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B-TOUCH מנגישה בית חכם לכולם.

��B-TOUCH  הבית החכם שלך מבית �

חיסכון באנרגיה, זמן וכסף.

ללא צורך בשינוי התשתיות 

שליטה במגוון רחב של התקנים 

ניתן לשליטה על התקנים מכל מקום בכל זמן, על 

תזמונים שונים, מותאם לשומרי שבת.

חברת B-Touch חלוצה בישראל בתחום טכנולוגיה מתקדמת, חסכון בחשמל ובפרט בתחום 
הבית החכם.

 
B-Touch מייצרת, מייבאת ומפיצה את מיטב המותגים המתקדמים והחדשניים בעולם תוך 

התאמה פרטנית של חומרה ותוכנה לצרכי הלקוח עם חדשנות פורצת דרך שנועדה להפוך את 
הבית החכם לטכנולוגיה נגישה בתקציב אשר נקבע ע"י הלקוח.

החברה חרטה על דיגלה לספק לקהל הישראלי את המוצרים באיכות גבוהה ובטכנולוגיה 
חדישה, תוך שמירה על מקצועיות ושרות ברמה הגבוהה ביותר.

לחברת B-Touch פתרונות רבים המותאמים לסקטורים השונים (בתים חדשים, בתים קיימים, 
משרדים, בתי ספר, גנים ועוד...)

התחברות 
ושליטה באמצעות:

טכנולוגיות:

איכות
ISO 9001 מאושר
תואם מוצר גלובלי
FCC / CE / SRRC 
תקן איכות הסביבה

ROHS/REACH 

 אמזון
שרות ענן מקצועי ע”י אמזון

 מספקי הענן הגדולים
 בעולם ומבטיח איכות, 

זמן תגובה וזמינות 
של 99.99% ברחבי העולם.

אבטחת מידע
תקן ניהול אבטחת מידע

 ISO 27001 
הגנה על מידע אישי 
ISO 27018 לפי תקן

גישה ופרטיות
הצפנה בתקן צבאי

 ,AES, HTTPS 
WAN/LAN הצפנה

הקצאת סיסמאות דינאמית.

.GDPR הגנת פרטיות בתקן



סדרת גוויס 3 מקום:

סדרת קופסה עגולה 55:

תיאור: מתג תאורה חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
לחצנים: 1 לחצן

צבע: לבן
ברקוד: 609411765395

מתגי תאורה חכם זכוכית טאצ’ 
  ZigBee - ו  WiFi  :קיים בטכנולוגיה *

תיאור: מתג תאורה חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
לחצנים: 2 לחצנים

צבע: לבן
ברקוד: 609411765401

תיאור: מתג תאורה חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
לחצנים: 3 לחצנים

צבע: לבן
ברקוד: 609411765418

תיאור: מתג תאורה חכם.
 WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
לחצנים: 1 לחצן

צבע: שחור
ברקוד: 609411765432

תיאור: מתג תאורה חכם.
 WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
לחצנים: 2 לחצנים

צבע: שחור
ברקוד: 609411765449

תיאור: מתג תאורה חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
לחצנים: 3 לחצנים

צבע: שחור
ברקוד: 609411765456

תיאור: מתג תאורה חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: עגולה 55
לחצנים: 1 לחצן

צבע: לבן
ברקוד: 609411765470

תיאור: מתג תאורה חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: עגולה 55
לחצנים: 2 לחצנים

צבע: לבן
ברקוד: 609411765487

תיאור: מתג תאורה חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא:  עגולה 55
לחצנים: 3 לחצנים

צבע: לבן
ברקוד: 609411765494

תיאור: מתג תאורה חכם.
 WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: עגולה 55
לחצנים: 1 לחצן

צבע: שחור
ברקוד: 609411765517

תיאור: מתג תאורה חכם.
 WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: עגולה 55
לחצנים: 2 לחצנים

צבע: שחור
ברקוד: 609411765524

תיאור: מתג תאורה חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: עגולה 55
לחצנים: 3 לחצנים

צבע: שחור
ברקוד: 609411765531
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סדרת גוויס 3 מקום:

סדרת קופסה עגולה 55:

מתגי תריס חשמלי חכם זכוכית טאצ’ 

