
שליטה בפשטות למבני מגורים ומשרדים

חימום וקירור תריסים  והצללה תאורה אוורור פֹוטֹו-וֹוְלָטִאי

+-

225
KITCHEN

Central control unit. Linux computer 
with communication interfaces.

Well protected temperature sensor 
with 3m cable.

Controls blinds or lights.

149.00 €

3-phase bidirectional electric meter 
with modbus interface.

Electric meter

19.00 €
Relative air humidity and temperature.

Humidity sensor

99.00 €
Two chambers optical detection.

Smoke sensor

149.00 €
Wind speed, brightness, temperature.

Outdoor sensor

5.00  €
Fast response time, 3mm size.

Room temperature sensor

12.00 €

Floor temperature sensor

59.00 €

Reads data from 2 temperature sensors 
and 4 switch or motion sensor inputs.

2 NTC 4 DI Bus Module

39.00 €

Reads data from 2 temperature 
sensors.

2 NTC Bus Module

99.00 €

2 NTC / DI / DO Bus Module

149.00 €

Controls mix valves, air ventilation 
intensity and light dimming.

4 AO Module

249.00 €

Gathers inputs from light and blinds 
switches, temperature sensors and 
motion sensors.

24 UI Module

199.00 €

Relay module controls heating valves, 
blinds motors and lights.

12 DO Module

Prices including VAT 20%

299.00 €

Core

Simplify control of your home or o�ce!

Heating and 
cooling

Lighting Ventilation PhotovoltaicsShades

Demo

TapHome Hardware

System is compatible with 
light switches ABB, 
Schneider, Legrand, Niko or 
any other manufacturer. You 
choose.Try a demo app. Search for TapHome.
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My home
199.00 €

Optional thermostat with zone selector 
and manual temperature control.

Thermostat 225
KITCHEN

UNTIL 12:30

TERRACE

RELAX

BEDROOM

CO2

LIVING ROO..

640
PPM

28°C  34°C 

TODAY

FAN COIL

AUTO

BED ROOM

149.00 €
Measures air quality.

CO2

גלאי תנועה
חדר שינה

נעילת דלת
הול

חלון מטבח

שליטה מרכזיתאזעקהתאורה מקיפה

כבה את 
התאורות

תרמוסטט 
ראשי

תריסים
חדר שינה

מטבח

טמפרטורהתאורהדלת מרפסת



Imagine that all of heating, cooling, blinds 
and lights could work together.

Reference projectsSmart Building

Learning algorithm

System learns to minimize 
di�erences between actual and 
desired temperature.

Eco mode

Eco mode saves energy when 
leaving home for a longer time.

Energy monitoring

Temperatures and other device 
statuses are stored for analysis.

Lighting

Multiple lights can be controlled 
with a single switch.

Air ventilation

CO2 sensor monitors air quality 
and adjusts performance of air 
ventilation accordingly.

Blinds

Blinds respond to brightness, 
position of sun or desired 
temperature.

Photovoltaics

Detailed statistics and priorities for 
energy usage are based on data 
from inverters and electric meters.

Installation partner: Domon Ltd, Oren Elimelech, +972 53-238-5777, oren@betrade.co.il

Interior blinds in every flat
Adjustment of angle of slats according to 
position of the sun

290 flats in K-Towers, Ashdod, Israel

Installation partner: Peter Izsof, +421 903 251 116, sk@maxeco.info

Electric heating foil in 10 zones

House in Stary Smokovec, Slovakia

Installation partner: Domon Ltd, Oren Elimelech, +972 53-238-5777, oren@betrade.co.il

Alarm status of each apartment
Data log export with alarm status
Overview in tablet at reception and every floor
Alarm notification for care sta�

288 apartments for elderly people, Israel

Installation partner: Martin Kočalka, +421 903 971 167, kocalka@allnis.sk

Air-water heat pump
Floor heating in 12 zones
Ceiling cooling in 8 zones
De-icing in 4 gutters
17 blinds
Air ventilation control

House in Bratislava, Slovakia

Installation partner: Patrik Pilinszki, +420 608 983 150, elektro.pilinszki@gmail.com

Gas boiler
15 radiators
21 blinds
Air conditioning with 6 split units
Garage door
Light scenes on 34 lights

Historical residence in Prague, Czech Republic

Installation partner: Jiří Rendl, +420 777 803 203, rendl@heatme.cz

Hotel in Lipno, Czech Republic
Heating foil in 157 rooms
Energy recovery ventilation in the whole hotel

Installation partner: Daniel Jurdík, +421 905 357 762, daniel@jurdik.sk

Passive house in Velka Lomnica, Slovakia
Blinds control, protection from strong 
wind and change of angle depending on 
position of sun

Smart Rules

Protect blinds from strong wind

Raise blinds when terrace door 
opens

Edit

Angle

Living room

Blinds terrace

Temperatures in all rooms are 
displayed on a single screen.

