
יתר. לכל מוצא  וחום  בקר דימר 4 מוצאים - בעל  3 אמפר למוצא, בעל הגנות עומס 

קיימים מפסק עוקף, מפסק תכנות, לדים לחיווי מצבי פעולה. תכנות ידני, בעל כניסת מיני 

USB. מתאים לחיבור דימר  בעל 10 אמפר בחיבור של מוצא אחד בלבד. מותאם לעבודה  
כבקר עצמאי.

בקר דימר 8 מוצאים  - בעל  1.2  אמפר למוצא,  כל מוצא עצמאי (חיבור מקורות מתח 

ומגעים יבשים שונים לכל מוצא), בעל הגנות עומס וחום יתר. לכל מוצא קיימים מפסק 

 .USB מיני  כניסת  בעל  ידני,  התכנות  פעולה.  מצבי  לחיווי  ולדים  תכנות,  מפסק  עוקף, 

מותאם לעבודה  כבקר עצמאי.

 ,RGBW 4000. מתאים לחיבור 4 מוצאיםma לד דרייבר -LED בקר דימר 4 מוצאים

כ- 1000 וואט לכל ערוץ, שינוי 12-24 וולט, שליטה על בהירות, עמעום  וצבעים משתנים. 

תכנות ידני. מותאם לעבודה  כבקר עצמאי. לא כולל ספק כח 5 אמפר/12 וולט.

 ,IR באמצעות  הנשלט  מכשיר  כל  עבור  מתאים  זה  בקר   - מקרו  אינפרא  בקר 
מערכות מיזוג/אודיו/ווידאו או אחרות. הבקר כולל רגש זרם ויכול לאחסן עד 255 
ועד 50 פקודות אינפרא אדום כתרחיש. רגש הזרם מאפשר  קודי אינפרא אדום 
 2 עד  על  לשליטה  אפשרות  למערכת.  ומדווח  (מופעל\כבוי)  המכשיר  מצב  זיהוי 

מכשירים. עינית אינפרא אדום אחת כלולה.

בקרים לשליטה נרחבת

בקר לוגי - בקר תרחישים לוגי הכולל שעון אסטרונומי, שעון פנימי, לוח שנה ויומן 
תזכורות. חיווי קולי (מוזיקה) אפשרי בחיבור מגבר חכם Z-AUDIO. חיוני בייחוד 

לשומרי שבת. 

בקר רשת IP- חיבור מערכת בית חכם לרשת האינטרנט. שליטה על המערכת 
דרך הרשת, מותנית בממשק מתאים. בקר זה דרוש במידה ויש רצון לשלוט על 

הבית החכם מרחוק (סמארט פון / לפ טופ וכו')

 IP רשת  חיבור  כתובתי,  אזורי  מגבר  יח'  כולל  זה  בקר   -  Z-AUDIO2 מוזיקה  בקר 

למגבר. 4 מקורות שמע מובנים: כרטיס זכרון, רדיו FM, חיבור LAN וכניסות  RCA לחיבור 

מקורות שמע חיצוניים. יציאות RCA למערכות חיצוניות, יציאות רמקולים 50w*2. תצוגת 

אייפון/אייפד  ו/או  צג  פנל  באמצעות  ושליטה  הפעלה  רדיו,  תחנות  השירים,  על  מידע 

(מותנה בממשק ). מתאים למערכות רב אזוריות (מולטי זון) למוצר זה נלווה ספק כוח, 

(ראה במוצרים נלווים)

 מתאם 4ZD  חכם-  באמצעות המתאם ניתן לשלוט במפסקים קונבנציונאלים. חיבור 

הפעלות  עבור  חכם  בית  מערכת  פקודות  להפעלת  יבשים  מגעים  כניסות   4 עד 

.USB חיצוניות(אזעקה,לחצני חשמל רגילים ועוד). מתאים לקופסא 55, בעל כניסת מיני

                                            9  פעולות בגלאי אחד. בעל  2 כניסות של מגעים יבשים.

כתובתי, חיישן טמפרטורה, חיישן תאורה, גלאי תנועה, גלאי אזעקה, מקלט אינפרא 

אדום (עד 250 קודים), משדר אינפרא אדום ל 360 מעלות, תכנות ידני.

-9IN1- גלאי תקרתי

                                             8  פעולות בגלאי אחד. מוצא 5 אמפר מובנה. כתובתי, 

חיישן טמפרטורה, חיישן תאורה, גלאי תנועה, גלאי אזעקה, מקלט אינפרא אדום (עד 

250 קודים), משדר אינפרא אדום ל 360 מעלות, תכנות ידני.

