
קטלוג מפסקים
Z-wave/KNX 

i feel®

מערכות חכמות לבית
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מפסקים אלחוטיים
WALLWAND מפסק זכוכית

 Z-WAVE 5” LCD PANEL

 WallWand Z-wave 5” חכם  זכוכית  מפסק 
שליטה  המאפשר  חדשני  מגע  ממשק  כולל   LCD
וניהול של כלל מערכות הבית השונות כגון: תאורה, 

תריסים, מיזוג, אזעקה ועוד.
בתדר  אלחוטית  תקשורת  מבוסס  המפסק 
מערכות  למגוון  התאמה  ומאפשר   Z-wave
בבתי   או  במשרד  בבית,  משתנים  במיקומים 
לפי  ומתוכנת  מותאם  שהוא  העובדה  לאור  מלון, 

העדפותיו האישיות של הלקוח.
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מסך מגע  שש הפעלות ישירות 
 של תאורה או 3

תריסים או משולב

אפשרות לקבועעיצוב אישי
גובה תריס 

 תמיכה בפרוטוקולים
VRF/KNX/ZWAVE/

DALI

110V/230V,

50HZ/60HZ
כניסת micro SDשישה תרחישים
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קופסת השקעה בקיר מידות המוצר

135 mm

95 mm

85 mm

87 mm

5.5 mm

121 
mm

98 mm

 מיועד להתקנה קלה
 במודול 3 מקום מודול שוכב

 באמצעות שיטות הרכבה
סטנדרטיות

 קופסאות לעומק בקו חלק
 עם הקיר או בבליטה של 3

 ממ מהקיר

צבעמק"ט

TW450202
 TW450204

מק"ט

מק"ט

MEC0014

MEC0012



8 / 26 9 / 26

www.touchwand.com/products/wallwand-z-wave-touch-panel-6-relays להורדת אייקונים ורקעים:

סלון קירמבואהסלון

ויטרינה פינת אוכל ויטרינה

מסדרון

מדרגות קיר

ספוטים

מדרגות

פינת משפחה

קיר
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 קופסאות עומק לקו
 חלק עם הקיר

 מפסקי זכוכית עם
 לחצני טאץ

מיועד להתקנה בשכיבה או בעמידה •
•
•
•

קופסאות השקעה רגילות

 דורש חיבור ל 0 בכל מפסק

אפשרות לבחור צבעים

צבעמק"ט

TW600020-916-B
TW600030-916-W
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מפסקים קוויים
KNX בתקן

המציעה  היחידה  החברה  היא   i feel
מפסקים  כ-40  של  מגוון  ללקוחותיה 
שונים לבחירה. חשוב לנו להתאים את 
השימושיות  הצבע,  המגע,  המראה, 
לטעמכם  הרחב  אפשרויות  ומגוון 
מעוצבת  ממערכת  הן  שתיהנו  כך 
את  המהווה  מתקדמת  ממערכת  והן 
הקידמה  בחזית  האחרונה  המילה 

הטכנולוגית.
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 סדרת המפסקים                     מובילה בחזית הטכנולוגיה
בשליטה בבתים חכמים, תוצר של השקעה רבת שנים מבית

14

System_M

.SCHNEIDER ELECTRIC

 שמונה לחצנים כולל בקרת אקלים
לבן מט

מגוון על  ולשלוט  שונים  תרחישים  אינספור  להפעיל  ניתן  החכמים  המפסקים   בעזרת 
 פעולות בלחיצה. המפסקים מגיעים עם כיתוב בכל שפה וסמלים המתארים את פעולות
נורות אינדיקציה אדומות ליד כל לחצן ושמירת תרחישים עצמאית ע”י  הלחצנים, כולל 
 הלקוח. ניתן לבחור במפסק חכם הכולל גם מסך תרמוסטט המותאם לרוב מערכות מיזוג
ידידותי ואסטתי לשליטה על מגוון מערכות:  הקיימות. כך, מפסק חכם אחד נותן פתרון 

תאורה, תריסים, מיזוג אויר, מצב טמפרטורה ועוד

MTN6214-0319
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 המילה האחרונה של הטכנולוגיה, התחכום  
 והחדשנות, שילוב אולטימטיבי של אסתטיקה

וטכנולוגיה מתקדמת

סדרת ה ULTI עשויה מתכת בהברשה עדינה  
התריסים, על  ישלטו  בסדרה  הלחצנים  ומסוגנן.  מקורי  אלגנטי,   בעיצוב 
וכדומה, מזגנים  ריצפתי,  תת  חימום  חשמלי,  הדוד  הצלונים,   התאורה, 
 ובלחיצה קצרה יופעלו אינספור תרחישים שונים. הסדרה מגיעה עם כיתוב
 מובנה בהתאם לדרישות הלקוח, הלחצנים כוללים נורות חיווי בצבע כחול

ושמירת תרחישים עצמאית ע”י הלקוח

.NEO ו ULTI סדרת היוקרתית . 