Zone control

Locked

40%

60% 18°

21,5
21,3

Window 
kitchen

Kitchen
door

Thermostat All lights off Blinds

Entrance door

Closed Open

Hall
Motion

Backlight 
Living room

OutdoorEco Alarm

Living room

Living room Hall

Hall Light
Living room

Home

Decrease temperature when 
alarm is armed
Decrease temperature when 
window is open

Smart Rules

Weekly schedule

Add new Smart Rule+

min max

Living room

21,5°Temperature
21,3°

ThermostatBack

100%4:21 PM

Living room

10%

Intensity

Assigned Smart Rules

Dimmed light after sunset

Edit

Backlight living roomBack

100%4:21 PM

דמיין שכל התריסים, וילונות, תאורה
ומיזוג האויר יכלו לעבוד יחד

Building Smart Systems

שליטה באזור

הטמפרטורה בכל החדרים
מוצגת במסך אחד

את  למזער  לומדת  המערכת 
הטמפרטורה  בין  ההבדלים 

הרצויה לזו שבפועל

עוזבים  חוסך באנרגיה כאשר 
את הבית לזמן ממושך

הטמפרטורות  של  מצבם 
וההתקנים מאוחסנים לניתוח

מפורטת  סטטיסטיקה 
צריכת  עבור  עדיפויות  וסדרי 
על  המבוססים  האנרגיה 
ומוני  מהממירים  נתונים 

החשמל

CO2  מציג  את איכות  חיישן 
האוורור  את  ומפעיל  האוויר 

בהתאם

ותריסים  אורות  על  שליטה 
מרובים  באמצעות מתג אחד

מגיבים  וההצללה  התריסים 
מיקום  האור,  כמות  לפי 
הטמפרטורה  או  השמש 

הרצויה

תריסים והצללה תאורה אוורור  פוטו-וולטאי

לומד אלגוריתם מצב אקו ניטור אנרגיה

תאורה מקיפה

תרמוסטט

כיבוי אורות

אזעקה

גלאי תנועה
חדר שינה

הורד טמפ' בזמן שאזעקה פועלת

הורד טמפ' כשחלון פתוח

לוח-זמנים שבועי

הוסף חוק חכם

תריסי מרפסת
סלון

זוית

חדר שינה

הקצאת חוקים חדשים
חוקים חכמים

חוקים חכמים

הגן על תריסים מפני רוח חזקה

הרם תריסים כאשר דלת 
המרפסת פתוחה

עמעם את האור בזמן שקיעה

חדר שינה

טמפ'