צד  למערכת  יציאות  ובעל  כתובתי  חכם,  תנועה  גלאי   - באס  תקרתי  גלאי 
.USB שלישי. תכנות ידני, בעל כניסת מיני

קוברה, גלאי תנאי חוץ- (תחת קירוי) 180 מעלות, כתובתי,  3  גלאי אינפרא, 
גלאי תדר מיקרוגל, גלאי טמפרטורה מובנה כולל חיבור של מגע יבש, יציאות מגע 

יבש למערכות חיצוניות, כניסה אחת של מגע יבש,  בעיצוב חדשני ומתקדם.

-8IN1- גלאי תקרתי

3 2

פנלי לחצנים

הפעלות  מובנה,  אדום  אינפרא  מקלט  לחצן,  לכל  פעולה  מצבי  עבור  מואר  חיווי 

שחורה. אפשרות   / לבנה  זכוכית  גימור  ועוד.  תריסים  מאור,  תרחישים,  מקומיות, 

.USB לעיצוב הפנל ע"פי דרישה. תכנות ידני, כניסת מיני

פנל  6B - פנל לחצנים חכם 6 לחצנים

פנל  4B - פנל לחצנים חכם 4 לחצנים

גלאי אינפרא אדום חכמים

 



בקרים - חיבור מהיר ב'קליק' לארון החשמל הביתי

 on/off בקרים לשליטת
פעולה.   מצבי  לחיווי  ולדים  תכנות  מפסק  עוקף,  מפסק  קיימים  בבקר  מוצא  לכל 

הגנות  בעל   ,USB מיני  כניסת  מובנה),  אובר  (צ'יינג'  מנועים  לחיבור  מתאים  הבקר 

עומס וחום יתר ומותאם לעבודה  כבקר עצמאי. (חיבור מקורות מתח ומגעים יבשים 

שונים לכל מוצא)

בקר דימר 4 מוצאים  - מיועד לדימור של תאורה בעל  3 אמפר למוצא , בעל 

הגנות עומס וחום יתר. לכל מוצא קיימים מפסק עוקף, מפסק תכנות, לדים לחיווי 

מצבי פעולה. תכנות ידני, בעל כניסת מיני USB. מתאים לחיבור דימר  10 אמפר 

בחיבור מוצא אחד בלבד. מותאם לעבודה  כבקר עצמאי.

קטלוג מוצרי Wizer בית חכם, הדור הבא

  בקר 4 מוצאים  -  20 אמפר למוצא, כל מוצא עצמאי , תכנות ידני.
.

  בקר 8 מוצאים  - 16  אמפר למוצא, כל מוצא עצמאי , תכנות ידני.

  בקר 12 מוצאים - 10  אמפר למוצא, כל מוצא עצמאי, תכנות ידני. 

בקרי מיני

בקר מיני 2 מוצאים - 5 אמפר למוצא, מתאים לחיבור תריסי /וילונות חשמליים,

מתאים לקופסא 55, מתאים לחיבור צרכנים ללא תשתית מתאימה.

בקר מיני 3 מוצאים -  1 אמפר, 24 וולט לערוץ. מתאים לחיבור תריסים /וילונות 

חשמליים, מתאים לקופסא 55, מתאים לחיבור צרכנים ללא תשתית מתאימה. 

.USB בעל כניסת מיני

בקרי דימור עבור תאורה

1

מוצרים נלווים

אינפרא אדום  , מקלט   LCD פנל לחצנים חכם  משולב במסך   -  DDP צג   פנל 
מובנה, רגש טמפרטורה מובנה, 16 לחצנים להפעלות מקומיות, תרחישים, מוזיקה,  
מיזוג, מאור, תריסים ועוד, תצוגת טמפ', שעה ותאריך. גימור זכוכית לבנה/שחורה. 

.USB אפשרות לעיצוב הפנל ע"פי דרישה. תכנות ידני, כניסת מיני

פנל  3B - פנל לחצנים חכם 3 לחצנים

שלט רחוק  - לשליטה על מערכת הבית החכם 

ספק כח ראשי- 24 וולט, 2 אמפר.

.24vdc  ספק כח למגבר חכם- ספק כח

עינית אינפרא אדום- עבור בקר האינפרא

התקן שולחני לפנלים חכמים

מחברים (קונקטורים)- סט של 10 יח' מחברים כתום, כחול לחיבור כבלי 

תקשורת לבקרים, פנלים ומודולים חכמים נוספים.
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