מרהיבים בצבעים  וזכוכית 

MTN6926_GF
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לבן מט  IR כולל 
גרפיט

כולל בקרת אקלים
לבן מט יהלום ירוקיהלום ירוקיהלום ירוקשוהם שחורשוהם שחורשוהם שחור

IR מפסק כולל
לבן מט

IR מפסק כולל
לבן מט

IR מפסק כולל
לבן מט

לבן בוהק

IR מפסק כולל
אלומיניום

IR מפסק כולל
אלומיניום

IR מפסק כולל
אלומיניום

לבן מטאלומניום
MTN617119

MTN6528_WE

MTN627814

MTN6524_WE

MTN6212-0319
MTN6922_680MTN6924_680MTN6926_680MTN6922_GFMTN6924_GFMTN6926_GF

MTN6522_WE

MTN617225

MTN6522_GBMTN6524_GBMTN6528_GB

MTN627860MTN617419

SYSTEM_M מפסקי ULTI מפסקי

NEO מפסקי
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פס לד

96 mm

96 
mm

96 mm

מפסק זכוכית טאץ 

•
•
•
•

•
•

•

כיבוי והדלקה

תרחישי הפעלה

 עמעום

 שליטה על תריסים רגילים
ותריסים ונציאניים

HVAC שליטה

 המפסק כולל רגש קירבה
 שמפעיל תאורה פנימית

 בעת הקירבה למפסק

 RGB שליטה על תאורת

אפשרויות גמישות ורחבות:
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96 mm

46.9 mm

46.9 mm

2 mm

96 mm

מפסק זכוכית טאץ עם טרמוסטט 

•
•
•
•

•
•

•

כיבוי והדלקה

תרחישי הפעלה

 עמעום

 שליטה על תריסים רגילים
ותריסים ונציאניים

HVAC שליטה

 המפסק כולל רגש קירבה
 שמפעיל תאורה פנימית

 בעת הקירבה למפסק

 RGB שליטה על תאורת

אפשרויות גמישות ורחבות:
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מפסק טאץ 

•
•

•
•

•

לחצנים 12/4/6/8

הפעלות בשילוב זכוכית/ 
פלסטיק לבנה/שחורה

 תצוגה צבעונית וחיווי מצב

 פעולות בלחיצה אחת,
 להפעלות תאורה תריסים

 ותרחישים כולל נוריות חיווי
וכיתוב

RGB שליטה על תאורת

אפשרויות גמישות ורחבות:
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CS10A01KNX-3CS10A01KNX-1

מפסק זכוכית רגילה

מפסק זכוכית עם פס לד

 9025GL10A01

 9025GL10B01

 9025GL08A01

 9025GL08B01

 9025GL06A01

 9025GL06B01

 9025GL04A01

 9025GL04B01

 9025GL02A01

 9025GL02B01

 9025GL10A03

 9025GL10B03

 9025GL08A03

 9025GL08B03

 9025GL06A03

 9025GL06B03

 9025GL04A03

 9025GL04B03

 9025GL02A03

 9025GL02B03

באקנד

RH07A01KNX-1 RH07A01KNX-3RT07A01KNX-1

9025GT07B01-R

BE-GT20W.01
BE-GT20S.01

BE-TAS86.01 BE-TAS86T.01BE-GT2TW.01
BE-GT2TS.01

9025GT07B03-R

RT07A01KNX-3

מפסק זכוכית טרמוסטט עם חיישן לחות

MDT מפסקי

EELECTRON מפסקי

באקנד

באקנד לטרמוסטט  באקנד לטרמוסטטבאקנד לטרמוסטט
עם חיישן לחות

מפסק זכוכית מפסק פלסטיק  מפסק פלסטיק
כולל טרמוסטט

 מפסק זכוכית
כולל טרמוסטט

 באקנד לטרמוסטט
עם חיישן לחות
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Control dial design Vertical design Button design

MTN6215-0310 | MTN6215-5910 | MTN6216-5910



טל: 03-5089553
אימבר 14, פ"ת

קומה 6
www.i-feel.co.il
info@i-feel.co.il

i feel®


