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פשוט וקל
מפסק קטן ,פתרון ענק
החלפה פשוטה של מפסקי החשמל
החכמים ,היא  ighהסטנדרטים במפסקי
כל מה שצריך על מנת להפוך כל בית רגיל
לחכם וחסכוני באנרגיה.

הכי חכם
תפסיק לשלוט ,תתחיל ליהנות
הדרך הקלה ביותר לשלוט במוצרי החשמל
שלך היא פשוט לא לשלוט.
המפסק שולט בצורה עצמאית במוצר
החשמלי אליו הוא מחובר ומשחרר אותך
מהצורך לשלוט בו.
השתחרר מהדאגות ותן למפסק igh
לרדוף אחר ילדיך ולדאוג שהאור והמזגן
בחדרם לא יישארו דולקים שלא לצורך.

חושבים מחוץ לקופסא
פתרון גדול במפסק קטן
כל מפסק  ighמכיל בתוכו מערכת בית
חכם וניהול אנרגיה ,הכולל בתוכו יכולת
קבלת החלטות בהתאם לשגרת חייך,
נתוני הסביבה והעדפות אישיות.

חסכוני
חסכון עצום ללא מאמץ
שימוש במפסקי  ighחוסכים 30%
מחשבון החשמל החודשי למשפחה
ממוצעת.
המפסקים מכבים את מוצרי החשמל
שנשארו דולקים שלא לצורך ,מדווחים את
נתוני צריכת האנרגיה ודואגים להפעיל את
מוצרי החשמל בצורה היעילה ביותר.
חסכון באנרגיה מייצר שקט נפשי ותורם
משמעותית לאיכות הסביבה בה אנו חיים.
מפסק תאורה חכם
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מערכת  ighיכולות עיקריות
שליטה אוטומטית
שלושה מצבי הפעלה המאפשרים התאמה
מלאה של המפסק לצרכיך .
בעת שימוש במצב אוטומטי המפסק לומד
את נתוני החדר ודואג להדליק ולכבות
עצמאית את מוצר החשמל שמחובר אליו
לפי הצורך  .שימוש במצב חסכוני ידאג
למנוע בזבוז באמצעות כיבוי אוטומטי של
המוצר החשמלי שנותר פועל שלא לצורך.
שימוש במצב ידני מאפשר לשלוט במוצר
החשמלי בצורה הרגילה והמוכרת.

 ighתמיד אתך
מפסקי  ighניתנים לשליטה
ובקרה באמצעות
כל טלפון חכם
מביתך או מכל
מקום אחר בעולם.

פשטות הפעלה
למפסק  ighשלושה אזורי מגע בחזיתו
המאפשרים לבצע באופן ידני הדלקה,
כיבוי ושינו מצב הפעלה באופן המוכר
והידוע.

תזמנים אוטומטיים
כל מפסק מכיל שישה עשר שעונים מובנים
המאפשרים תיזמון מלא של כל הפעלה
אפשרית ,בקלות ובפשטות.

תדע יותר ,תחסוך יותר
מספק מידע מפורט אודות  ighמפסק
צריכת האנרגיה של המוצר החשמלי אליו
הוא מחובר .כעת תדע מיהו צרכן החשמל
היותר בזבזני בביתך ותוכל להתאים את
המפסק כך שיחסוך אפילו יותר.

שלטים וירטואליים
אין עוד צורך בשלטים רגילים ,עם igh
כל טלפון חכם הופך לאין סוף שלטים
שבאמצעותם ניתן לשלוט בכל מוצרי
החשמל שבביתך כגון טלוויזיה,
מזגן ,מערכת שמע ועוד.

מערכת  ighמותאמת לשומרי מסורת
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יכולות ייחודיות





מפסק תאורה חכם



קבלת החלטות מובנה ,הפעלות אוטומטיות.
ממשק מגע ,מראה אלגנטי ועמידות רבת שנים.
שישה עשר תזמנים אוטומטיים שונים.
מד הספק מובנה לבקרה מלאה ומדוייקת של
צריכת האנרגיה.
שישה אייקונים צבעוניים להצגת מצב המפסק בכל
רגע נתון.
התראה אוטומטית במקרה של תקלות אפשריות
כגון נורה שרופה ,עומס יתר והתחממות

 4סוגי מפסקים לכל דבר
מפסק תאורה
שליטה ומדידת הספק לכל סוגי התאורה עד .400W
המפסק מאפשר לבצע עמעום של נורות התומכות בכך.

מפסק תריס/וילון חשמלי
שליטה ומדידת הספק בשני ערוצים על כל תריס המוזן
ממתח הרשת בהספק של עד 400VA

מפסק כוח

המפסק
מחשב גדול בתוך מפסק קטן
כל מפסקי  ighמשמש כיחידת שליטה ובקרה עצמאית
למוצר חשמל בודד.

שליטה ומדידת הספק כל צרכן חשמלי המוזן ממתח
הרשת בהספק של עד .15A

מפסק סנס
שליטה ומדידת הספק כל צרכן חשמלי המוזן ממתח
הרשת ונשלט באמצעות גלי אינפרא אדום בהספק
של עד . 15A
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החיישן האלחוטי
טמפרטורה ,תאורה ,תנועה
חיישן  ighלומד את הסביבה בה הוא נמצא ,מעביר את
המידע באופן אלחוטי למפסקים המקושרים אליו ,מה
שמאפשר להם לקבל החלטות חכמות ולהתאים באופן
אוטומטי את סביבת המחייה לצורכנו בכל עת.

חיישן  - ighבודק תזוזה ,מודד טמפרטורה ועוצמת אור.

חיישן אחד משרת את כל המפסקים
הנמצאים בחלל אחד
התקנה קלה וחסכון באנרגיה
חיישן  ighהינו אלחוטי וסולארי ואינו מצריך התקנה
חשמלית .קיבוע החיישן לקיר הוא כל שנדרש.
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לוח הפעלה חכם
לוח המגע מאפשר שליטה בכל מוצרי החשמל
מרחוק ללא צורך בחיבור לאינטרנט.







מראה אלגנטי וחדשני ,טכנולוגיית מגע
ותאורת לד צבעונית.
שמונה ערוצי הפעלה דינמיים המאפשרים
שינוי בכל עת.
חיבור מהיר באמצעות תושבת מגנטית
לקיר.
תאורת רקע המאפשרת שימוש באזורים
חשוכים.
הטענה קצרה תספיק לתקופת שימוש
ארוכה.

שימוש בכפתור ה"קבוצה " grp
מיצר תרחישים בפשטות ובקלות
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מגשר אינטרנט
גישה למוצרי החשמל שבביתך בקלות
ובפשטות באמצעות חיבור המערכת לאינטרנט.

מאפשר לך להדליק את דוד החימום המים
בדרך חזרה מהעבודה ,לקבל התראה
כשהילדים חוזרים מבית הספר ולדעת שאין
אורחים בלתי רצויים.
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מגשר אינפרה אדום
שליטה מלאה בכל מוצרי החשמל
טלוויזיה ,מזגן ,מקרן ,מערכת סטריאו ועוד.

מאפיינים עיקריים:






התקנה פשוטה באמצעות אפליקציית .igh
הקלטת שלטי אינפרה אדום
אחסון של עד  200ערוצים דינמיים
משדר אינפרה אדום עם זווית
פתיחה של  120מעלות לשליטה מרחוקת.
שליטה ישירה באמצעות עינית IR

מגשר אינפרה אדום מבטל את הצורך בשימוש בשלטים
רגילים ומעביר אותם לטלפון החכם.

