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טכנולוגיה אלחוטית לבניה

כמה חכם, כמה פשוט.טכנולוגיה אלחוטית לבניה



Company Profileמערכות פיקוד

משנת 2006 דומאון - מפתחת, מייצרת, יבואנית ויצואנית 
מובילה בארץ בתחום הבקרה והאוטומציה לבית ולמשרד.

לדומאון מספר פטנטים עולמיים רשומים אשר פותחו 
ויוצרו בעקבות רחשי העתיד ודרישות לקוחותינו.

דומאון מתמחה בפיתוח וייצור של מערכות פיקוד ובקרה 
אינטליגנטיות ומתוחכמות במיוחד המשלבות אלקטרוניקה 
עם מכאניקה לפי הזמנה, התאמה והטמעה לדרישות 

לקוחותינו.

דומאון משווקת מוצרים מהיצרנים המובילים בעולם כגון 
מנועים ובקרים מתוכנתים למפתחי הבית, לתריסים, וילונות, 
סוככים, דלתות, חלונות, שערים, תאורה ומיזוג או כל מוצר 

חשמלי שרוצים לשלוט מרחוק.

המנועים שקטים במיוחד, עיצוביהם מעוררים השראה, 
מקורם בתעשיית הרכב הגרמנית של חברת מרצדס בנץ, 

העיצוב והתכנון נעשו ע"י מתכנן ומעצב על.

רכיבי הפלסטיקה העיקריים מיוצרים ביציקה, הייצור 
נעשה על פי הכללים הנהוגים בתעשיית הרכב היפנית 
של חברת טויוטה אשר מייצרים את הליבה של המערכת.

ומאושרים בתקן הישראלי  נבדקו בקפידה   מוצרינו 
לתקנים בנוסף  בעולם  ביותר  המחמיר   והאירופאי 

.RoHS-ו CE , TUV ,UR ,CCC ,CB ,R&TTE ,FC

כמו כן גם בארץ עברו את כל הבדיקות והתקנים, מוצרינו 
עובדים בתדר רדיו שאושרו ונבדקו ע"י משרד התקשורת.

יעדנו לספק לכם את המוצרים החכמים והפונקציונאליים 
ביותר בפלח השוק שלנו עם גמישות בפיתוח ובייצור וכך 
אנו הופכים למצוינים בשירות, באיכות וביעילות. דומאון 
 SMT בטכנולוגיית ייצור YAMAHA מייצרת במכונות של

למוצר מוגן ממים ולחות.

דומאון מעניקה פתרון של שליטה מרכזית אלחוטית על 
תריסים, תאורה, וילונות, דלתות וחלונות בלחיצת כפתור 

ביציאה מהבית באלחוט ללא צורך בתשתית קווית!

שליטה ובקרה מרחוק באמצעות שלטים, מחשב, פלאפון או 
אפליקציית סמארטפון ו/או טאבלט באיכות הייצור, הפיתוח 

והטכנולוגיה הגבוהה ביותר בעולם!

החברה משווקת בבלעדיות ו/או דרך משווקים מורשים את 
מוצריה האיכותיים.

תוכן עניינים

4-15 מערכות פיקוד לתריסים, וילונות וסוככים 

16-17 בית חכם 

18-24 מערכות פיקוד לתאורה 

25-31  5-24VDC מערכות פיקוד למתח

32-34 קולטים סולאריים 

35-40 שלטים 

41-42 מפסקים אלחוטיים 

43-46 חיישנים אלחוטיים 

 47-48 חיישנים קווים 

49-50 שלטים ובקרה דרך טלפון 

המוצרים מיוצרים בטכנולוגיה הגבוהה והמתקדמת ביותר 
בעולם בסטנדרט שלא נראה בארץ לפניה. 

רק המכשור המדויק והחכם ביותר מסוגל לייצר את המוצרים 
ברמה הטכנולוגית שלנו. כשהיא מצוידת במסורת הזו של 
אומנות איכותית ובראייה צלולה של העתיד. דומאון משווקת 

את מוצרינו הבלעדיים גם בחו"ל.

החיל שלנו         
מוצרינו פותחו בקפידה והמטרה היא לפנות את הזמן החשוב 
שלנו לדברים חשובים יותר מלהגיע למקום קרוב/מרוחק 

בכדיי להפעיל מכשיר/מנוע/אביזר/ מוצר חשמלי.

מוצרינו הם החכמים ביותר בשוק ולצרכים האנושיים בכלל 
ניתן לפקח עליהם באופן נוח למשתמש וביעילות רבה מרחוק.

דומאון מפתחת תוכנות מחשב לשליטה ובקרה על הבקרים.

כך שהצרכים שלכם זה המוצרים שלנו.

וכך הפכה מיא סמארט לבלעדית ופונקציונאלית ברמה 
שלא נראתה כמותה...
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DC-SW860/DC-SW862 | מפסק מקלט למנועDC-SW861/DC-SW863 | 'מפסק מקלט טאצ

מפסק מקלט למנוע
 	DC-SW860/DC-SW862 :מק"ט

מפסק מקלט יחיד/כפול, התקנה קלה ופשוטה, מתגים להפעלה ידנית גדולים במיוחד בחזית המפסק.	 

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לקליטה משלטים, שליטה מרכזית אלחוטית ובקר לבית חכם לשליטה 	 
מאפליקציה.

ניתן לשלוט על התריס או הוילון לסגירה\פתיחה באופן ידני או אוטומטי ללא השלט.	 

עם פונקציית הטיית השלבים לקביעת כמות אור הרצויה להכניס לבית.	 

ממסר מדרגת TV5 למניעת קצר מרצידות של חברת החשמל.	 

יש להתקין את הפיקוד בכל יחידת קצה ונהנים משליטה ע"י שלט, שליטה מרכזית ביציאה מביתך ושעוני שבת.	 

מקלט רדיו מובנה הקולט את הפקודה מסדרת השלטים ארוכי הטווח, מתאים לתשתית 55מ"מ במיוחד.	 

יוצר במכונות SMT מוגן מיים ולחות.	 

מסנכרן מול חיישני רוח, גשם ושמש האלחוטיים.	 

מתאים לכל סוגי התריסים, וילונות, מרקיזות ומסכים גלילה או חשמליים.	 

לאחר 120שניות ניתוק הזנת מתח למנוע באופן אוטומטי למניעת נזק למנוע התריס / הוילון. 	 

מתאים לכל סוגי/גדלי מנועי התריסים והוילונות באשר סוגם.	 

ניתן לשלוט על המפסק הנ"ל באמצעות אפליקציית הסמארטפון שלנו.	 

צבע לבחירה: פנינה.	 

חזית זכוכית מעל צבע לבן פנינה מיטאלי.	 

מפסק מקלט טאצ'
 	DC-SW861/DC-SW863 :מק"ט

מפסק מקלט עם מסך מגע LCD )טאץ'( יחיד\כפול, התקנה קלה ופשוטה בתוך הקיר, להפעלה ידנית בחזית.	 

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לקליטה משלטים, שליטה מרכזית אלחוטית ובקר לבית חכם לשליטה 	 
מאפליקציה.

מתגי מגע בחזית המפסק לפתיחה/סגירה של התריס/הוילון/הסוכך באופן ידני או אוטומטי ללא השלט.	 

פונקציית הטיית השלבים לקביעת כמות אור הרצויה להכניס לבית.	 

ממסר מדרגת TV5 למניעת קצר מרצידות של חשמל.	 

יש להתקין את הפיקוד בכל יחידת קצה ונהנים משליטה ע"י שלט, שליטה מרכזית ביציאה מביתך ושעוני שבת.	 

מקלט רדיו מובנה הקולט את הפקודה מסדרת השלטים ארוכי הטווח.	 

מתאים לתשתית 55מ"מ במיוחד.	 

יוצר במכונות SMT מוגן מיים ולחות.	 

מסנכרן מול חיישני רוח, גשם ושמש האלחוטיים.	 

מתאים לכל סוגי התריסים, וילונות, מרקיזות ומסכים גלילה או חשמליים.	 

לאחר 120שניות ניתוק הזנת מתח למנוע באופן אוטומטי למניעת נזק למנוע התריס/הוילון. 	 

מתאים לכל סוגי\גדלי מנועי התריסים והוילונות.	 

ניתן לשלוט על המפסק הנ"ל באמצעות אפליקציית הסמארטפון.	 

צבע לבחירה: כסוף / לבן.	 

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230VAC 50Hz; 120VAC 60Hz 
-40ºC~+85ºC

300W / 300W X 2
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכע פעול ה

230VAC 50Hz; 120VAC 60Hz 
-40ºC~+85ºC

300W / 300W X 2
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט

הזנת מתח

מנוע 1

מנוע 2

הזנת מתח

מנוע 1

מנוע 2

הצבע לבחירה: לבן פנינה/כסוף/שחור מטאלי.
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מנוע
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45.5
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DC-TS720  |  שעון שבת לתריס חשמלי
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שעון שבת לתריס חשמלי                  
 	DC-TS720 :מק"ט

שעון שבת לתריס שבועי לכל סוגי התריסים, וילונות, מרקיזות 	 
ומסכים גלילה או חשמליים.

תכנות שבועי חורף קיץ, עד 8 פעולות ביום.	 

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, 	 
שליטה מרכזית ושעוני שבת אלחוטיים.

תצוגה אחורית כחולה במסך LCD וחיבור לחיישני רוח, גשם 	 
ושמש.

לאחר 120שניות ניתוק הזנת מתח למנוע באופן אוטומטי למניעת 	 
נזק למנוע התריס.

סוללת גיבוי לשמירת שעה נוכחית ותזמונים אוטומטיים לאחר 	 
ניתוק חשמל ממושך.

מתאים לכל סוגי המנועים / התריסים.	 

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230VAC 50Hz; 120VAC 60Hz 
-40ºC~+85ºC

≤ 300W
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט/אוטומטי

DC-SGR5081 / DC-SGR5082  |  מפסק מקלט למנוע יחיד\כפול לתשתית גוויס 

מפסק מקלט למנוע יחיד\כפול לתשתית גוויס
 	  DC-SGR5081 / DC-SGR5082 :מק"ט

מפסק מקלט לתשתית גוויס יחיד\כפול למנועים, נכנס בקופסה 	 
3\4 מקומות מפסק, התקנה קלה ופשוטה, מתגים להפעלה 

ידנית גדולים במיוחד בחזית המפסק.

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לקליטה משלטים, 	 
שליטה מרכזית אלחוטית ובקר לבית חכם לשליטה מאפליקציה.

ניתן לשלוט על התריס או הוילון לסגירה\פתיחה באופן ידני או 	 
אוטומטי ללא השלט.

עם פונקציית הטיית השלבים לקביעת כמות אור הרצויה להכניס 	 
לבית.

ממסר מדרגת TV5 למניעת קצר מרצידות של חברת החשמל.	 

יש להתקין את הפיקוד בכל יחידת קצה ונהנים משליטה ע"י 	 
שלט, שליטה מרכזית ביציאה מביתך ושעוני שבת.

מקלט רדיו מובנה הקולט את הפקודה מסדרת השלטים ארוכי 	 
הטווח, מתאים לתשתית 55 מ"מ במיוחד.

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230VAC 50Hz; 120VAC 60Hz 
-40ºC~+85ºC

300W / 300W X 2
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט

יוצר במכונות SMT מוגן מיים ולחות.	 

מסנכרן מול חיישני רוח, גשם ושמש האלחוטיים.	 

