקנה  חיבור  מאפשרת  המערכת 
והרמקולים  הממיר  הטלוויזיה,  רסיבר, 

בסלון.

i feel קיימת למעלה מ-11 שנים ועד היום סיפקה 
חכם  בית  מערכות  מ-4700  למעלה  והתקינה 

הפרטית,  הבניה  בתחום  מבנה  בקרת  ומערכות 

בניה רוויה ומבני ציבור.  

הנדסאים,  ו-5  מהנדסים   8 כוללת  החברה 

אדריכלית וצוותי התקנות לחשמל חכם, מערכות 

 IP AV, חדרי קולנוע ביתיים, ומערכות תקשורת 
ונחשבת לאחת החברות המובילות בארץ בתחום 

זה. 

ועומדת  הירוקה  הבניה  תקן  את  אימצה  החברה 

 LEED ותקינת  מת"י  של   5281 בתקינת 

 – ILGBC חברה במועצת i feel .המחמירה יותר

המועצה הישראלית לבניה ירוקה .בנוסף, החברה 

הינה ספק רשום של משהב"ט ומשרדי הממשלה 

.ISO ועומדת בתקני

11
שנים
בשוק

16
מהנדסים
והנדסאים

4700
מערכות
מותקנות

100
שנות

נסיון משותף

מחלקה מיוחדת המטפלת בקבלנים )שיכון ובינוי, 

יאיר,  ב.  לבניה,  נדל"ן  גמול  ובניו,  צרפתי  תדהר, 

דניה סיבוס, פפושדו, אפריקה ישראל ועוד(

מוסדיים  בלקוחות  המטפלת  מיוחדת  מחלקה 

עיריות  לוטראקי,  מלון  הממשלה,  )משרדי 

שירות  ישיבות  חדרי  אירועים,  אולמות  ומכללות, 

האוויר  חיל  של  הטכני  הספר  בית  הסוהר,  בתי 

ועוד(

ניתן לראות את המערכות והציוד באולם התצוגה 

של חברת i feel בדיזיין סנטר. 

כמו כל דבר בפרוייקט, גם מערכת הבית החכם 

נבחרה בקפידה תוך התייחסות לאיכות המערכת, 

הגידול  לאפשרויות  בתחום,  העולמי  לסטנדרט 

והשינוי שלה אצל לקוחות ועוד.

הענק  חברת  של  הינה  שנבחרה  המערכת 

ותותקן  אלקטריק,  שניידר  הגרמנית-צרפתית, 

על ידי קבלן החשמל וחברת i feel מערכות בית 

חכם.

לדירה  בכניסה  דייר  לכל  מספקת  המערכת 

כיבוי  המאפשר  מעוצב  מתג  הסלון  ובאזור 

המרכזי,  המבואה  באזור  האורות  כלל  והדלקת 

שליטה על תריסים, דוד ומזגן.

המערכת  את  להרחיב  יכולים  הפרויקט  לקוחות 

בצורה קלה ופשוטה לרשת מחשבים, שליטה על 

מפסק מגע 3,5 
אינץ' כולל אפשרות 

לתצוגת צריכת 
החשמל בבית
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