
Smartחסכון בטחון ונוחות.
מערכת בניין חכם

C-Touch



יחידת מוניטור IP דירתית

IP פנל קריאה חיצוני

מערכת צפיה 
IP במצלמות אבטחה

מסך מגע דירתי - צבעוני 7 
אינטש, מצלמת צבע 

מובנית במסך המגע, כניסת 
כרטיס זכרון, התקנה על הטיח.

3 מצבי הפעלה )יציאה, לילה, 
בית(, 8 אזורי גילוי, צופר פנימי 

מובנה, גלאי לדלת הכניסה, 
לוח מקשים מובנה, מוצא בעת 

אזעקה לחיבור חייגן/מוקד 
ועוד, הגדרות שונות לכל אזור. 

אופציית חיבור לחצן מצוקה.

ממשק אייפון / אייפד 
בסיסי לשליטה 

על מערכת בית חכם.
)מחייב תוספת 

בקר רשת(.

שמרטף: דו שיח וידאו בין מועדון 
הדיירים/חדר משחקים לכל דירה.

עמדת שומר: דו שיח בין השומר לדירות 
כולל וידאו, השארת הודעות בדירה 

באין מענה, צפייה במצלמות אבטחה 
של הבניין, אפשרות חיבור דיווח אזעקה 

מהדירה לעמדת שומר.

צפייה והאזנה ביחידת 
המוניטור הדירתית בתמונות, 

סרטים ומוזיקה.

הפעלת מעגלי חשמל נבחרים 
באמצעות מסך המגע הדירתי. 

שלושה תרחישים: יציאה, 
בית, לילה. 

בקר חכם כולל בקר לוגי 
המאפשר חיבור עד 12 מוצאים 

בהתאם לדרישה )מאור, 
תריסים, דוד ועוד(, פנל חכם 

עם 6 לחצנים מוארים.
אפשרות להרחבת מערכת בית 

חכם ללא הגבלה.

משיבון אורח: הקלטת הודעת 
קולית וידאו )תאריך+שעה( 

באין מענה בעת צלצול קריאה 
מהפנל החיצוני. משיבון שכן: 

הקלטת הודעה קולית וידאו 
)תאריך+שעה( באין מענה בעת 

צלצול קריאה בין הדירות. 
משיבון משפחה: הקלטת 

הודעות פנימיות לבני הבית.

דו שיח וידאו בין 
פנל הכניסה לכל 

דירה. דיבור חופשי 
 .hands free -

אפשרות בחירת 
צלצול קריאה. 

פתיחת דלת 
כניסה בניין דרך 

המוניטור.

מותאם להתקנה חיצונית, אנטי 
ונדלי, מצלמת צבע אינפרא 

מובנית, מקשי קריאה גדולים 
ומוארים, קודן כניסה, קורא 

קירבה, מסך תצוגה.

צפייה עד 8 מצלמות רשת, 
מצלמות ציבוריות ו/או 

מצלמות פרטיות של הדייר 
בכל מוניטור דירתי נוסף על 

מצלמת פנל הכניסה. אופציה 
לחיבור מצלמות רשת פרטיות 

לכל דירה חניה, מחסן, דלת 
כניסה ועוד.

אינטרקום וידאו IP ציבורי

מערכת אזעקה דירתית ממשק אייפון / אייפד מולטימדיהשמרטף / עמדת שומר

משיבון אורח/שכן/משפחה

חיוג בין דירות, 
דו שיח וידאו בין 

דירות. 
אפשרות למענה 
לקריאה מדירה 

שכנה ללא וידאו 
מרכזיית בניין)דו שיח בלבד(.

בית חכם

C-Touch
מערכת בניין חכם

Comfortableחסכון בטחון ונוחות. Smart
Security



חברת רוזקום הינה יבואנית של מערכות אינטרקום מתקדמות, 
ומשווקת למפיצים, מתקינים ולפרוייקטים. מוצרי חברת רוזקום 

מותקנים כבר שנים רבות באתרים רבים בארץ.

חברת סמארט הום ישראל הינה נציגתה הבלעדית בישראל של 
חברת סמארט הום גרופ )ארה”ב( ומשווקת מערכות בית חכם 
למפיצים חשמלאים ומתקינים, לפרויקטים וללקוחות פרטיים. 
מערכות החברה ניחנות בקלות ההתקנה ובפתרונות הייחודיים 

לכל פרויקט ודרישה.

נשמח לעמוד לשירותכם:

Tel. 074-7017017  |  www.rozcom.comTel. 03-9030303  |  www.smarthome-israel.co.il

? C-Touch מהי מערכת בניין חכם
מערכת בניין חכם C-Touch הינה פרי פיתוח ושיתוף פעולה בין 
רוזקום  וחברת  חכם(  בית  )מערכות  ישראל  הום  סמארט  חברת 

בע”מ )מערכות אינטרקום(.
מערכת בניין חכם כוללת מספר מערכות אשר משולבות יחדיו, 

אך יחד עם זאת הינן עצמאיות כל אחת בפני עצמה.

המערכת מאפשרת לכל דירה את 
הפתרונות הבאים: 

מערכת אזעקה, מערכת מולטימדיה, מערכת בית חכם מתקדמת, 
דירות,  בין  וידאו  תקשורת  ציבורי,  וידאו  אינטרקום  מערכת 
אבטחה,  מצלמות  מערכת  וציבוריות,  פרטיות  הודעות  השארת 

תקשורת מועדון דיירים, מערכת לקשר עם שומר ועוד. 
מערכת בניין חכם, תוך ראייה ומחשבה לשנים הבאות, מספקת 
כוללים  פתרונות  ייחודית,  משתמש  חווית  לדייר   / ללקוח 

וחדשנות, יותר מכל מוצר דומה אחר.

C-Touch מערכת בניין חכם
מעלה מאוד את ערך הנכס/הפרויקט 

ומשווה לפרויקט ולכל דירה בו ערך מוסף 
יוקרתי הקיים רק בפרויקטים יחודיים 

ומובחרים.