מתאים לכל סוגי התריסים, וילונות, מרקיזות ומסכים גלילה או 	 
חשמליים.

לאחר 120שניות ניתוק הזנת מתח למנוע באופן אוטומטי למניעת 	 
נזק למנוע התריס / הוילון. 

מתאים לכל סוגי/גדלי מנועי התריסים והוילונות באשר סוגם.	 

ניתן לשלוט על המפסק הנ"ל באמצעות אפליקציית הסמארטפון 	 
שלנו.

צבע לבחירה: פנינה.	 

חזית זכוכית מעל צבע לבן פנינה מיטאלי.	 

התקנה פשוטה להחליף את המפסק הקיים בחדש ולהנות 	 
משליטה ע"י שלט, שליטה מרכזית ביציאה מביתך.

ניתן לשלוט על המפסק הנ"ל באמצעות אפליקציית הסמארטפון 	 
שלנו.

אין צורך בתשתית מיוחדה או הכנה קודמת.	 

מתאים לכל סוגי התריסים / המנועים.	 

לבן או כסוף.	 

פיתוח של חברת מיא סמארט.	 

7070
24

17
.5 44

.5

240V~100מתג ידני
AC 100~240Vמנוע

כניסת חשמל

למעלה
עצור

למטה
ימינה

שמאלה

38

114114

86

86

הזנת מתח

מנוע

25
.5

45.5
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DC-SR802 פיקוד מתאם גוויס

פיקוד מיני
 	DC-SR802 :מק"ט

פיקוד מיני מתאים לכל סוגי התריסים, וילונות, סוככים או תאורה אשר רוצים 	 
לשלוט עליהם משלט ומפסק במקבל.

מקלט רדיו בסגנון אירופי, קטן ממדים, עיצוב אלגנטי, מתאים במיוחד להתקנה 	 
סטנדרטית בתוך קירות.

לפיקוד יציאה למפסק קווי, ניתן לחבר את כל סוגי המפסקים }גוויס, בטוצ'יני 	 
וכו'.{

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, שליטה מרכזית 	 
ושעוני שבת אלחוטיים.

חיווט קל ומהיר באמצעות טרמינל לחיץ.	 

ממסר TVS המגן מרצידות של חברת חשמל.	 

פיקוד קטן במיוחד ניתן להכניסו לתוך ארגז המנוע, תקרות אקוסטיות וכו'.	 

 	.UL-94 V-0 לבקר קופסאת פלסטיק מוגנת אד בדרג

יוצר במכונת SMT מוגן לחות.	 

קולט את הפקודה מסדרת השלטים והמפסקים האלחוטיים. 	 

DC-GS423 מקלט חיצוני ארוך טווח

מקלט חיצוני ארוך טווח
 	DC-GS423 :מק"ט

מקלט רדיו כולל מסוף חיווט לחיץ, עבודה עם כל 	 
המשדרים.

מיועד להתקנה בתריסי גלילה ווילונות ממונעים, תריסים 	 
ונציאנים, מנועים ליניאריים, ועוד.

לפיקוד יציאה למפסק קווי, ניתן לחבר את כל סוגי 	 
המפסקים }גוויס, בטוצ'יני וכו'{

 	 ,dBm110- מקלט סופר הטרודין מובנה, עם רגישות של
שליטה מרחוק עד 200מטר.

מסוף חיווט פשוט וקל באמצעות טרמינל לחיץ.	 

ממסר מוגן זעזועים דרג 5TV להגנה מרצידות של חשמל.	 

 	.500W מיועד למנועים בהספק של עד

פיקוד דק במיוחד ניתן להכניסו לתוך ארגז המנוע ותקרות 	 
אקוסטיות.

חומר V 94-UI-0  חסין אש עבור המעגל המודפס והקופסא. יוצר 	 
במכונת SMT }טכנולוגיית השמה משטחית{ מוגן לחות.

קולט את הפקודה מסדרת השלטים והמפסקים האלחוטיים.	 

ניתן להתקין את הפיקוד בכל יחידת קצה ונהנים משליטה ע"י שלט, 	 
שליטה מרכזית ביציאה מביתך ושעוני שבת אלחוטיים.

ניתן לשלוט על הפיקוד הנ"ל באמצעות אפליקציית הסמארטפון, 	 
מתאים לכל סדרות השלטים.

התקנה קלה ופשוטה.   	 

מפסק

מנוע

שלט

הזנת מתח
220VAC

46

46
26

אפשר להתקין את הפיקוד הנ"ל בכל יחידת קצה 	 
ונהנים משליטה ע"י שלט, שליטה מרכזית ביציאה 

מביתך ושעוני שבת אלחוטיים.

ניתן לשלוט על הפיקוד הנ"ל באמצעות אפליקציית 	 
הסמארטפון, מתאים לכל סדרות השלטים.

התקנה קלה ופשוטה.	 

קיר גבס

קופסת גוויס

תקרה אקוסטית

בית מנורהארגז תריס

מידות: אפשרויות התקנה:

קופסת חיבורים 55

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230VAC 50Hz; 120VAC 60Hz 
-40ºC~+85ºC

≤ 300W
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט/אוטומטי

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230VAC 50Hz; 120VAC 60Hz 
-40ºC~+85ºC

500W
433.92MHz

-110dBm
שלט/ידני

ים
ככ
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ת ו

נו
לו
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ם,

סי
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קו
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כו
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מקלט חיצוני
 	DC-AC201-01/DC-AC201-11 :מק"ט

מקלט חיצוני מתאים לכל סוגי/גדלי התריסים, וילונות, סוככים אשר רוצים לשלוט 	 
עליהם משלט ו\או ומפסק קווי.

לפיקוד יציאה למפסק קווי, ניתן לחבר את כל סוגי המפסקים }גוויס, בטוצ'יני וכו'{	 

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, שליטה מרכזית ושעוני 	 
שבת אלחוטיים.

חיבור מהיר וקל, גישה נוחה להתקנת הבקר.	 

 	.TV5 ממסר הגנה מרצידות של חברת חשמל מדרג

פיקוד דק במיוחד ניתן להכניסו לתוך ארגז המנוע, תיקרות אקוסטיות וכו'.	 

 	.UL-94 V-0 לבקר קופסאת פלסטיק מוגנת אד בדרג

יוצר במכונת SMT מוגן לחות.	 

קולט את הפקודה מסדרת השלטים והמפסקים האלחוטיים. 	 

ניתן להתקין את הפיקוד הנ"ל בכל יחידת קצה ונהנים משליטה ע"י שלט, שליטה 	 
מרכזית ביציאה מביתך ושעוני שבת אלחוטיים.

ניתן לשלוט על הפיקוד הנ"ל באמצעות אפליקציית הסמארטפון, מתאים לכל 	 
סדרות השלטים.

התקנה קלה ופשוטה.	 

DC-AC201-01/DC-AC201-11 מקלט חיצוני

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230AC 50Hz; 120AC 60Hz
-40ºC~+85ºC

≤ 500W
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט
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DC-SR226 פיקוד מוגן מים

פיקוד מוגן מיים
 	DC-SR226 :מק"ט

פיקוד מוגן מים מיני.	 

 מקלט רדיו בגודל מזערי, מיועד להתקנה במקומות צרים במיוחד.	 

העיצוב עמיד למיים מאפשר התקנה גם בחוץ ובארגזי התריסים, במסילת 	 
הוילון, בתיבת הסוכך ועוד.

קולט את הפקודה מסדרת השלטים והמפסקים האלחוטיים, ניתן לתכנת 	 
מצב הפעלה ריגעי )פולסים( או קבוע.

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, שליטה מרכזית 	 
ושעוני שבת אלחוטיים.

קטן במיוחד, מתאים להתקנה במקומות חוץ ומוגנים.	 

 	.IP65 מותאם להתקנה חץ, מוגן מיים בדרג

פועל עם מנועים בהספק עד 500W. התקנה קלה ופשוטה.	 

ניתן לשלוט על הפיקוד הנ"ל באמצעות אפליקציית הסמארטפון.	 

פונקציית הטיית השלבים בפולסים לדיוק מירבי להכנסת אור בכמות 	 
הרצויה.

יוצר במכונות SMT מגן מיים ולחות.	 

פעולה יציבה, מוגן מפני תקיעות ושיבושים בפעולה.	 

חיבור מנוע

הזנת מתח

כחול - לכבל מנוע

כחול - הזנת מתח אפס

חום - הזנת מתח פאזה

ירוק/צהוב - ארקה

שחור - לכבל המנוע

חום - לכבל המנוע
ירוק/צהוב - ארקה

אנטנה

חיבור מנוע

הזנת מתח
AC230V IN ANT

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230VAC 50Hz; 120VAC 60Hz 
-40ºC~+85ºC

500W
433.92MHz

-110dBm
שלט/ידני

תיבת הוכחת אש
הוכחת מים

שלט דו ערוצי
שלט חד ערוצי

מנוע

הזנת מתח

מפסק קווי

מנוע 1

מנוע 2

הזנת מתח
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DC-AC404 בקר קבוצתי לתריסים

בקר קבוצתי לתריסים
 	DC-AC404 :מק"ט

בקר קבוצתי קווי.	 

מערכת בקרה קבוצתית מפעילה באופן ידני ו\או מקלטי הרדיו לבקרה 	 
על מספר צלונים המופעלים יחד.

מקלט הרדיו והבקרה קבוצתית מופעלים יחדיו לכל ארבעת המנועים.	 

יכולת שליטה בארבעה תריסים בעת ובעונה אחת להפעלה למעלה/	 
למטה.

עיצוב אופנתי מוגן בפטנט.	 

מקלט מובנה לשליטה דרך שלטים/מפסקים/שעוני שבת אלחוטיים.	 

מנגנון הגנה המונע נזק למנועים ממתח חוזר.	 

חיבור למפסק מכאני קווי חיצוני.	 

תיבת פלסטיק ABS UV מוגן מאש.	 

חומר ABS מוגן מפני קרני UV, חומר -V94-0 חסין אש עבור המעגל 	 
המודפס וחיפוי הפלסטיק CPU תעשייתי, מתאים לטמפרטורת עבודה 

של 40- עד 85+ מעלות צלסיוס.

פועל עם כל סוגי מערכות הבקרה.	 

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230AC 50Hz; 120AC 60Hz
-40ºC~+85ºC

≤ 300W
433.92MHz

-110dBm
שליטה קבוצתית/ידני/שלט

ים
ככ

סו
ת ו

נו
לו
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הזנת מתח
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4 
ע
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מפסק קווי
מפסק מפסק

LED

(1) (2) (3)

מפסק 1

מפסק 2

מפסק 3
מנוע 1 מנוע 2

מנוע 3

כפתור תכנות

למעלה

למטה
עצירה

DC-AC405 בקר קבוצתי לוילונות

מנוע 3

מנוע 1

הזנת מתח

מפסק קווי

מנוע 4

מנוע 2

בקר קבוצתי לוילונות
 	DC-AC405 :מק"ט

בקר קבוצתי לשליטה מרכזית על וילונות קווית\אלחוטית.	 

פטנט עיצובי רשום.	 

כיסוי יוקרתי בקופסת פלסטיק מוגנת אש.	 

חיבור ל-4 מנועים לשליטה קבוצתית/מרכזית.	 

חיבור למפסק קווי חיצוני.	 

מעבד תעשייתי לבצועים טובים יותר.	 

מתאים לשימוש עם כל מערכות הפיקוד של מיא סמארט.	 