תיאור: מתג תריס חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
צבע: לבן

ברקוד: 609411765739

תיאור: מתג תריס חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
צבע: שחור

ברקוד: 609411765463

  ZigBee - ו  WiFi  :קיים בטכנולוגיה *

תיאור: מתג תריס חכם.
 WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: עגולה 55
צבע: לבן

ברקוד: 609411765500

תיאור: מתג תריס חכם.
 WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: עגולה 55
צבע: שחור

ברקוד: 609411765548

תיאור: מתג תאורה+ תריס חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
צבע: לבן

ברקוד: 609411765739

תיאור: מתג תאורה+ תריס חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
צבע: שחור

ברקוד: 609411765890

תיאור: מתג תריס כפול חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
צבע: לבן

ברקוד: 609411765777

תיאור: מתג תריס כפול חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
צבע: שחור

ברקוד: 609411765708
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30M15M

סדרת גוויס 3 מקום:

מתגי דוד חכם

תיאור: מתג דוד טיימר חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
צבע: לבן

ברקוד: 609411765661

תיאור: מתג דוד טיימר חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
צבע: שחור

ברקוד: 609411765678

תיאור: מתג דוד / בוילר חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
צבע: לבן

ברקוד: 609411765388

תיאור: מתג דוד / בוילר חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא: מלבנית (גוויס 3 מקום)
צבע: שחור

ברקוד: 609411765593

30M15M

o�ce@b -touch.co. i l ל: י אימי  I  04-6558500 קוחות: ל w שירות  w w.b -touch.co. i l



סדרת קופסה עגולה 55:

תיאור: מתג דוד / בוילר חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא:  עגולה 55
צבע: לבן

ברקוד: 609411765586

תיאור: מתג דוד / בוילר חכם.
WiFi :טכנולוגיה

תואם קופסא:  עגולה 55
צבע: שחור

ברקוד: 609411765609

מתגי דוד חכם

o�ce@b -touch.co. i l ל: י אימי  I  04-6558500 קוחות: ל w שירות  w w.b -touch.co. i l



מוצרים חכמים

      WiFi  שקע חכם נייד

  WiFi  בטכנולוגיית IR שליטה חכמה במגוון מוצרי-IR בקר

SMART TECHNOLOGY
B-TOUCH

       WiFi  רפיטר- מגדיל טווח

תיאור: שקע נייד  חכם.
WiFi :טכנולוגיה

.220-240V תואם שקע ישראלי
צבע: לבן

ברקוד: 609411765364

תיאור: בקר מזגן IR חכם.
WiFi :טכנולוגיה

.220-240V תואם שקע ישראלי
צבע: שחור

ברקוד: 609411765371

השקע שחוסך לכם כסף,
שליטה מרחוק על ידי אפליקציה וגם באופן ידני. 
מהיום ניתן לשלוט ברוב מוצרי החשמל הביתיים 

על ידי הפעלה מבוקרת.
מזגן, פלטת שבת,בר מים, מגהץ, מפזר חום, 

סדין חשמלי, רדיאטור, מאוורר ועוד...
- ניתן לקבוע הדלקה וכיבוי על ידי הפעלת   

  תזמונים שונים בשעות שונות ובימים שונים. 
- משמש כשעון שבת

- חיבור קל ונוח, מתחבר לכל שקע ישראלי  
  סטנדרטי.

חוסך לכם כסף ומחליף את השלטים בביתך.
ניתן להפעיל מזגנים, טלוויזיה ממירים, מדיה ועוד...

הבקר בעל יכולת לימוד השלט או ניתן להוריד
קוד מובנה מהענן.

ניתן לכוון תזמונים שונים בימים שונים, משמש כשעון שבת.
הבקר ניתן לניוד.

המשתמש יכול להפעיל את הבקר בעזרת אפליקציה ייעודית 
מכל מקום בכל זמן.

- ניתן להפעיל את הבקר על ידי ריבוי משתמשים.
- הבקר יכול להשתלב במערכת בית חכם מבית בי-טאץ'.

.300M  תיאור: מגדיל טווח - רפיטר
WiFi :טכנולוגיה

.220-240V תואם שקע ישראלי
צבע: שחור

ברקוד: 609411765760

בעיות בכיסוי WIFI בבית נשמע לכם מוכר?
-מהיום ניתן לשפר את קליטת ה WIFI בכל החדרים בקלות.