בית

חדר דפנה

חדר הורים

סלוןמטבח

חדר אורחים

חדר עבודה

חדר אדם

חימום

טמפ' מטבח

קירור

מצב מחוץ לבית

יחס

אינטגרל

בקרה

הקצאת חוקים חכמים

מצב מחוץ לבית

סימולצית נוכחות

ייצור צריכה
תאורה רגועה

חדר שינה

תריסי סלון



K-Towers, אשדוד

מגדלי הים התיכון, בת ים

שתית, פרויקט קרית מוצקין

"לגור ברמה", 24 ווילות, בית שמש

פרשקובסקי, הרצליה הירוקה

עזריאלי, שרונה, תל אביב

גינדי, שרונה,  תל אביב

בריגה, פרויקט ים, נתניה

פרויקטים נבחרים



Chiko
תרמוסטט אופציונלי עם בורר אזורים 

ובקרת טמפרטורה ידני

תרמוסטט
₪ 1990

Building Smart Systems

Building Smart Systems

Aiqua
חיישן CO2 למדידת איכות האוויר

₪ 1490

S-Sens
גלאי עשן שני תאי זיהוי אופטי

₪ 990

 U-Sens
חיישן טמפרטורה תת רצפתי, חיישן 

טמפרטורה מוגן מים ולחות עם כבל 3 מ'
₪ 120

 Tedi
בקר מיני קורא נתונים מ-2 חיישני

טמפרטורה
₪ 390

Tapo
בקר בעל ווסט מהירות ועוצמה למשאבות, 

מפוחים, מאווררים ותאורה
₪ 1490

Modu
מודול 12ערוצים לשליטה על תאורה, מיזוג, 

משאבות, חימום, מנועים, תריסים וילונות 
וסוככים
₪ 1990

 Guru
יחידת בקרה מרכזית, מחשב לינוקס מובנה 

עם ממשקי תקשורת
₪ 2990

 T-Sens
חיישן חיצוני המודד את מהירות הרוח, 

בהירות וטמפרטורה
₪ 1490

Geret
עד  לשלוט  מסוגל  אשר  העולמי  בשוק  היחידי  הבקר 
ווילונות פנימיים או חיצוניים עם בקר אחד.  15 תריסים 

בקר זה קומפקטי פי ארבע מהמתחרה.
מנועים  גלילה,  מנועי  של  משולבת  שליטה  יש  לבקר 
לוילון וונציאני, ווילונות גלילה עם אנקודר אך גם מתגים 
של  במתח  שעובדים  אנקודר{  }ללא  רגילים  למנועים 
של  שינוי  יכולת  מדויקת,  זווית  לבקרת   12-24VDC
התנועה   ,Current Limitter עומס  פרמטר הגנת 
פונקציית  כוללת  ועוד. המערכת  המוטורית של המנוע 
וסגירה  פתיחה   - השלבים  להטיית  לשמש  מעקב 
תוך  השמש,  למיקום  בהתאם  ההצללה  מערכות  של 
שמירה על כניסת אור מבוקרת אך מניעה של חדירת 
נוחה. ומגורים  עבודה  מסנוורות לסביבת  שמש   קריני 

טיימר ושעון שבת אסטרונומי לפי לוח שנה של שבתות 
 וחגי ישראל או לפי שקיעה וזריחה לתיכנות תזמון אוטומטי.

המערכת  דומאון,  של  השליטה  תוכנות  עם  בשילוב 
וצלונים  וילונות  תריסים,  מאות  לסנכרן  מסוגלת 
ומגדלי  משרדים  במגדלי  זהות  חזיתות  למספר 
נוחה. עבודה  וסביבת  יום  אור  לבקרת   דירות, 

ושליטה  מנועים  ל-15  חיבור  אפשרות  יש  לבקר 
באמצעות 15 מפסקים קוויים וחיישנים. 

תמיכה,  עבור:  משתמשים  לניהול  מערכת  יש  כן,  כמו 
שירות ומשתמש עם חלוקת הרשאות לכל צורך. 

אפליקציה  באמצעות  שליטה 
וטאבלט.  סמארטפון  מכל   ייעודית 
בוילון  השלבים   הטיית  וקביעת  התריס  הפעלת 
האפליקציה. באמצעות  מירבי  ובדיוק   בקלות 
 חיבור וממשק KNX ו-Modbus לכל מערכות בית חכם.
של  רגילים  או  אנקודר  למנועי  במיוחד  מתאים  הבקר 

.Orshade ו אורשייד Somfy סומפי
₪ 3990

* המחירים כוללים מע"מ

Gather
מודול 24 כניסות מאסף נתונים ממפסקי 

התאורה ומפסקי התריסים, מחיישני האור, 
חיישני טמפרטורה וחיישני תנועה

₪ 2490

Rido
קורא נתונים מ-2 חיישני טמפרטורה

ו-4 כניסות למפסקים או חיישני תנועה
₪ 590

H-Sens
מודד יחס, לחות וטמפרטורת האוויר

₪ 190

Eler
מד צריכת חשמל, 1או 3 פאזה, דו כיווני

Modbus עם ממשק
₪ 1490

Dido
מודול 2 ערוצים לשליטה על תריסים, 

וילונות ותאורה
₪ 990

Building Smart Systems
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R-sens
חיישן טמפרטורת חדר עם זמן תגובה 

מהיר, גודל 3 מ"מ
₪ 50

המערכת מותאמת לכלסוגי
המתגים הלחיצים/מפסקים

Building Smart Systems

מערכות דומאון

*6048

Building Smart Systems

עיצוב גרפי: מיס הילה - עיצוב גרפי ובניית אתרים

http://www.misshilla.com/