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

דרכי פעולה

230AC 50Hz; 120AC 60Hz
-40ºC~+85ºC

≤ 300W
שליטה קבוצתית/ידני/שלט

ים
ככ
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ת ו

נו
לו
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מקלט רדיו חיצוני
 	DC-CA232 :מק"ט

עיצוב מרהיב ואופנתי מתאים למגוון דקורציות עיצובי הבית.	 

כיסוי פלסטיק חסין אש ומוגן UV, פלסטיק אינו מצהיב. 	 

פתיחה\סגירה של קופסאת הפלסטיק בקלות בשיטת מגירה.	 

חיבור למפסק חיצוני קווי.	 

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, שליטה מרכזית 	 
ושעוני שבת אלחוטיים.

לחצן על גוף הבקר לעליה / הורדה / עצירה.	 

DC-CA232 מקלט רדיו חיצוני

מחשב

מנוע

חשמל
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DC-SR436 פיקוד למקרן

פיקוד למסך הקרנה
 	DC-SR436 :מק"ט

מקלט רדיו AC המיועד להתקנה במסכי הקרנה מסוגים שונים, מצוין לבתי 	 
ספר, חדרי ישיבות, קולנוע ביתי ועוד.

עיצוב אופנתי מוגן בפטנט.	 

 	.RF ובקרת IR בקרת

ניתן לחיבור למתג ידני.	 

 	.DC12V ניתן לחיבור לאות הפעלה

ממסרים מוגנים מפני זעזועים.	 

נתונים טכניים:
 	220VAC :הזנת מתח

 	433.92Mhz :תדר מקלט

 	.500W :הספק

עובד בטמפרטורה: מ-40 עד 85+.	 

אפשרות שליטה: אלחוטית\קווית.	 

מפסק קווי

שלט

חשמלמנוע

מקרן
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פועל עם מנוע עם הספק מתחת ל- 500 וואט.	 

תיבת פלסטיק חסינת אש.	 

CPU תעשייתי לביצועים יציבים יותר.	 

מרחק השליטה מגיע עד ל-200 מטרים.	 

טכנולוגיית השמה משטחית, מוגן לחות.	 

פועל עם כל סוגי מערכות הבקרה.	 

 	.RS232/485 בקרה ושליטה מרחוק ע"י ממשק

תכנת מחשב לשליטה על הבקר.	 

דרך מתג קווי\שלט אלחוטי ניתן להריץ את המנוע 	 
לעלייה\ירידה במצב פולסים }רגעי{ או רציף }קבוע{.

חיבור 12V לחיישני עין אלקטרונית.	 

מכסנ 
מגירה
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בקר אלחוטי לשליטה דרך אפליקציית הסמארטפון / דרך מחשב
 	 DC-AP118 :מק"ט

חיבור ממשק RS485/232 לשליטה בודדת או קבוצתית לשליטה על למעלה מ-255 בקרים/מנועים.	 

מערכת ממשק לשני חיבורים למגע יבש של תלת-גידים יכול לשמש לשליטה מרכזית/בודדת קווית במגע יבש.	 

יכולת חיבור ל3-4 בקרים קבוצתיים קווים ולשלוט עליהם בממשק מחשב/אפליקציה.	 

ניתן לשתף אספקת חשמל למספר בקרים באופן קווי/טורי, כמו כן גם מסופי אותות מגע יבש וחיבורי RJ45 לכולם כאחד.	 

מגוון אפשרויות חיווט לשליטה מהמחשב לנוחות מירבית.	 

לבקר הנ"ל משדר RF עם סיגנל חזק לשידור/לשליטה על הבקרים הפזורים.	 

לבקר יכולת לימוד של עד -16ערוצים שונים שניתן להשתמש אתם לשליטה נקודתית\קבוצתית\מרכזית.	 

באמצעות RS485 ניתנות קומבינציות שליטה מגוונות וייחודיות.	 

בנוסף לשליטה דרך מחשב\אפליקציה ניתן לשלוט בבקרים גם באמצעות סדרות השלטים, מפסקים אלחוטיים, מפסקים מתוכנתים 	 
ושליטה מרכזית אלחוטית.

מסתנכרן עם כל הבקרים של מיא סמארט.	 

עיצוב מרהיב ומהמם, ניתן למקם על שולחן או תלייה על קיר.	 

ניתן לתזמן תרחישים והפעלות אוטומטיות לפי תזמונים קבועים מראש.	 

DC-AP118 בקר לבית חכם

כם
 ח

ית
ב

מחשב
ערוץ<<

לד

עליה
עצירה

הזנת מתח
אנטנה

ערוץ>>ירידה

מצב פעולהכמות ציודסיסמאשם משתמשIPעובד בטמפ'זרם עבודהמתחדגם

DC-AC118DCSV1A≤-20º~+55ºC192.168.2.1adminAdmin999960≤ Smart phone
tablet PC

שליטה באמצעות טאבלט, סמארטפון ומחשב

להפוך בית רגיל לבית חכם בקלות

כם
 ח

ית
ב
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DC-GC290 בקר לשער חנייה

בקר לשער חנייה
 	DC-GC290 :מק"ט

מערכת לשליטה בדלת חנייה, פתרון מקיף ואלגנטי עם פונקציית הגדרת אור מעבר ליכולת 	 
לשליטה בדלת החניה בפתיחה, סגירה ועצירה. 

מותקנות מספר פונקציות להגנה על המערכת מיועד להתקנה בדלתות גלילה ממונעות, 	 
דלתות מסתובבות ועוד.

עובד על תדר Mhz868 או 433Mhz, עם יכולת להפסיק את הפעולה או לחזור למצב הקודם 	 
לאחר היתקלות במכשול.

המנורה נדלקת מיד עם ההפעלה )משל פעולה 3 דקות(.	 

ניתן לכוונן את זמן פעולת המנוע )בין שנייה ל- 90 שניות(.	 

ניתן לכוונן את זמן הסגירה של הדלת )בין שנייה ל- 180 שניות(.	 

עם פונקציית עומס יתר.	 

רכיבים ממותגים בינלאומיים, אמינים ביותר.	 

קופסא אטומה למים, דרג IP 65, מתאים להתקנה בחוץ.	 

הקופסא עשויה מחומר ABS + PC, מוגן מפני קרינת UV ובלאי.	 

חומר Ul-94 V-0 חסין אש עבור המעגל המודפס והקופסא.	 

ממסר TV5, מתאים למנוע עם הספק מתחת ל- 500 וואט.	 

מקלט סופר הטרודין מובנה, עם רגישות של 110dBm-, שליטה מרחוק עד 200 מטר.	 

טכנולוגיית השמה משטחית, מוגן לחות.	 

נתונים טכניים:
 	220VAC :הזנת מתח

 	433.92Mhz :תדר מקלט

 	.500W :הספק

עובד בטמפרטורה: מ-40 עד 85+.	 

אפשרות שליטה: אלחוטית\קווית.	 

לחצן לד

למעלה
עצירה

לחצן הפעלה

מפסק קווי

אנטנה למקלט

חיישני אינפרא-אדום

חיישני אזעקה
מנוע

למטה

הזנת מתח
220VAC
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מערכות פיקוד לתאורה

בקרה ושליטה לכל סוגי התאורה
חסכון בעלויות תשתיות ונקודות חשמל
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DC-TW862/2L מפסק מקלט\כפול טאצ' לתאורה

מפסק מקלט\כפול טאצ' לתאורה
 	DC-TW862/2L :מק"ט

מפסק מקלט יחיד/כפול, לתאורה התקנה קלה ופשוטה, חזית המפסק זכוכית עם חיישני מגע רגישים במיוחד.	 

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לקליטה משלטים, שליטה מרכזית אלחוטית ובקר לבית חכם לשליטה מאפליקציה.	 

ניתן לשלוט על התאורה באופן ידני או אוטומטי ללא השלט.	 

ממסר מדרגת TV5 למניעת קצר מרצידות של החשמל.	 

מקלט רדיו מובנה הקולט את הפקודה מסדרת השלטים ארוכי הטווח, מתאים לתשתית 55 מ"מ במיוחד.	 

יוצר במכונות SMT מוגן מיים ולחות.	 

מסנכרן מול חיישני רוח, גשם ושמש האלחוטיים.	 

מתאים לכל סוגי התאורה, לדים, להט, פלורוצנט והלוגן.	 

פונקצית תכנות לטיימר ספירה לאחור שלאחר כ - 180שניות תיכבה המנורה אוטומטית להתקנה בחדרי מדרגות, מעברים 	 
וכניסות. 

ניתן לשלוט על המפסק הנ"ל באמצעות אפליקציית הסמארטפון שלנו.	 

צבע לבחירה: כסף, מיטאלי ושחור.	 

חזית זכוכית עם תאורת לדים כחולה מתחת להארת לחצני מגע על הזכוכית.	 
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DC-SW860/2L מפסק מקלט\כפול לתאורה

מפסק מקלט\כפול לתאורה
 	DC-SW860/2L :מק"ט

מקלט מובנה הקולט את הפקודה מהשלטים, ומהמפקים האלחוטיים.	 

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לקליטה משלטים, שליטה מרכזית 	 
אלחוטית ובקר לבית חכם לשליטה מאפליקציה.

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, שליטה מרכזית 	 
ושעוני שבת אלחוטיים.

שליטה מרכזית ביציאה מביתך ללא צורך בהכנות קודמות ותשתית מיוחדת.	 

ממסר מדרגת TV5 למניעת קצר מרצידות של החשמל.	 

 אופציה לכיבוי אוטומטי לתאורה לאחר 120 שניות מהדלקת	 
}לחניות, כניסות וכו'.{ 

מתאים לכל סוגי המנורות, להט, פלורסנט, הלוגן, לד וכו.. 	 

ניתן לשלוט על המפסקים הנ"ל באמצעות אפליקציית הסמארטפון שלנו.	 

חזית זכוכית מעל צבע לבן פנינה מיטאלי.	 

צבע לבחירה: לבן פנינה/כסוף/שחור מטאל.	 

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230VAC 50Hz; 120VAC 60Hz 
-40ºC~+85ºC

300W / 300W X 2
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230VAC 50Hz; 120VAC 60Hz 
-40ºC~+85ºC

300W / 300W X 2
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט

86

86

הזנת מתח
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תאורה

86

86

הזנת מתח

25
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45.5

תאורה הזנת מתח

תאורה

תאורה

הזנת מתח

תאורה

תאורה
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DC-LGR5081 / DC-LGR5082 מפסק מקלט תאורה יחיד\כפול לתשתית גוויס

מפסק מקלט תאורה יחיד\כפול לתשתית גוויס
 	DC-LGR5081 / DC-LGR5082 :מק"ט

מפסק מקלט תאורה יחיד\כפול לתשתית גוויס, מקלט מובנה הקולט את הפקודה מהשלטים, ומהמפקים 	 
האלחוטיים.

התקנה פשוטה להחליף את המפסק הקיים בחדש ולהנות משליטה ע"י שלט.	 

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, שליטה מרכזית ושעוני שבת אלחוטיים.	 

שליטה מרכזית ביציאה מביתך ללא צורך בהכנות קודמות ותשתית מיוחדת.	 

ממסר מדרגת TV5 למניעת קצר מרצידות של החשמל.	 

 אופציה לכיבוי אוטומטי לתאורה לאחר 120 שניות מהדלקת	 
}לחניות, כניסות וכו'.{ 

מתאים לכל סוגי המנורות, להט, פלורסנט, הלוגן, לד וכו.. 	 