-מתחבר לשקע חשמל ביתי
ניתן להגדיר את הרפיטר בקלות בפחות מ 5 דקות מהטלפון 

הנייד שלכם ללא צורך בהגדרה ראשונית דרך מחשב         
כמו שהכרתם וחשבתם עד היום.

המוצר יכול לעבוד גם כראוטר נוסף על ידי חיבורו בכבל רשת 
לראוטר הביתי.

- השקע ניתן לניוד ממקום למקום.
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אינטרקום דלת חכם

.WiFi אינטרקום פעמון דלת חכם

פעמון פנימי לאינטרקום .

.WiFi חכם  BT-S200 תיאור: אינטרקום
WiFi :טכנולוגיה

צבע: שחור / כסף
ברקוד: 609411765630

אינטרקום דלת חכם, שליטה מרחוק על ידי אפליקציה.
מהיום לא תיהיו מופתעים, תוכלו לשמוע לדבר עם השליח,

אורח או עם כל מי שנמצע אצלכם בדלת, בשליטה מלאה מהנייד 
מכל מקום בכל זמן.

2MP-1080 מצלמה באיכות -
- שמע דו כיווני.

- זווית עדשה רחבה  166.
- ראיית ליליה.

.2.8mm עדשת מצלמה -
.32G כרטיס זיכרון תומך עד -

- סוללת ליתיום דגם 18650 (טעינת סוללת האינטרקום
  מספיקה עד 6 חודשים).

.IP65 מוגן מים -
- במצלמה 6 לדים IR מובנים.

.WIFI חיבור לרשת אלחוטי -
- ניתן להיכנס לאפליקציה ולצפות דרך המצלמה גם באופן יזום.

תיאור: פעמון פנימי מותאם אינטרקום.
WiFi :טכנולוגיה

.220-240V תואם שקע ישראלי
צבע: לבן

ברקוד: 609411765647
- לשימוש פנימי.
.433MHz תדר -

.10mW < צריכת המתנה -
.100db עוצמת צליל עד -
- מעל 30 מנגינות שונות.
- ניתן לכוון עוצמת צליל.

- ניתן לחבר שני אינטרקומים חכמים ליחידת פעמון אחת.
- ניתן לשייך צליל אחר לכול אינטרקום.

- ניתן לחבר שני פעמונים לאינטרקום אחד.
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I 2MP-5MP מצלמות��

.IR ראיית לילה

HD טכנולוגיה שידור באיכות ורזולוציה גבוהים מאד, תמונה חדה יותר, 
עם צבעים מדוייקים ונאמנים יותר למקור.

לראות בזמן הנכון מכל מקום-צפייה בזמן אמת.

הקלטה:ניתן להוסיף כרטיס זיכרון או להקליט על זיכרון 

ניתן לקבל התראות בתזוזה או להפעיל תרחיש.

התקנה קלה ופשוטה.

אודיו דו כיווני.



 WiFi PTZ-360  מצלמת פנימית
BT-S110 :דגם

ריבוי
 משתמשים

HD צפיית
מרחוק

שמע
דו כיווני

קבלת התראות
בזמן אמת

ראיית לילה
אינפרא אדום

אפשרות
הקלטה

 WiFi :טכנולוגיה
ברקוד: 609411765555
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תיאור המוצר:
 .4G או WIFI מצלמה סולרית חיצונית עם אופציה

צפייה בזמן אמת מהסמארטפון מכל מקום, בכל זמן.
- ללא צורך בחיבור חשמל או בכבל רשת.

- ניתן לצפייה מרחוק ובמספר מצלמות בו זמנית במסך מפוצל.
.64GB תומך בכרטיס זיכרון עד -

.IP65 מוגן מים -
.2MP מצלמה -

- ראיית לילה ברזולוציה מקסימלית.
.4X זום דיגיטלי -

מפרט טכני:
IP65 תנאי חוץ: תקן

45°C+55°C-:טווח טמפרטורת עבודה
טווח לחות עבודה: 10%-90%

WiFi 2.4GHz : תדר אלחוטי
WiFi Protocal: IEEE 802.11 b/g/n

6mm :עדשה
ראיית ליליה: אינפרא אדום.

