בית חכם לכל אחד

חודש נובמבר היה חודש פורה מאד בחברתנו.
פתרונות ומוצרים חדשים עלו למדף ומספקים ללקוחותינו ולמתקינים הרבים ערך מוסף ,יתרון טכנולוגי ויתרון מכירתי.
בפייסבוק שלנו אנו מעלים עדכונים שוטפים ,מוצרים ,מבצעים ,פרויקטים שבוצעו ושיתופי פעולה בין מתקינים ועוד.
הצטרפו אלינו לפייסבוק ותהיו חלק ממשפחת סמארט הום ישראל המתרחבת.
https://www.facebook.com/pages/Smart-Home-Israel/237481653023300

מערכת הבית החכם של חברת סמארט הום ישראל יחד עם המוצרים הרבים והפתרונות הייחודיים מאפשרים לכם המתקינים מקור
רווח נוסף וחדשנות שאין למתחרים שלכם ופותחים בפניכם קהל לקוחות חדש.
במהלך חודש נובמבר ערכנו קורס רענון בנושא הבית החכם עבור המתקינים הוותיקים בו שמנו דגש על שלושה נושאים.
 .1רענון הידע ,מענה למתקינים ,פתרונות לפרויקטים ושילוב עם מערכות אבטחה ותקשורת.
 .2חשיפה והכרת המוצרים החדשים :פנלים ,בקרים לסוגיהם ומוצרי עזר נוספים.
 .3הכשרה והכרת המוצרים ,ההתקנה והפתרונות בנושא ":בית חכם לבית קיים".

ההיענות הייתה רבה מאוד.
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בקורס שמנו דגש על הפתרון הטכנולוגי לבתים ומבנים קיימים וכן השילוב בין מערכת בית חכם קווית למערכת בית חכם
אלחוטית.
ההרשמה לקורס הרענון מספר שתיים ולקורס התכנות החלה.
קורסי הרענון והתכנות מיועדים לאותם מתקינים ,חשמלאים שעברו את קורס המבוא וקיבלו תעודת הכשרה מטעם סמארט הום
ישראל.
מעוניינים להיכנס לתחום הבית החכם? הירשם כעת לקורס המבוא הקרוב לבית חכם .

כל ההדרכות הינם ללא עלות .רישום מוקדם חובה.
הזדרזו

להירשם...

בקרוב מאד נפרסם את המחירון החדש.

במחירון זה יהיו לכם הפתעות רבות .מבחר מוצרים חדש ,מחירים מיוחדים ועוד....

שנת  2112תהיה שנה מפתיעה ומלאת הזדמנויות עבורכם המתקינים ועבור לקוחותיכם.

2

בית חכם לכל אחד

"סמארט הום ישראל" מנגישה לכם את הבית החכם במספר אופנים:

הכשרה ,תמיכה וליווי מקצועי
" סמארט הום ישראל" מרחיבה את מערך ההכשרות המקצועיות ומוסיפה קורסים מקצועיים נוספים וזאת כדי
להפוך כל אחד מכם למוביל .
 עזרי מכירה  -מעוניינים לקבל קבצי פליירים ממותגים בפרטי החברה האישיים שלכם? צרו עמנו קשר בפייסבוק
או באתר החברה.
 מבחר מוצרים רב העונה לכל דרישה.
כל בקשה שלכם שתעזור לכם להתקדם ולהצליח בתחום הבית החכם תיבחן ותיענה בהקדם.

סניפים
במקום שתגיעו אלינו עם לקוחותיכם אנו מתקרבים
אליכם.
"סמארט הום ישראל" פותחת בשנה זו מספר סניפים:
במרכז ,בדרום ,בצפון ובירושלים.
בסניפים אלו קיימת תצוגה של המוצרים והפתרונות.
אתם מוזמנים לבד או עם לקוחותיכם להגיע ולהתרשם.
יש לתאם מראש.
רשימת וכתובת הסניפים תפורסם בימים הקרובים .לאלו
מכם שמעוניינים להגיע כבר מתבקשים ליצור קשר עם משרדינו בטלפון .13-3131313
בסניף הקרוב אליכם תקבלו תמיכה מקצועית וכל עזרה שתצטרכו .תוכלו להזמין ציוד ולקבלו.
בסניף תוכלו לקבל תמיכה וליווי התקנה ואפילו להזמין שרותי תכנות
(במידה ואינכם מעוניינים לעשות זאת בעצמכם).
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אינטרקום חכם לפרויקטי דיור
מערכת בניין חכם.C- TOUCH ,
כוללת מספר מערכות המשולבות יחדיו ,אך גם עצמאיות .המערכת מאפשרת פתרונות לכל דירה:
אינטרקום  IPמשולב במערכת בית חכם דירתית.
שליטה על ערוצי מאור ,תריסים ,תרחישים והכול מתוך המסך האינטרקום.
ובנוסף ...לכל דירה:
מערכת אזעקה ,מערכת מולטימדיה ,מערכת בית חכם מתקדמת ,מערכת תקשורת וידאו בין דירות ,מערכת השארת
הודעות פרטיות וציבוריות ,צפייה במצלמות אבטחה ,מערכת תקשורת מועדון דיירים ,מערכת שומר ועוד.