ניתן לשלוט על המפסקים הנ"ל באמצעות אפליקציית הסמארטפון שלנו.	 

חזית זכוכית מעל צבע לבן פנינה מיטאלי.	 

צבע לבחירה: לבן פנינה/כסוף/שחור מטאל.	 

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230VAC 50Hz; 120VAC 60Hz 
-40ºC~+85ºC

300W / 300W X 2
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט

DC-TS720L טיימר לתאורה

שעון שבת לתאורה
 	DC-TS720L :מק"ט

שעון שבת לתאורה, טיימר שבועי, מקלט מובנה הקולט את הפקודה מהשלטים.  	 

תכנות שבועי חורף קיץ, עד 8 פעולות ביום.  	 

סוללת גיבוי לשמירת שעה נוכחית ותזמונים אוטומטיים לאחר ניתוק חשמל 	 
ממושך.

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, שליטה מרכזית 	 
ושעוני שבת אלחוטיים.

תצוגה אחורית כחולה במסך LCD וחיבור לחיישני רוח, גשם ושמש .   	 

התקנה פשוטה להחליף את המפסק הקיים בחדש ולהנות משליטה ע"י שלט. 	 

שליטה מרכזית ביציאה מביתך ללא צורך בהכנות קודמות ותשתית מיוחדת.	 

 אופציה לכיבוי אוטומטי לתאורה לאחר 120 שניות מהדלקת	 
}לחניות, כניסות וכו..{ 

ניתן לשלוט על המפסק הנ"ל באמצעות אפליקציית הסמארטפון שלנו.	 

מתאים לכל סוגי המנורות, להט, פלורסנט, הלוגן, לד וכו'. 	 

צבע לבחירה: לבן או כסוף.	 

פרמטרים
מתח עבודה

עובד לטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

פעולה

230VAC 50Hz; 120VAC 60Hz 
-40ºC~+85ºC

≤ 300W
433.92MHz

-110dBm
ידני

7070
24

17
.5 44

.5

240V~100מתג ידני
AC 100~240Vמנוע

כניסת חשמל

למעלה
עצור

למטה
ימינה

שמאלה

38

114114

86

86

הזנת מתח
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45.5

תאורה
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DC-LC212 פיקוד מתאם גוויס

פיקוד מתאם גוויס לתאורה
 	DC-LC212 :מק"ט

פיקוד מיני לתאורה מתאים לכל סוגי התאורה שרוצים לשלוט 	 
עליהם משלט ומפסק במקבל.

מקלט רדיו בסגנון אירופי, קטן ממדים, עיצוב אלגנטי, מתאים 	 
במיוחד להתקנה סטנדרטית בתוך קירות, קופסת גוויס\55, קופסאות 

חיבורים וכו'.

לפיקוד יציאה למפסק קווי, ניתן לחבר את כל סוגי המפסקים }גוויס, 	 
בטוצ'יני וכו'.{

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, שליטה 	 
מרכזית ושעוני שבת אלחוטיים.

חיווט קל ומהיר באמצעות טרמינל לחיץ.	 

ממסר TVS המגן מרצידות של חברת חשמל.	 

פיקוד קטן במיוחד ניתן להכניסו לתוך ארגז המנוע, תקרות 	 
אקוסטיות וכו'.

 	.UL-94 V-0 לבקר קופסאת פלסטיק מוגנת אד בדרג

יוצר במכונת SMT מוגן לחות.	 

קולט את הפקודה מסדרת השלטים והמפסקים האלחוטיים. 	 

מידות:

46

46

26

קיר גבס

קופסת גוויס

תקרה אקוסטית

בית מנורהארגז תריס

אפשרויות התקנה:

קופסת חיבורים 55

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230VAC 50Hz; 120VAC 60Hz 
-40ºC~+85ºC

≤ 300W
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט/אוטומטי

אפשר להתקין את הפיקוד הנ"ל בכל יחידת קצה ונהנים 	 
ע"י שליטה משלט, שליטה מרכזית ביציאה מביתך 

ושעוני שבת אלחוטיים.

ניתן לשלוט על הפיקוד הנ"ל באמצעות אפליקציית 	 
הסמארטפון, מתאים לכל סדרות השלטים.

התקנה קלה ופשוטה.	 

5-12/24VDC מערכות פיקוד למתח

חיים חדשים מתחילים מעכשיו

25 24



5-
24

VD
C ח

מת
 ל

וד
יק

 פ
ות

רכ
מע

5-
24

VD
C ח

מת
 ל

וד
יק

 פ
ות

רכ
מע

DC-AC204 מפסק מבוקר

מפסק מבוקר
 	DC-AC204 :מק"ט

מפסק מבוקר עם שנאי מובנה ניתן להתקנה מובנית בתוך 	 
הקיר, קל להתקנה.

יוצר במיוחד לתריס ונציאני עם לחצנים בחזית המפסק 	 
לפתיחה/סגירה התריס הונציאני באופן ידני.

מתאים לכל סוגי התריסים, וילונות, מרקיזות ומסכים גלילה 	 
.12-24VDC או תאורה שעובדים במתח

התקנה פשוטה להחליף את המפסק הקיים בחדש ולהנות 	 
משליטה ע"י שלט.

ניתן להישתמש במפסק כשנאי לתאורה או לכל מוצר 	 
.12-24VDC חשמלי שצורך

במפסק אפשרות סבסוב\הטיית השלבים לדיוק כניסת אור 	 
מירבית לבית.

הזנת מתח

מנוע

אנטנה

 	.30W DC מתאים למנועים עם הספק עד

ממסרים מוגנים מפני זעזועים.	 

 	.R&TTE עיצוב מתקדם בעל תעודת בטיחות

טכנולוגיית השמה משטחית, הרכבה אוטומטית, מוגן לחות.	 

פועל עם כל סוגי מערכות הבקרה.	 

יציאה למפסק קווי חיצוני )כגון:גוויס\בטוציני וכו'(.	 

פיתוח של חברת מיא סמארט.	 

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

מתח יציאה

AC100-240V  50/60Hz
-40ºC~+85ºC

≤ 30W
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט

12-24VDC ,1A

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

מתח יציאה

AC100-240V  50/60Hz
-40ºC~+85ºC

≤ 30W
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט

12-24VDC ,1A

מפסק מקלט מבוקר
 	DC-TS567 :מק"ט

מפסק מבוקר עם שנאי ומקלט מובנה ניתן להתקנה מובנית 	 
בתוך הקיר, קל להתקנה.

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, 	 
שליטה מרכזית ושעוני שבת אלחוטיים.

יוצר במיוחד לתריסים ונציאניים עם מפסקים בחזית 	 
המפסק לפתיחה/סגירה התריס הונציאני באופן ידני.

מתאים לכל סוגי התריסים הונציאניים/וילונות/תאורה  	 
.12-24VDC שעובדים במתח

התקנה פשוטה להחליף את המפסק הקיים בחדש ולהנות 	 
משליטה ע"י שלט.

DC-TS567 מפסק מקלט מבוקר

ניתן להישתמש במפסק כשנאי לתאורה או לכל מוצר חשמלי 	 
.12-24VDC שצורך

במפסק אפשרות סבסוב/הטיית השלבים לדיוק כניסת אור 	 
מירבית לבית.

 	.30W DC מתאים למנועים עם הספק עד

ממסרים מוגנים מפני זעזועים.	 

 	.R&TTE עיצוב מתקדם בעל תעודת בטיחות

טכנולוגיית השמה משטחית, הרכבה אוטומטית, מוגן לחות.	 

פועל עם כל סוגי מערכות הבקרה.	 

יציאה למפסק קווי חיצוני }כגון:גוויס\בטוציני וכו'{.	 

86

86

הזנת מתח

מנוע
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DC-TS862 מפסק מבוקר כפול

מפסק מבוקר כפול
 	                     DC-TS862  :מק"ט

מפסק מבוקר כפול עם שנאי מובנה ניתן להתקנה מובנית בתוך הקיר, קל להתקנה.	 

יוצר במיוחד לתריסים ונציאניים עם לחצנים בחזית המפסק לפתיחה/סגירה התריס הונציאני באופן ידני.	 

 	.12-24VDC מתאים לכל סוגי התריסים הונציאניים/וילונות/תאורה  שעובדים במתח

 	.12-24VDC ניתן להישתמש במפסק כשנאי לתאורה או לכל מוצר חשמלי שצורך

במפסק אפשרות סבסוב/הטיית השלבים לדיוק כניסת אור מירבית לבית.	 

 	.30W DC מתאים למנועים עם הספק עד

ממסרים מוגנים מפני זעזועים.	 

 	.R&TTE עיצוב מתקדם בעל תעודת בטיחות

טכנולוגיית השמה משטחית, הרכבה אוטומטית, מוגן לחות.	 

פועל עם כל סוגי מערכות הבקרה.	 

יציאה למפסק קווי חיצוני }כגון:גוויס/בטוציני וכו'{.	 

מפסק מקלט מבוקר יחיד\כפול לתשתית גוויס
 	DC-VGR5081 / DC-VGR5082 :מק"ט

מ מפסק מקלט מבוקר יחיד\כפול לתשתית גוויס, שנאי ומקלט מובנה ניתן להתקנה מובנית בתוך הקיר, קל להתקנה.	 

יוצר במיוחד לתריסים ונציאניים עם לחצנים בחזית המפסק לפתיחה/סגירה התריס הונציאני באופן ידני.	 

 	.12-24VDC מתאים לכל סוגי התריסים הונציאניים/וילונות/תאורה  שעובדים במתח

 	.12-24VDC ניתן להישתמש במפסק כשנאי לתאורה או לכל מוצר חשמלי שצורך

במפסק אפשרות סבסוב/הטיית השלבים לדיוק כניסת אור מירבית לבית.	 

 	.30W DC מתאים למנועים עם הספק עד

ממסרים מוגנים מפני זעזועים.	 

 	.R&TTE עיצוב מתקדם בעל תעודת בטיחות

טכנולוגיית השמה משטחית, הרכבה אוטומטית, מוגן לחות.	 

פועל עם כל סוגי מערכות הבקרה.	 

יציאה למפסק קווי חיצוני }כגון:גוויס/בטוציני וכו'{.	 
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פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

מתח יציאה

AC100-240V  50/60Hz
-40ºC~+85ºC

≤ 30Wx2
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט

12-24VDC ,2A

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

מתח יציאה

AC100-240V  50/60Hz
-40ºC~+85ºC
40Wx40Wx2
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט

12-24VDC ,3A

86

86

הזנת מתח

מנוע

מנוע

25
.5

45.5

DC-VGR5081 / DC-VGR5082 מפסק מקלט מבוקר יחיד\כפול לתשתית גוויס

7070
24

17
.5 44

.5

240V~100מתג ידני
AC 100~240Vמנוע

כניסת חשמל

למעלה
עצור

למטה
ימינה

שמאלה

38

114114
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                    DC-VC175 פיקוד לונציאני

DC-GS234 מפסק גוויס מבוקר
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5-
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מפסק מבוקר כפול
 	                                         DC-VC175 :מק"ט

 	.12-24VDC מקלט מיני מתאים לכל סוגי התריסים ונציאניים שעובדים במתח

יציאה למפסק קווי מכאני.	 

פיקוד בגודל סופר מיני יש אפשרות להכניסו לתוך קופסאת חיבורים, תיקרה 	 
אקוסטית וכו'.

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, שליטה מרכזית 	 
ושעוני שבת אלחוטיים.