64GB שמירה על גבי כרטיס זכרון (כרטיס לא כולל באריזה): עד
1080P , 2MP , FHD :רזולוציה

מל ש ח חיבור  ך ב צור א  לל

ראיית לילה באיכות גבוה

חיישני תנועה

שמע דו כיווני

צפייה בכל מקום בכל זמן

אפשרות הקלטה
בהתקנת כרטיס זיכרון

ריבוי משתמשים

אופציה לחיבור חשמל קבוע

התראות לנייד בזמן אמת

התקנה קלה ופשוטה

4X זום דיגיטאלי
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 WiFi מצלמה סולארית מתכת חיצונית
BT-S500 :4  דגםG עם אופציה

 WiFi :טכנולוגיה
ברקוד: 609411765906

G4 :טכנולוגיה
ברקוד: 609411765913



מל ש ח חיבור  ך ב צור א  לל

תיאור המוצר:
מצלמה PTZ סולרית חיצונית, 

צפייה בזמן אמת מהסמארטפון  מכל מקום, בכל זמן.

- ניתן לצפות במספר מצלמות בו זמנית במסך מפוצל.
- שמע דו כיווני.

.128GB תומך בכרטיס זיכרון עד -
.IP65 מוגן מים -
.2MP מצלמה -

.IR ראיית לילה ברזולוציה מקסימלית על ידי 8 נורות -
.4X זום דיגיטלי -

- טווח צפיה: אופקי –355° , אנכי° 110  
- תואם בית חכם מבית בי-טאצ’.

מפרט טכני:
IP65 תנאי חוץ: תקן

45°C+55°C-:טווח טמפרטורת עבודה
טווח לחות עבודה: 10%-90%

DC 12V 2A :מתח עבודה
10W :צריכת חשמל מקסימאלית

WiFi 2.4GHz : תדר אלחוטי
WiFi Protocal: IEEE 802.11 b/g/n

RJ45 חיבור קוי: כבל רשת
6mm :עדשה

1080P , 2MP , FHD :רזולוציה

ראיית לילה באיכות גבוה

חיישני תנועה

שמע דו כיווני

צפייה בכל מקום בכל זמן

אפשרות הקלטה
בהתקנת כרטיס זיכרון

ריבוי משתמשים

אופציה לחיבור חשמל קבוע

התראות לנייד בזמן אמת

התקנה קלה ופשוטה

4X זום דיגיטאלי

 PTZ-  360°
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  WiFi מצלמה חיצונית חכמה סולרית
BT-S600 : דגם PTZ ,IP65

WiFi :טכנולוגיה
ברקוד: 609411765722



 WiFi מצלמה חיצונית חכמה ממונעת
BT-S400 : דגם

מוגן מים
IP65

אפשרות
הקלטה

זום דיגיטלי
4X 

מצלמה באיכות
2MP גבוהה

2MP

שמע דו כיווני ריבוי  ראיית לילה
משתמשים

ניתן לשליטה
מהאפליקציה

התקנה
פשוטה

4X

WiFi :טכנולוגיה
ברקוד: 609411765579
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תיאור המוצר:
 ,WiFi+ מצלמה חכמה ממונעת חיצונית

צפייה בזמן אמת מהסמארטפון מכל מקום, בכל זמן.

- ניתן לצפות במספר מצלמות בו זמנית במסך מפוצל.
- שמע דו כיווני.

.128GB תומך בכרטיס זיכרון עד -
.IP65 מוגן מים -

6mm :עדשה -
1080P , 2MP , FHD :רזולוציה -

- גוף חיצוני מתכת.
.2MP מצלמה -

- ראיית לילה ברזולוציה מקסימלית על ידי 3 נורות  IR לד+ 4 פנסי לד. 
.4X זום דיגיטלי -

- טווח צפיה: אופקי –355° , אנכי° 110  
- תואם בית חכם מבית בי-טאצ’.

מפרט טכני:
DC 12V 2A :מתח עבודה

10W :צריכת חשמל מקסימאלית
IP65 תנאי חוץ: תקן

45°C+55°C-:טווח טמפרטורת עבודה
טווח לחות עבודה: 10%-90%

WiFi 2.4GHz : תדר אלחוטי
WiFi Protocal: IEEE 802.11 b/g/n

RJ45 חיבור קוי: כבל רשת
ראיית לילה: 4 נורות אינפרא אדום+ 2 פנסי לד.