יתרונות המערכת:
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מודולרית וגמישה
אפיון ותכנון בהתאם לפרויקט,
תקצוב ושיווק
תשתיות חשמל בסיסיות
חיווט בסיסי
ידידותית למשתמש ,שרות
ותפעול נוח
ממשק הפעלה
מעלה באופן משמעותי את
ערך הנכס ומספק ערך מוסף
ויוקרתי
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מתקין החודש
יובל כהן מבעלי חברת "  – Homebitפתרונות חשמל חכמים"
www.homebit.co.il
מתחילת דרכי כטכנאי תקשורת ומתח נמוך ועד היום אני עוסק במערכות חשמל ותקשורת ונותן את שירותיי באמצעות
חברת
"  " Homebitלמגוון לקוחות.
לפני כשנתיים התחלתי להתעניין במערכות חשמל חכם .עברתי בין מספר חברות מהמתקדמות בשוק ולאחר בחינת
מערכות שונות מקרוב החלטתי להוריד עוגן בחברת "סמארט הום ישראל" המתאפיינת בהפעלה ידידותית ביותר
ובשיטת התקשורת האמריקאית – . BUS
בתקופה זאת זכיתי להיות מראשוני קורס ההדרכות הניתנות חינם מטעם חברת  smart homeבתחום החומרה ובתחום
התוכנה.
בשנה האחרונה נעניתי לבקשת מנכ"ל  smart home Israelולקחתי חלק בניסויי בקרת עומסים לבקרים המיובאים ע"י
החברה .בניתי את עמדות הבקרה ובמשך זמן מה ביצעתי את ניסויי העומסים .לאחר שראיתי את התוצאות אני יכול
לומר בביטחון מוחלט שהבקרים הללו מהטובים ביותר בשוק.
כיום אני נותן את שירותי באמצעות חברת " " Homebitלהתקנת מערכות חשמל חכם לכל פרויקט ללא הגבלה.
השירות של חברת  Homebitבתמיכת  smart homeמתאפיין במספר ביקורים אצל הלקוח החל מתכנון וליווי ,הנחיות
לחשמלאי  ,אספקת המוצרים ,התקנה וכמובן תכנות המערכת לפי בקשות הלקוח.
חברת  Homebitנותנת מענה ושירות לחשמלאים/מתקינים המעוניינים בשירותי התקנה ותכנות.
שיתוף הפעולה עם חברת  smart homeהוא מוצלח ביותר ואני שמח שנפל בחלקי להיות חלק ממשפחת smart
.home Israel
הטכנולוגיה של  - smarthomeהביצוע של Homebit

5

בית חכם לכל אחד

פרויקט בית חכם
פנטהאוז בחולון.
הלקוח הינו משפחה דתית שרצה פתרון מתקדם לשליטה ובקרה על מערכות התאורה ,התריסים ומערכת האודיו יחד
עם פתרון עיצובי לכמויות המתגים הרבים שהיו מתוכננים על הקירות וריבוי שלטים למכשירים השונים.
דרישה מרכזית של הלקוח שבשבת ומועדי ישראל יקבל אפשרויות הפעלה של המאור ,תריסים ומיזוג הרבה יותר
מתקדמות מאשר שעון שבת מכני ובנוסף שליטה משתנה בהתאם למצבי הבית במועדים שונים.
אדריכלות ועיצוב פנים ,יוסי שאול 121-2231442
www.ys-design.co.il yossi@ys-design.co.il
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