לבקר פונקציית סיבסוב/הטיית השלבים בפולסים לדיוק מירבי.	 

יש להתקין את הפיקוד בכל יחידת קצה ונהנים משליטה ע"י שלט, שליטה 	 
מרכזית ביציאה מביתך ושעוני שבת.

התקנה קלה ופשוטה.	 

מפסק גוויס מבוקר
 	                                         DC-GS234 :מק"ט

שנאי 24VDC 3A מובנה במפסק גוויס מבוקר דו-קוטבי.	 

בקר למפסק גוויס 12/24VDC דו קוטבי לתריס ונציאני, צלון, וילון חשמלי או כל 	 
.12/24VDC מוצר חשמלי העובד במתח ישר

מפסק שלושה מצבים, למעלה למטה ועצירה, המפסק הנ"ל הינו פיתוח 	 
בלעדי של חברת מיא סמארט למפסקי גוויס העובדים עם אביזר חשמלי 

.12-24VDC במתח

לבקר למפסק גוויס הנ"ל שנאי מובנה פנימי }אופציונלי{של  12V/24V 3A, עובד 	 
עם כל הסדרות ועיצובי גוויס.

המפסק עובד פותח למוצרים חשמליים העובדים במתח ישר/בקוטביות 	 
הפוכה ומתאים לכל אביזר או מוצר חשמלי .

ניתן להזמין מתג לחיץ }פוש באטן{ או קבוע.	 

פטנט רשום של חברת מיא סמארט.	 

אופציה לבקר זהה עם קולט שלט לשליטה ע"י שלטים, שליטה מרכזית 	 
אלחוטית ואפליקציה.

ניתן לייצר את הבקר הנ"ל לאחד, שניים או שלושה ערוצים/מנועים/מפסקים.	 

יוצר ומותאם להיכנס לקופסאות גוויס שבקיר במיוחד בכדיי לחסוך בעלויות 	 
חיווט של שנאים למתח נמוך מהארון חשמל עד למפסק.

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

יציאות/ערוצים

מתח יציאה

230AC 50Hz; 120AC 60Hz
-40ºC~+85ºC

≤ 90W
433.92MHz

-110dBm
ידני/שלט

1/2/3

12-24VDC, 3A

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

מתח יציאה

12-24VDC

-40ºC~+85ºC
≤ 30W

433.92MHz
-110dBm
ידני/שלט

12-24VDC ,1A

72

52

18

מקלט חיצוני
 	DC-AC201-05/DC-AC201-19 :מק"ט

מקלט חיצוני.                                                                                     	 

 	 12-24VDC מתאים לכל סוגי המנועים או תאורה שעובדים במתח
ורוצים לשלוט עליהם באלחוט ומפסק קווי במקביל.

לפיקוד יציאה למפסק קווי, ניתן לחבר את כל סוגי המפסקים 	 
)גוויס, בטוצ'יני וכו'(

חיבור מהיר וקל, גישה נוחה להתקנת הבקר.	 

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, שליטה 	 
מרכזית ושעוני שבת אלחוטיים.

 	.TV5 ממסר הגנה מרצידות של חברת חשמל מדרג

פיקוד דק במיוחד ניתן להכניסו לתוך ארגז המנוע, תיקרות 	 
אקוסטיות וכו'.

 	.UL-94 V-0 לבקר קופסאת פלסטיק מוגנת אד בדרג

יוצר במכונת SMT מוגן לחות.	 

DC-AC201-05/DC-AC201-19 מקלט חיצוני

פרמטרים
מתח עבודה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

רגישות

דרכי פעולה

230VAC / 12-24VDC
-40ºC~+85ºC
50W / 500W

433.92MHz
-110dBm
ידני/שלט

הזנת מתח
12V/24V

הזנת מתח
240V

מנוע
12V/24V

מנוע
12V/24V

מפסק קווימפסק קווי

קולט את הפקודה מסדרת השלטים והמפסקים האלחוטיים. 	 

ניתן להתקין את הפיקוד הנ"ל בכל יחידת קצה ונהנים משליטה 	 
ע"י שלט, שליטה מרכזית ביציאה מביתך ושעוני שבת אלחוטיים.

ניתן לשלוט על הפיקוד הנ"ל באמצעות אפליקציית הסמארטפון, 	 
מתאים לכל סדרות השלטים.

התקנה קלה ופשוטה.	 

31 30



כבל טעינה

כבל חשמל למנוע

                    DC-SP014 פנל סולארי עם קולט וסוללה מובנים                     DC-SP013 פנל סואלרי עם סוללה מובנית
ים

רי
לא

סו
ם 

טי
ול

ק

ים
רי

לא
סו

ם 
טי

ול
ק

מידות:מידות:

פנל סולארי עם סוללה מובנית
 	DC-SP013 :מק"ט

הקולט הסולארי מתרגם את אנרגיית השמש, החשמל המופק מאוחסן בסוללה, הקולט הסולארי הוא רכיב המפתח במערכת 	 
החשמל הסולארית, עוצמת ההמרה ואורך החיים שלו הם אשר קובעים את יעילות המערכת הסולארית. עיצוב מוגן מים, דרג 

IP 67, מגן ביעילות על הסוללה המובנית במערכת ועל לוח הבקרה.

מסגרת אלומיניום, חזקה במיוחד, מוגנת מפני זעזועים מכאניים.	 

הקולטים עשויים פוליסיליקון, כושר המרה גבוה ביותר.	 

כאשר יורד גשם ללא הפסקה, הקולט הסולארי אינו יכול לעמוד בדרישות להפיק חשמל בכמות הנדרשת, במקרה זה ניתן 	 
להשתמש במטען חיצוני.

מטען חיצוני.	 

סוללת ליתיום 14.8V/4400 Ma/H מובנית, תוצרת סמסונג קוריאה מספקת תמיכה לפריקת המתח, ומספקת פריקת מתח 	 
.20A יציבה של

תפס מיוחד בין הסוללות, מונע העברת חום ופיזור חום מטבי.	 

פנל סולארי עם מקלט וסוללה מובנים
 	DC-SP014 :מק"ט

הקולטים עשויים פוליסיליקון, כושר המרה גבוה ביותר.	 

עיצוב מוגן מים, דרג IP 67, מגן ביעילות על הסוללה המובנית 	 
במערכת ועל לוח הבקרה

הקולט הסולארי מתרגם את אנרגיית השמש לחשמל.	 

מודול קליטה באיכות גבוהה, רגיש יותר לשליטה משלטים, שליטה 	 
מרכזית ושעוני שבת אלחוטיים.

החשמל המופק מאוחסן בסוללה, הקולט הסולארי הוא רכיב 	 
המפתח

במערכת החשמל הסולארית, עוצמת ההמרה ואורך החיים שלו.	 

הם אשר קובעים את יעילות המערכת הסולארית.	 

כאשר יורד גשם ללא הפסקה, הקולט הסולארי אינו יכול לעמוד 	 
בדרישות להפיק חשמל בכמות הנדרשת, במקרה זה ניתן 

להשתמש במטען חיצוני.

נתונים טכניים:

הספק

מתח יציאה

מתח עבודה

מתח יציאה

פנל סולריפריט

12W (   5%)
21.6V

18V
0.67A

נתונים טכניים:

הספק

מתח יציאה

מתח עבודה

מתח יציאה

פנל סולריפריט

12W (   5%)
21.6V

18V
0.67A

פריט

נתונים טכניים:

מתח עבודה

פליטת זרם מירבית

סוללה

18V
0.67A

פריט

נתונים טכניים:

מתח עבודה

פליטת זרם מירבית

סוללה

18V
0.67A

פריט

נתונים טכניים:

צריכת חשמל בהמתנה

זרם יציאה

מתח יציאה

מקלט

<20uA
12V
20A

כבל מתח למנוע

כבל טעינה

אנטנה + כפתור
תכנות+נורת חיווי

מסגרת אלומיניום, חזקה במיוחד, מוגנת מפני זעזועים מכאניים.	 

סוללת ליתיום 148V/4400 Ma/H מובנית, תוצרת סמסונג קוריאה 	 
מספקת תמיכה לפריקת המתח, ומספקת פריקת מתח יציבה של 

.20A

תפס מיוחד בין הסוללות, מונע העברת חום ופיזור חום מטבי.	 

סוללות ליתיום מתוצרת סאיקו יפן מוגנות IC, תורמות לבטיחות 	 
הסוללה.

בקר DC מובנה למנוע, צריכה מזערית של חשמל, מותג בינלאומי 	 
לשבבי RF ו- IC ראשי.

שליטה מרחוק יעילה, הפנל נשאר במצב הכן תוך צריכה מזערית 	 
.20uA -של חשמל, פחות מ

 	 ,DC 35/45 שידור בהספק גבוה, בטוח ואמין, מסוגל לשלוט על מנוע
.50A 20, זרם שיאA אספקת המתח המרבית

פנל סולארי

מנוע צינורי

מקלט חיצוני

פנל סולארי

מנוע צינורי

מובנה המקלט
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פנל סולארי

פנל סולארי

עם סוללה מובנית ליתיום, 
זה יחויב במלואם בתוך 

שני ימים ביום קיצי

יישום עם סוללת ליתיום מובנה

זה יחויב במלואם בתוך
שני ימים ביום קיצי

סוללת ליתיום מובנית מחוץ

יישום עם סוללת ליתיום מובנה

                    DC-SP012 פנל סולארי למנוע

ים
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ם 
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ול
ק

פנל סולארי למנוע
 	DC-SP012 :מק"ט

הפנל הסולארי הוא רכיב המפתח המערכת החשמל הסולארית. הקולט את אור השמש וממיר אותו לחשמל לצורך הטענה של 	 
סוללה נטענת. כושר ההמרה ואורך החיים של הקולט הם אשר מכתיבים את יעילות הסוללה.

עיצוב פשוט ונעים לעין.	 

 	.PVC פנלים אמורפיים עשויים סיליקון, הליך אריזה עם רדיד

מסגרת חזקה במיוחד עשויה סגסוגת אלומיניום, עמיד בפני שריטות.	 

סרט הדרכה והתקנה באמצעות מברג בלבד, קלות וגמישות בהתקנה.	 

נתונים טכניים:
הספק מירבי

מתח מעגל

זרם מעגל

מתח מירבי

זרם מירבי

מידות ליבת הסוללה

תנאי בדיקה

1W (   5%)
18V

0.095A
12V

0.08A
375X50 (   0.3)X3.2mm
AM1.5, 1000W/m, 25ºC

מידות:

מערכות שליטה
משדרים אלחוטיים

מערכות השליטה האלחוטיות של DOMON מתאימות לכל סוגי מנועי הרדיו של DOMON, מסונכרן עם המנועים והבקרים האינטליגנטיים 
לפתיחה, סגירה, עצירה, תזמונים אוטומטיים }טיימר{, תרחישים וכו'. DOMON מביאה לאנשים חיים קלים ונוחים, יישום רעיונות, אפשרויות 
שליטת RF, ו-IR במקביל עם שליטה ידנית קווית רגליה, שליטה ממחשב ואפליקציה ביתר קלות ונוחות למתקין ולמשתמש. יתרה מזו 
השליטה באמצעות רשת ושליטה מרכזית אלחוטית. מערכות DOMON מותקנות בהרבה בניינים, מגדלים, דירות, וילות, בנייני משרדים, 

מלונות, אתרים ועוד. כמו כן DOMON מפתחת ומספקת מבחר מערכות פיקוד עם דרישות שונות ומגוונות בהתאמה ללקוחותינו.
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פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC123-06דגם

CR2032X2(6V)
0º~70ºC

433.92MHz
כפתור שמאלי או ימני

6 ערוצים
RF control

ים
לט

ש

BIG משדר כף יד מדגם
 עיצוב אופנתי ואלגנטי, נוח לאחיזה, מרחק שידור מעל ל- 120 מ'. פועל בשילוב מקלט רדיו ומנועים אלקטרוניים לפעולות אוטומטיות. 