128GB שמירה על גבי כרטיס זכרון (כרטיס לא כולל באריזה): עד



תיאור המוצר:
מצלמה חכמה ממונעת חיצונית + WiFi,  בעיצוב חדשני וקומפקטי.

צפייה בזמן אמת מהסמארטפון מכל מקום, בכל זמן.

- ניתן לצפות במספר מצלמות בו זמנית במסך מפוצל.
- שמע דו כיווני.

- אופצייה למעקב בתנועה.
- תומך בכרטיס זיכרון עד  128GB (כרטיס לא כלול באריזה).

.IP66 מוגן מים -
.3MP / 5MP מצלמה -

- ראיית לילה צבעונית על ידי תאורת הלד.
.IR ראיית לילה ברזולוציה מקסימלית על ידי 6 לד -

.4X זום דיגיטלי -
- טווח צפיה: אופקי –355° , אנכי °90  

מפרט טכני:
IP66 תנאי חוץ: תקן

WiFi 2.4GHz : תדר אלחוטי
WiFi Protocal: IEEE 802.11 b/g/n

6mm :עדשה
ראיית ליליה: אינפרא אדום, 6 לד.

5MP , FHD  :רזולוציה

 WiFi :טכנולוגיה
צבע: לבן / שחור 

ברקוד: 609411765746
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5MP/3MP

תאורה חכמה

קופקטית ראיית לילה צבעונית

זיהוי תנועה

שליטה מלאה מהניידמצלמה ממונעת

Mini

 PTZ-  360°

 WiFi מצלמה חיצונית חכמה ממונעת
BT-S300 /350 : דגם

WiFi :טכנולוגיה
ברקוד: 609411765357 / 609411765746



WiFi :טכנולוגיה
ברקוד: 609411765654
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PTZ- 360°

Full HD

 ראיית לילה

צפייה מרחוק

תיאור המוצר:
 ,WiFi+ מצלמה חכמה ממונעת חיצונית

צפייה בזמן אמת מהסמארטפון מכל מקום, בכל זמן.

- ניתן לצפות במספר מצלמות בו זמנית במסך מפוצל.
- שמע דו כיווני.
6mm :עדשה -

- ראיית ליליה: 8 נורות אינפרא אדום.
.128GB תומך בכרטיס זיכרון עד -

.IP65 מוגן מים -
.2MP מצלמה -

.IR ראיית לילה ברזולוציה מקסימלית על ידי 8 נורות -
.4X זום דיגיטלי -

1080P , 2MP , FHD :רזולוציה -
- טווח צפיה: אופקי –355° , אנכי° 110  

- תואם בית חכם מבית בי-טאצ’.

מפרט טכני:
DC 12V 2A :מתח עבודה

10W :צריכת חשמל מקסימאלית
IP65 תנאי חוץ: תקן

45°C+55°C-:טווח טמפרטורת עבודה
טווח לחות עבודה: 10%-90%

WiFi 2.4GHz : תדר אלחוטי
WiFi Protocal: IEEE 802.11 b/g/n

RJ45 חיבור קוי: כבל רשת
128GB שמירה על גבי כרטיס זכרון (כרטיס לא כולל באריזה) עד

 WiFi מצלמה חיצונית חכמה ממונעת
BT-S300 :דגם



WiFi :טכנולוגיה
ברקוד: 609411765623
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תיאור המוצר:
- ניתן לצפות במספר מצלמות בו זמנית במסך מפוצל.

- שמע דו כיווני.
- תומך בכרטיס זיכרון עד  128GB (כרטיס לא כולל באריזה).

.IP65 מוגן מים -
.2MP מצלמה -

- ראיית לילה ברזולוציה מקסימלית על ידי 8 נורות אינפרא אדום.
.4X זום דיגיטלי -
3.6mm :עדשה -

.3.6mm טווח צפיה רחב עם עדשה -
1080P , 2MP , FHD :רזולוציה -

מפרט טכני:
DC 12V 2A :מתח עבודה

10W:צריכת חשמל מקסימאלית
3W < :צריכה בהמתנה

IP65 תנאי חוץ: תקן
45°C±55°C:טווח טמפרטורת עבודה

טווח לחות עבודה: 10%-90%
WiFi 2.4GHz : תדר אלחוטי

WiFi Protocal: IEEE 802.11 b/g/n
RJ45 חיבור קוי: כבל רשת

128GB שמירה על גבי כרטיס זכרון (כרטיס לא כולל באריזה) עד

 WiFi מצלמה חיצונית חכמה
BT-S20 :דגם



Zigbee או Wi-Fi מודולים בטכנולוגית

מודול תאורה חכם - הדלקה אחת.
BT-104A

ברקוד: 609411765784
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מתאים להתקנה מאחורי מתג קיים, על ידי התקנה קלה ופשוטה, כל מתג הופך לחכם.
מודול מאפשר שליטה ובקרה של מעגל תאורה/תריס או שקע . 

חיבור המודול למפסק מכאני או לשקע המותקן בכל מקום בבית. אפשרות ליצירת תזמונים ללא הגבלה.
נשלט מרחוק על ידי אפליקציה.

מודול תאורה חכם - שתי הדלקות.
BT-104B

ברקוד: 609411765791

מודול תאורה חכם - שלוש הדלקות.
BT-104C

ברקוד: 609411765685

מודול תאורה חכם - ארבע הדלקות.
BT-104D

ברקוד: 609411765692

מודול תריס יחיד חכם 
BT-108A

ברקוד: 609411765807 

מודול תריס כפול חכם
BT-108B

ברקוד: 609411765715 

כולל הפעלה ידנית
במתג הקיים

ניתן לשליטה
מאפליקציה

תזמונים שונים.
מתאים לשומרי שבת

ריבוי 
משתמשים

תואם קופסא גוויס 
תואם קופסא עגולה 55  



WiFi חיישנים

Zigbee או Wi-Fi חיישן דלת / חלון בטכנולוגית

זיהוי פתיחה / סגירה של דלת / חלון.
ע"י הזיהוי ניתן להפעיל תרחישים בבית.
קבלת התראה בזמן אמת לטלפון הנייד.

BT-Z-SD-5003

Zigbee או  Wi-Fi חיישן תנועה בטכנולוגית

*הפעלת תרחישים
*על ידי זיהוי תנועה וקבלת התראות בזמן אמת לנייד

110º  - מרחק זיהוי - 7 מטר / זוית זהוי  
BT-Z-SM-5004  

 Wi-Fi סירנה

הסירנה תופעל ותיתן התראה לנייד בשילוב החיישנים.
100db ניתן לבחור צלילים שונים, עוצמת רעש

CR123A X 2 או סוללות Mini USB חיבור ע"י
ניתן להפעיל / לכבות את הסירנה מהטלפון הנייד.

BT-W-Siren-6001

Zigbee חיישן טמפרטורה ולחות

החיישן נייד וניתן להעביר בין חדרים.
קבלת חיווי טמפרטורה ולחות בחלל החדר.

ניתן להפעיל מזגן, פתיחת תריסים וכו.. בקבלת החיווי.
BT-Z-ST-5005

מתאם למערכת אזעקה

ניתן לחבר את מערכת הבית החכם לאזעקה.
בחיבור למערכת האזעקה ניתן להפעיל כול סוג של תרחיש

לדוגמא: כאשר תפעל האזעקה ידלקו האורות במשך 15 דקות.
BT-W-Alarm-6002
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�  I ZigBee טכנולוגית��
.Zigbee בטכנולוגית  B-Touch מערכת מקצועית מבית

- מבוסס על תקשורת MESH המאפשרת התגברות בחיבוריות במקרה שמסלול 
  תקשורת אחד לא תקין.

- ניתן להגיע למרחקים גדולים בין רכיבי המערכת.
WiFI ל  Zigbee ניתן לשלב בין רכיבי -

- כול הרכיבים יכולים "לתקשר" ביניהם.
- בניית תרחישים בצורה נוחה ופשוטה.

- ניתן לתזמן את המערכת או כול רכיב בנפרד, שעון שבת מובנה לכול רכיב.

שליטה
 במס’ רב של 

התקנים

שליטה
 במצלמות

שליטה
בתריסים

שליטה
 בתאורה

שליטה
IR במוצרי

שליטה
 בדוד / בוילר
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