מספק לך משתמש הקצה איכות חיים. עם אחיזת המשדר BIG הכל טמון בכף ידך.

BIG סדרת
ים

לט
ש

GLASS משדרי כף יד
משדר כף יד מדגם חזית דמוי זכוכית, עיצוב אופנתי ואלגנטי, נוח לאחיזה, מרחק שידור מעל ל- 120 מ'. פועל בשילוב מקלט רדיו, ומנועים 

אלקטרוניים לפעולות אוטומטיות, מספק לך, משתמש הקצה, איכות חיים, GLASS הכל טמון בכף ידך.

GLASS סדרת

למעלה בסטפ

עצירה
למטה

למעלה

למטה בסטפ
ערוץ>>

ערוץ<<

ערוץ יחיד דו-ערוצי

6 ערוצים 16 ערוצים

עצירה

למטה

למעלה

ערוץ>>

ערוץ<<

ערוץ יחיד דו-ערוצי

6 ערוצים 16 ערוצים

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC121-02דגם

AAAX2(3V)
0º~70ºC

433.92MHz
כפתור שמאלי או ימני

2 ערוצים

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC121-16דגם

AAAX2(3V)
0º~70ºC

433.92MHz
כפתור שמאלי או ימני

16 ערוצים

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC121-01דגם

AAAX2(3V)
0º~70ºC

433.92MHz
אין

ערוץ יחיד

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC121-06דגם

AAAX2(3V)
0º~70ºC

433.92MHz
כפתור שמאלי או ימני

6 ערוצים

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC123-02דגם

CR2032X2(6V)
0º~70ºC

433.92MHz
כפתור שמאלי או ימני

2 ערוצים

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC123-01דגם

CR2032X2(6V)
0º~70ºC

433.92MHz
אין

ערוץ יחיד

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC123-16דגם

CR2032X2(6V)
0º~70ºC

433.92MHz
כפתור שמאלי או ימני

16 ערוצים

RF control

משטח יוקרתי עשוי לכת פסנתר, מראה מכובד ואלגנטי.	 

אפשרות לבחירת צבע שחור או לבן להתאמה מושלמת למגוון עיצובי הבית השונים.	 

פנל קדמי עשוי אקריל, מונע שריטות והצהבת הפלסטיק.	 

דורש שתי סוללות כפתור, קלות להשגה ופשוטות להחלפה.	 

עיצוב חסכוני בחשמל, אורך חיי הסוללה 3 שנים.	 

כולל תפס קיר.	 

מעוצב בעיצוב מינימליסטי, נאה למראה.	 

משטח יוקרתי עשוי לכת פסנתר, מראה מכובד ואלגנטי.	 

כפתור עלייה וירידה באופן פעולה רצוף.	 

בנוסף עוד שני כפתורי עליה וירידה להפעלה נקודתית במ"מ 	 
לתריסי אור וונציאניים.

אפשרות לבחירת צבע שחור או לבן להתאמה מושלמת למגוון 	 
עיצובי הבית השונים.

פנל קדמי עשוי אקריל, מונע שריטות והצהבת הפלסטיק.	 

דורש שתי סוללות כפתור, קלות להשגה ופשוטות להחלפה.	 

עיצוב חסכוני בחשמל, אורך חיי הסוללה מעל ל- 3 שנים.	 

כולל תפס קי.	 
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MAGNET משדרי כף יד
משדר כף יד תושבת מגנט, עיצוב אופנתי ואלגנטי, נוח לאחיזה, מרחק שידור מעל ל- 120 מ'. פועל בשילוב מקלט רדיו ומנועים אלקטרוניים לפעולות 

אוטומטיות. מספק לך משתמש הקצה איכות חיים. עם אחיזת המשדר MAGNET  הכל טמון בכף ידך.

מעוצב בעיצוב מינימליסטי, נאה למראה.	 

משטח יוקרתי עשוי לכת פסנתר, מראה מכובד ואלגנטי.	 

אפשרות לבחירת צבע שחור או לבן להתאמה מושלמת למגוון עיצובי הבית השונים.	 

פנל קדמי עשוי אקריל, מונע שריטות והצהבת הפלסטיק.	 

דורש שתי סוללות כפתור, קלות להשגה ופשוטות להחלפה.	 

עיצוב חסכוני בחשמל, אורך חיי הסוללה מעל ל- 3 שנים.	 

כולל תפס קיר  מגנט.	 

MAGNET סדרת

עצירה

למטה

למעלה

ערוץ>>

ערוץ<<

ערוץ יחיד דו-ערוצי

6 ערוצים 16 ערוצים

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC127-01/02/06/16דגם

AAAX2(3V)
0º~70ºC

433.92MHz
כפתור שמאלי או ימני

2 ערוצים

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC127-01/02/06/16דגם

AAAX2(3V)
0º~70ºC

433.92MHz
כפתור שמאלי או ימני

16 ערוצים

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC127-01/02/06/16דגם

AAAX2(3V)
0º~70ºC

433.92MHz
אין

ערוץ יחיד

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC127-01/02/06/16דגם

AAAX2(3V)
0º~70ºC

433.92MHz
כפתור שמאלי או ימני

6 ערוצים

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC123-02Cדגם

CR2032X2(6V)
0º~70ºC

433.92MHz
כפתור שמאלי או ימני

2 ערוצים

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC123-01Cדגם

CR2032X2(6V)
0º~70ºC

433.92MHz
אין

ערוץ יחיד

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC123-06Cדגם

CR2032X2(6V)
0º~70ºC

433.92MHz
כפתור שמאלי או ימני

6 ערוצים

RF control

פרמטרים

סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

תדר שידור

לבחור במצב ערוץ

מספר ערוצים

דרכי פעולה

AC123-16Cדגם

CR2032X2(6V)
0º~70ºC

433.92MHz
כפתור שמאלי או ימני

16 ערוצים

RF control

ים
לט
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TOUCH משדרי כף יד
משדר הרדיו לכף היד מסדרת TOUCH עם מסך מגע קפסטיבי, בקרת עוצמת המגע וצריכת חשמל נמוכה. כאשר אתה אוחז בידך את משדר 

הרדיו עם מסך המגע אתה מקבל חוויה של חיים מודרניים ונוחים.

TOUCH סדרת

ערוץ יחיד

6 ערוצים

דו-ערוצי

למעלה

עצירה

למטה

ערוץ>>
ערוץ<<

16 ערוצים

מראה פשוט ואופנתי.	 

משטח יוקרתי עשוי לכת פסנתר, מראה מכובד ואלגנטי.	 

אפשרות לבחירת צבע שחור או לבן להתאמה מושלמת למגוון עיצובי הבית השונים.	 

פנל קדמי עשוי אקריל, מונע שריטות והצהבת הפלסטיק.	 

דורש שתי סוללות כפתור, קלות להשגה ופשוטות להחלפה.	 

מסך מגע קפסטיבי, בעל רגישות מגע גבוהה, מונע שיבושי הפעלה.	 

צריכת סוללה נמוכה ביותר.	 

כולל תפס קיר.	 
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שלט שולחני
 	DC-AC129 :מק"ט

שלט שולחני עם סוללת ליטיום נטענת מובנת.	 

שלט קטן אלגנטי ומעודן.	 

צבע לבן פורצלן ועתיר יופי.	 

נוח וקל לשימוש.	 

התקן USB לטעינה בקלות.	 

 	.Mya Smart מסתנכרן מול כל המקלטים של

טעינה מלאה מספיקה לשנה.	 

DC-AC129 שלט שולחני
ים

טי
חו

אל
ם 

קי
פס

מ

מפסק אלחוטי
 	 DC-AC125/DC-AC126 :מק"ט

מפסק אלחוטי יחיד/כפול להתקנה על גבי הקיר, עיצוב אופנתי עם לוח מקשים גדולים במיוחד.	 

ניתן להדבקה על הקיר או לאחיזה ביד.	 

כפתורים אטומים, רגישים יותר למגע.	 

המפסק האלחוטי יחיד או כפול הוא פיתרון חכם המשמש למי שצריך מפסק בקיר ללא תשתית למפסק.	 

המפסק האלחוטי יכול לשמל כשליטה מרכזית על כל התריסים החשמליים בביתך ליד דלת היציאה.	 

המפסק סטאטי ושטוח מאחור )אין חלק אחורי שאמור להכנס בתוך הקיר(.	 

ניתן לכייל את המפסק הנ"ל לכל סוגי הבקרים וחלוקה לפי קבוצות.	 

עיצוב אלגנטי, ללא חיבורי חוטים, ללא צורך בחיווט\תשתית.	 

 	.SMT ייצור במכונת

טכנולוגיית השמה משטחית מוגן מיים ולחות.	 

צבע לבחירה: לבן פנינה/כסוף/שחור מטאלי.	 

מידות:

DC-AC125/DC-AC126 מפסק אלחוטי

פרמטרים
סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

זרם עבודה

דרכי פעולה

אורך חיי הסוללה

27A (12V)
0ºC-70ºC
≤ 10mW

433.92mHz

10mA
אלחוטי

3 שנים

שידורערוץכוחמתחעובד בטמפ'סוללהדגם

AC129-0120-סוללת ליתיוםº~+55ºC433.92MHz≤10mWערוץ אחדRF

AC129-0420-סוללת ליתיוםº~+55ºC433.92MHz≤10mW4 ערוציםRF

ים
לט

ש
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DC-TE740 מפסק מתוכנת אלחוטי

שלט שולחני
 	DC-TE740 :מק"ט

שעון שבת מתוכנת אלחוטי 	 

מיועד לשליטה על תריסים הממונעים, סוככים ממונעים, צלונים 	 
ממונעים, ותריסים ונציאנים ממונעים תוך הגדרה של זמן פעולה.

יתר על כן ניתן לקבוע את מיקום התריס והזווית של השלבים 	 
לקביעת כמות האור החודרת אל החלל ליצירת תאורה פנימית 

נוחה ונעימה.

מסך מגע מעוצב ואופנתי, קל לתפעול.	 

עם פונקציית הגבלה, ניתן לכוונן עד שישה פעולות בטיימר, 	 
מחזור יומי, או שבועי.

עם פונקציית בקרה לטמפרטורה, ניתן להציג את הטמפרטורה 	 
על גבי הצג.

התקנה על הקיר עם מחזיק מגנט, קלות וגמישות בהפעלה

איזור חיישן אינדוקצייה

תושבת קיר מגנט התקנה מעל הטיח

קיר

תצוגת טמפרטורה

תצוגת שעה

למטה
עצירה

שמאלהלמעלה
ימינה

כפתור פונקציות

יום בשבוע

ים
טי

חו
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ם 
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פתיחת מגירה

1

שליפת חיישן

3

DC-VBS330 חיישן רטט לסוכך

חיישן רטט לסוכך
 	DC-VBS330 מק"ט

חיישן רדיו לרוח משמש להגנה על סוככים במזג אוויר סוער.	 

לסוכך ניחן בחיישן 3D }תלת מימד{ חדשני.	 

החיישן נידבק בחזית הסוכך על הבד וכאשר רוחות מזיזות את 	 
הבד\החיישן, משדר החיישן למנוע\לבקר למשוך את הסוכך חזרה 

למניעת נזק באופן אוטומטי כאשר הרוח מגיעה לרמה המכווננת.

מכסה הפלסטיק של החיישן מסוג ABS המוגן בפני נזקי קרני השמש.	 

עיצוב מוגן מים מדרג IP65, מותאם לשימוש חיצוני.	 

פלט 3D אלחוטי, רגישות גבוהה ודיוק מירבי.	 

 	.1.5V צריכת חשמל נמוכה מאוד ע"י שני סוללות

ביצועי השבב גבוהים מאוד המוצר פטנט רשום.	 

חיישן תלת מימד אלחוטי בעל רגישות תגובה מדוייקת.	 

פוטנציומטרים לכיוון הרגישות הרצוייה 1-9, כאשר 1= רגישות 	 
מקסימלית.

מתאים לכל סוגי המנועים של מיא סמארט, למנועים מחברות 	 
אחרות צריך להוסיף מתאם.

מבנה המוצר:

פרמטרים
סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

זרם עבודה

דרכי פעולה

AAAX2 (3V)
-40ºC ~ +85ºC

≤ 10mW
433.92MHz

10mA
אוטומטי

2

מכסה

תושבת תחתונה
מגנט

פוטנציומטר לכיוון רגישות

כפתור כיול

4

עם פונקציית בקרה לאור, ניתן לכוונן עד 10 דרגות אור באמצעות 	 
חיישן האור.

מסך מגע בעל רגישות גבוהה ומנגנון מונע תקלות וקפיאה של המסך.	 

16 ערוצים ל-16 מקלטים או לבקרה קבוצתית.	 

ניתן לשלב עד שלושה מצבי בקרה קבוצתיים.	 

עיצוב חסכוני בחשמל. סוללת CR2032 לאספקת מתח חשמלי, קלה 	 
להחלפה, אורך חיי .הסוללה מעל לשנה.

עוצמת השידור של ה- RF היא 10mW. מתאים לכל המקלטים.	 

מסך LCD גבישי נוזלי LCD עם תאורת LED אחורית, יוקרתי ואופנתי.	 
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DC-SE503 חיישן גשם, שמש ורוח אלחוטיDC-SE890 חיישן סולארי אלחוטי

חיישן רוח אור וגשם אלחוטי
 	DC-SE503 מק"ט

חיישן רוח/גשם/אור לסוככים, חלונות חשמליים ועוד. מיועד לעבודה 	 
עם מנועים ומערכות בקרה, מודד את עוצמת הרוח, כמות האור, 

וכמות המשקעים על מנת לפתוח או לסגור את תריסי החלון באופן 
אוטומטית. 

כאשר רמת האור מגיעה לערך המכוונן הסוכך ייפתח באופן אוטומטי 	 
על מנת לספק הגנה מפני קרני השמש, כאשר עוצמת הרוח מגיעה 
לערך המכוונן, הסוכך ייסגר באופן אוטומטי על מנת להישמר מפני 
נזקי הרוח, כאשר כמות המשקעים מגיעה לרמה שכווננה, הסוכך 

ייסגר באופן אוטומטי על מנת להישמר מפני נזקי הגשם.

אספקת מתח AC, אמין יותר.	 

מוגן מפני קרני UV, מיועד לשימוש ארוך טווח בחוץ גם תחת תנאים 	 
סביבתיים קשים.

חיישן גשם, שמש ורוח אלחוטי
 	DC-SE890 מק"ט

חיישן רוח / גשם / אור לסוככים, חלונות חשמליים ועוד.	 

מיועד לעבודה עם מנועים ומערכות בקרה, מודד את עוצמת הרוח, 	 
כמות האור, וכמות המשקעים על מנת לפתוח או לסגור את תריסי 

החלון באופן אוטומטית.

כאשר רמת האור מגיעה לערך המכוונן הסוכך ייפתח באופן אוטומטי 	 
על מנת לספק הגנה מפני קרני השמש, כאשר עוצמת הרוח מגיעה 
לערך המכוונן, הסוכך ייסגר באופן אוטומטי על מנת להישמר מפני 
נזקי הרוח, כאשר כמות המשקעים מגיעה לרמה שכווננה, הסוכך 

ייסגר באופן אוטומטי על מנת להישמר מפני נזקי הגשם.

מופעל על ידי קולט סולארי, ידידותי לסביבה וחוסך בחשמל.	 

מוגן מפני קרני UV, מיועד לשימוש ארוך טווח בחוץ גם תחת תנאים 	 
סביבתיים קשים.

כושר העמידה לרוח מיושם כבר בתהליך ההזרקה, מפחית את 	 
החיכוך, מגביר את הרגישות.

כושר העמידה לגשם מיושם כבר בתהליך ההזרקה, חומרים עשויים 	 
פלדת אל חלד, מונע ביעילות קורוזיה ושחיקה כתוצאה מגשם 

חומצי.

מילוי הפונקציה האוטומטית של המערכת על ידי בדיקת עוצמת 	 
הרוח והאור.

גמישות בקביעת הערך לדרגת הרוח והאור בהתאם לנסיבות.	 

כוונון של 9 ערכים שונים לרוח / אור / גשם.	 

כאשר רמת האור מגיעה לערך המכוונן הסוכך ייפתח באופן אוטומטי 	 
על מנת לספק הגנה מפני קרני השמש.

כאשר עוצמת הרוח מגיעה לערך המכוונן, הסוכך ייסגר באופן 	 
אוטומטי על מנת להישמר מפני נזקי הרוח.

כאשר כמות המשקעים מגיעה לרמה שכווננה, הסוכך ייסגר באופן 	 
אוטומטי על מנת להישמר מפני נזקי הגשם.

כושר העמידה לרוח מיושם כבר בתהליך ההזרקה, מפחית את 	 
החיכוך, מגביר את הרגישות.

כושר העמידה לגשם מיושם כבר בתהליך ההזרקה, חומרים עשויים 	 
פלדת אל חלד, מונע ביעילות. קורוזיה ושחיקה כתוצאה מגשם 

חומצי.

מילוי הפונקציה האוטומטית של המערכת על ידי בדיקת עוצמת 	 
הרוח והאור.

גמישות בקביעת הערך לדרגת הרוח והאור בהתאם לנסיבות.	 

כוונון של 9 ערכים שונים לרוח / אור / גשם.	 

כאשר רמת האור מגיעה לערך המכוונן הסוכך ייפתח באופן אוטומטי 	 
על מנת לספק הגנה מפני קרני השמש.

כאשר עוצמת הרוח מגיעה לערך המכוונן, הסוכך ייסגר באופן 	 
אוטומטי על מנת להישמר מפני נזקי הרוח.

כאשר כמות המשקעים מגיעה לרמה שכווננה, הסוכך ייסגר באופן 	 
אוטומטי על מנת להישמר מפני נזקי הגשם.
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מקלט/בקר שלט

מחשב

מנוע

סוכך

שלט

מחשב

מקלט/בקר

חיישן אלחוטי סולארי

שמששמש

חיישן אלחוטי

מנוע

סוכך

מקלט/בקר שלט

מחשב

מנוע

סוכך

שלט

מחשב

מקלט/בקר

חיישן אלחוטי סולארי

שמששמש

חיישן אלחוטי סולארי
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חיישן חנייה אלחוטי
 	DC-AC124 :מק"ט

עיצוב אופנתי.	 

 	.IP 65 מוגן מים, דרג

מונע פריצות.	 

אפשרות חזרה למצבו הקודם או לעצור בהיתקלות עם מכשול.	 

התראה במצב סוללה חלשה.	 

סוללת כפתור CR2032, קלה לרכישה ולהתקנה.	 

DC-AC124 חיישן חנייה

פרמטרים
סוג סוללה

עובד בטמפרטורה

הספק

תדר שידור

זרם עבודה

דרכי פעולה

27A (12V)
0ºC-70ºC
≤ 10mW

433.92MHz
10mA

אלחוטי

חיישן אלחוטי

פס גומי

מגנט

DC-SE183 חיישן גשם, שמש ורוח קווי

220VAC הזנת מתח

חיישן קווי

מנוע

סוכך

שלט

מקלט/בקר

חיישן גשם, שמש ורוח קווי
 	DC-SE183 מק"ט

חיישן רוח / גשם / אור לסוככים, חלונות חשמליים ועוד.	 

מיועד לעבודה עם מנועים ומערכות בקרה, מודד את עוצמת 	 
הרוח, כמות האור, וכמות המשקעים על מנת לפתוח או לסגור 

את תריסי החלון באופן אוטומטית.

כאשר רמת האור מגיעה לערך המכוונן הסוכך ייפתח באופן 	 
אוטומטי על מנת לספק הגנה מפני קרני השמש, כאשר 
עוצמת הרוח מגיעה לערך המכוונן, הסוכך ייסגר באופן 

אוטומטי על מנת להישמר מפני נזקי הרוח, כאשר כמות 
המשקעים מגיעה לרמה שכווננה, הסוכך ייסגר באופן אוטומטי 

על מנת להישמר מפני נזקי הגשם.

מופעל על ידי הזנת מתח 220VAC, ידידותי לסביבה וחוסך 	 
בחשמל.

מוגן מפני קרני UV, מיועד לשימוש ארוך טווח בחוץ גם תחת 	 
תנאים סביבתיים קשים.

כושר העמידה לרוח מיושם כבר בתהליך ההזרקה, מפחית 	 
את החיכוך, מגביר את הרגישות.

כושר העמידה לגשם מיושם כבר בתהליך ההזרקה, חומרים 	 
עשויים פלדת אל חלד, מונע ביעילות. קורוזיה ושחיקה 

כתוצאה מגשם חומצי.

מילוי הפונקציה האוטומטית של המערכת על ידי בדיקת 	 
עוצמת הרוח והאור.

גמישות בקביעת הערך לדרגת הרוח והאור בהתאם לנסיבות.	 

כוונון של 9 ערכים שונים לרוח / אור / גשם.	 

כאשר רמת האור מגיעה לערך המכוונן הסוכך ייפתח באופן 	 
אוטומטי על מנת לספק הגנה מפני קרני השמש.

כאשר עוצמת הרוח מגיעה לערך המכוונן, הסוכך ייסגר באופן 	 
אוטומטי על מנת להישמר מפני נזקי הרוח.

כאשר כמות המשקעים מגיעה לרמה שכווננה, הסוכך ייסגר 	 
באופן אוטומטי על מנת להישמר מפני נזקי הגשם.
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SMS / פתיחת שער דרך פלאפון
בקר סלולארי לשליטה על שערי חנייה, דלתות אוטומטיות, תאורה, תריסים 	 

ע"י חיוג טלפון, בוילר, תאורה, תריסים או כל מוצר חשמלי ע"י חיוג טלפון, 
הודעת SMS או באמצעות אפליקצייה  Iphone -פטנט בלעדי.

השמוש ללא תשלום מנוי חודשי וללא עלויות שיחה למשתמש או לסים 	 
שנמצא בבקר.

לפיקוד הסלולארי יכולת זיכרון וזיהוי עד 2000 מורשים.	 

הוספת\מחיקת מורשים בקלות דרך מחשב, SMS או המודם לשליטה ובקרה 	 
מרחוק.

תוכנה וכבל חיבור למחשב להזנה, בקרה וצפייה בשעות שימוש המורשים 	 
בבקר.

קביעת סיסמא למורשה הזנת נתונים.	 

תכנות זמן מגע ממסר רגעי / קבוע.	 

אזעקת שיחה / הודעה בזמן ניסיון תכנות שגוי או עם קוד תכנות שגוי.	 

בשליחת SMS לבקר ניתן לקבל הודעת המורה על קליטה מחברת 	 
הסלולאר.

בדיקת מצב ממסר.	 

טיימר לתכנות תזמונים אוטומטיים.	 

מנגנון הגנה מוצפן, לא ניתן לפרוץ, לתכנת או להפעיל את הבקר שלא ע"י 	 
מורשה.

לבקר יכולת התראה ב SMS או חיוג בזמן פתיחת הממסר.	 

בקר סלולארי
בקר סלולארי לשליטה על בוילר, תאורת מגרשי ספורט, או כל מוצר חשמלי בצריכה 	 

גבוהה ע"י חיוג מטלפון קווי, נייד או הודעה.

לפיקוד יכולת זיכרון וזיהוי עד 2000 מורשים.	 

תכנות מורשים בקלות דרך SMS או מחשב.	 

תוכנה וכבל חיבור למחשב להזנה, בקרה וצפייה בשעות שימוש המורשים בבקר.	 

 	.IP65 קופסא מוגנת מים

תכנות זמן מגע ממסר רגעי / קבוע.	 

אזעקת שיחה / הודעה בזמן ניסיון תכנות שגוי או עם קוד תכנות שגוי.	 

בשליחת SMS לבקר ניתן לקבל הודעת המורה על קליטה מחברת הסלולאר.	 

בדיקת מצב ממסר.	 

טיימר לתכנות תזמונים אוטומטיים.	 

השמוש בבקר ללא עלות עלות שיחה למשתמש ולא לסים אשר נצמא בבקר.	 

מנגנון הגנה מוצפן, לא ניתן לפרוץ, לתכנת או להפעיל את הבקר שלא ע"י מורשה.	 

לבקר יכולת התראה ב SMS או חיוג בזמן פתיחת הממסר.	 
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DC-GO335/510 פתיחת שער דרך פלאפון

DC-GO335/30A בקר סלולארי

נתונים טכניים:
 	    240VAC  /  9-24VDC :הזנת מתח

עומס מירבי: 1500W לכל ערוץ 	 

 	 10A אמפר: עד

מספר ערוצים: 2 ערוצי שליטה	 

 	90x70x20 :מידות פיזיות

נתונים טכניים:
 	240VAC :הזנת מתח

עומס מירבי: 4500W לכל ערוץ	 

 	30A אמפר: עד

מספר ערוצים: ערוץ יחיד	 

פיקוד סלולארי שני ערוצים
פיקוד סלולארי 2ערוצים על תריסים או תאורה באמצעות חיוג, SMS או אפליקצייה של 	 

Iphone - פטנט בלעדי.
לפיקוד יכולת זיכרון וזיהוי עד 2000 מורשים.	 

הוספת\הסרת מורשים בקלות דרך SMS, מחשב או באמצעות המודם.	 

תוכנה וכבל חיבור למחשב להזנה, בקרה וצפייה בשעות שימוש המורשים בבקר.	 

 	.IP65 קופסא מוגנת מים

תכנות זמן מגע ממסר רגעי / קבוע.	 

אזעקת שיחה / הודעה בזמן ניסיון תכנות שגוי או עם קוד תכנות שגוי.	 

בשליחת SMS לבקר ניתן לקבל הודעת המורה על קליטה מחברת הסלולאר.	 

בדיקת מצב ממסר.	 

טיימר לתכנות תזמונים אוטומטיים.	 

השמוש בבקר ללא עלות דמי מנוי חודשיים לסים שנמצא בבקר וללא עלות למשתמש.	 

מנגנון הגנה מוצפן, לא ניתן לפרוץ, לתכנת או להפעיל את הבקר שלא ע"י מורשה.	 

לבקר יכולת התראה ב SMS או חיוג בזמן פתיחת הממסר.	 

DC-GO335/210 פיקוד סלולארי שני ערוצים

נתונים טכניים:
 	12-24VAC :הזנת מתח

עומס מירבי: 4.5W לכל ערוץ	 

 	30A אמפר: עד

מספר ערוצים: 2 ערוצי שליטה	 

DC-SE360/720 חיישן נוכחות \ גלאי תנועה

חיישן נוחכות תיקרה / קיר
 	DC-SE360/720 מק"ט

חיישן נוחכות להתקנה בתקרה / בקיר.	 

חיישן אינפרא אדום למיתוג אוטומטי לתאורה, שימוש למשרדים 	 
ותעשיה

חיישן יעיל ומפיק תועלת בכל מקום שנמצאים בחדר בעזרת גלאי 	 
אינפרא אדום רגישים מאוד בעדשת פרסנל .

חיישן המיתוג הנ"ל נועד להדליק אור אוטומטית בכניסת בן אדם 	 
לחדר, החיישן המקיף את חלל החדר מכל מקום. כאשר יוצא 

מהחדר כבה.

חיישן אור סביבתי מובנה עם סף שיכול לתכנת הפעלה ובקרה 	 
שמבוסס מדרגת האור הסביבתי, הדלקה אוטומטית בזמן שינוי אור

תכנות זמן השהייה ע"י ג'אמפרים במיקום גלוי ונוח.	 

מאפיינים:
ייצור בטכנולוגיה הגבוהה בעולם, להתקנה בתקרה / בקיר.	 

חיישן אור }איפרא אדום{ סובב מובנה.	 

טווח גילוי לארבעה צדדים.	 

בחירת דרגת לוקס וזמן השהייה.	 

חיישן טמפרטורה אוטומטי.	 

יכולת גילוי ישירה מכל מקום לשני אלמנטים.	 

בעל תג קליטה מירבי ע"י מכון מוסמך.	 

חיבור לממשק ניהול קבוצתי ורשתי רחב.	 

RFI/EMI עומד בתקן הגנה וחסינות נעלת.	 

חיישן נוחכות אינפרא אדום למיתוג.תאור

חשמל דרך ממסריציאת מיתוג

בקרה לתאורהייעוד

230VACהזנת מתח

10A @ 250VACעומס מירבי

בכל מקום ישיר – חיבור לשני חיישן  אינפרא אדום
אלמנטים

0.1-3מאית השניהמהירות תגובה

2.4-3.6 מטרלהתקנה בגובהה

5"/30"/1'/3'/5'/10'/20' לבחירהזמן השהייה

הגנה 100%עומד בלחות

מעלות צ'לזיוס 20°C-50°Cעובד בטמפרטורה

100x100x46מ"ממידה פיזית

תרשים לחיישן תקרה:נתונים טכניים:

תרשים לחיישן קיר:
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DY-GO335/750 פיקוד סלולארי שבעה ערוצים
 SMS או אפליקציה של Iphone-פטנט בלעדי.	 

לפיקוד יכולת זיכרון וזיהוי עד 2000 מורשים.	 

תכנות מורשים בקלות דרך SMS או מחשב.	 

תוכנה וכבל חיבור למחשב להזנה, בקרה וצפייה בשעות שימוש המורשים בבקר.	 

 	.SMS תכנות זמן מגע ממסר דרך

 	.IP65 קופסא מוגנת מים

תכנות זמן מגע ממסר רגעי / קבוע.	 

אזעקת שיחה / הודעה בזמן ניסיון תכנות שגוי או עם קוד תכנות שגוי.	 

בשליחת SMS לבקר ניתן לקבל הודעת המורה על קליטה מחברת הסלולאר.	 

בדיקת מצב ממסר.	 

טיימר לתכנות תזמונים אוטומטיים.	 

השמוש בבקר ללא עלות שיחה למשתמש וללא דמי מנוי חודשיים לסים שבבקר.	 

מנגנון הגנה מוצפן, לא ניתן לפרוץ, לתכנת או להפעיל את הבקר ללא הרשאה.	 

לבקר יכולת התראה ב SMS או חיוג בזמן פתיחת הממסר.	 

שקע סלולארי מבוקר
בקר סלולארי בתוך שקע מבוקר להפעלה\כיבוי מוצרי חשמל כגון תנור, בוילר, כיריים 	 

וכו' דרך חיוג, הודעת SMS או באמצעות אפליקציה של Iphone - פטנט בלעדי.

לפיקוד יכולת זיכרון וזיהוי עד 200 מורשים אשר יפתחו ויסגור את הממסר.	 

הוספת\מחיקת מורשים בקלות דרך SMS, חיבור למחשב או מודם.	 

תוכנה וכבל חיבור למחשב להזנה, בקרה וצפייה בשעות שימוש המורשים בבקר.	 

 	.SMS תכנות זמן מגע ממסר דרך

 	.IP65 קופסא מוגנת מים

בשליחת SMS לבקר ניתן לקבל הודעת המורה על קליטה מחברת הסלולאר.	 

בדיקת מצב ממסר.	 

טיימר לתכנות תזמונים אוטומטיים.	 

ללא חיוב של עלויות שיחה למשתמש או דמי מנוי חודשיים לסים שנמצא בבקר.	 

מנגנון הגנה מוצפן, לא ניתן לפרוץ, לתכנת, או הפעיל את הבקר ללא הרשאה.	 

לבקר יכולת התראה ב SMS או חיוג בזמן פתיחת הממסר.	 

MY-WIFI5 חמישה ערוצים WiFi בקר וואי פיי
ממשק WiFi לשליטה על שערי חניה, בוילר, תאורה, תריסים, או כל מוצר חשמלי 	 

.WiFi שליטה דרך רשת חיבור

באמצעות אפליקצייה Iphone -פטנט בלעדי.	 

השמוש ללא תשלום מנוי חודשי וללא עלויות שיחה למשתמש. 	 

ממשק רשת, שליטה דרך שיתוף כבל רשת.	 

חמישה ערוצי יציאה לזרם גבוהה במיוחד.	 

שני ערוצי כניסה להתראות.	 

 	.AP+STA אופן תפעול ייחודי

יכול להתממשק עם כל ראוטר רגיל באופן עצמאי, מאפיין זה מאפשר ליחידה לתפקד 	 
 AP עצמאית בתוך בתוך המערכת עם הראוטר הרגיל, אפילו מחוץ לרשת כמו שה

מאפשר שליטה מקומית דרך סמארטפון\טאבלט.

שני קישורי TCP יחודיים התואמים לאפיון הקודם.	 

יכולת להשתמש כTCP קליינט לחיבור עם שרת שליטה באותו זמן.	 

שרת TCP מאפשר את החיבור והשליטה.	 
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DC-GO345 שקע סלולארי מבוקר

DC-WIFI5 חמישה ערוצים WiFi בקר וואי פיי

DC-GO335/750 פיקוד סלולארי שבעה ערוציםCertificates

נתונים טכניים:
 	12-24VDC : הזנת מתח

עומס מירבי: 15000W לכל ערוץ	 

 	 10A אמפר : עד

מספר ערוצים: 7 ערוצי שליטה	 

נתונים טכניים:
 	240VAC : הזנת מתח

עומס מירבי: 4500W לכל שקע	 

 	30A אמפר : עד

מספר ערוצים: 2 ערוצי שליטה	 

נתונים טכניים:
 	    240VAC  /  9-24VAC/DC : הזנת מתח

עומס מירבי: 1500W לכל ערוץ 	 

 	 10A אמפר: עד

מספר ערוצים: 5 ערוצי שליטה	 

 	80X60X39 :מידות פיזיות
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