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והמשרד  המגורים  סביבת  מתקדמת,  הטכנולוגיה  בו  בעידן 
מחפש  חכם  בית  במערכת  המשתמש  הכר,  ללא  משתנים 
וקלות  שליטה  נוחות  על  לוותר  מבלי  מעודכן  להישאר 

הפעלה.

מערכת HIGOAL פותחה בראיית נוחות משתמש, מאפשרת 
תכנות עצמאי ואינטואיטיבי של כל הפעלה נדרשת, בקרת 
של  עצמי  לעיצוב  אפשרות  ועד  אנרגיה  בהוצאות  חיסכון 

הפאנל החכם.

עדכון  מאפשרת   HIGOAL מאחור,  תשאירכם  לא   HIGOAL
פותחת  הטכנולוגיה,  התקדמות  עם  החכמים  המוצרים  של 
בפני המשתמש עולם חדש של חדשנות, זמינות ומביאה את 

חווית הבית החכם לשלמות.

מערכת הפעלה 
חכמה לבית



הפתרון האופטימלי 
לחללים מרובי הפעלות

HIGOAL 8B

שימוש רב תכליתי לבחירה בכל לחצן: 
נקודות מאור

תריסים חשמליים
תרחישים

מפסק חלופי 
מפסק רגעי

אפשרות לדימר (בהוספת התקן)
חיישני תנועה וקירבה

פתרון שבת
פאנל תמיד מעודכן - עדכון באמצעות אפליקציה

8 הפעלות:
2 הפעלות חכמות 5 אמפר למוצא +  6 מוצאים, 

פאנל רב תכליתי - מאפשר 8 הפעלות שונות, 
בקופסה סטנדרטית (3 מקום)

שליטה מכל מקום על כל הפעלה

מק“ט 219008



פאנל HIGOAL הינו פאנל רב תכליתי

המשתמש מחליט האם הלחצן יפעיל מאור, תריס,

 תרחיש, חלופי וכד'

HIGOAL ידידותית למשתמש, נוחה לתפעול

הכל מתבצע ע“י המשתמש עצמו באמצעות 

לחצני מגע, ללא פרוק/ללא מחשב

 HIGOAL עיצוב עצמי של פאנל

עיצוב שמות / אייקונים על כל לחצן

רק הפאנלים של HIGOAL כוללים חיישנים 

גם חיישני תנועה וגם חיישני קרבה

HIGOAL מקדמת אותך עם הזמן

באמצעות טכנולוגיית FOTA, הפנלים של HIGOAL נשארים 

מעודכנים תמיד בטכנולוגיה החדשנית ביותר

פאנל HIGOAL מודד עבורך את צריכת החשמל 

לחסכון באנרגיה וחסכון כספי

פאנל HIGOAL חוסך מתגים על הקירות

למראה נקי ויוקרתי

HIGOALלמה           ?



כולל כניסת USB מובנית 
לטעינה מהירה

HIGOAL 6B

6 הפעלות:
כניסת USB מובנית לטעינה מהירה 

2 הפעלות חכמות 5 אמפר למוצא +  4 מוצאים, 
2 אמפר

שימוש רב תכליתי לבחירה בכל לחצן: 
נקודות מאור

תריסים חשמליים
תרחישים

מפסק חלופי 
מפסק רגעי

אפשרות לדימר (בהוספת התקן)
חיישני תנועה וקירבה

פתרון שבת
פאנל תמיד מעודכן - עדכון באמצעות אפליקציה

הדרך הנוחה לחיבור מכשירים 
USB עם טעינת

219006 מק“ט 

כשעיצוב פוגש טכנולוגיה



פתרון אופטימלי
לחללים קטנים ולחדרי שינה

HIGOAL 4B

4 הפעלות:
4 כניסות ללחצנים חיצוניים (מגע יבש)

5 אמפר למוצא 4 מוצאים, 

שימוש רב תכליתי לבחירה בכל לחצן: 
נקודות מאור

תריסים חשמליים
תרחישים

מפסק חלופי 
מפסק רגעי

אפשרות לדימר (בהוספת התקן)
חיישני תנועה וקירבה

פתרון שבת
פאנל תמיד מעודכן - עדכון באמצעות אפליקציה

הפתרון החכם 
והמשתלם ביותר

219004 מק“ט 



MULTI SMART PANEL

הדרך הנוחה להתחברות 
למערכות צד ג‘

HIGOAL 2B

8 הפעלות
8 כניסות ללחצנים חיצוניים (מגע יבש)

6 הפעלות חכמות   10 אמפר +  2 מוצאים 

שימוש רב תכליתי לבחירה בכל לחצן: 
נקודות מאור

תרחישים
מפסק חלופי 

חיישני תנועה וקירבה
פתרון שבת

פאנל תמיד מעודכן - עדכון באמצעות אפליקציה

חיבור מהיר ונוח 
למערכות אזעקה, חיישנים וכד'

219002 מק“ט 



פאנל חצי חכם לחיבור 
קווי (לא אלחוטי) 

HIGOAL 4H

4 הפעלות:
4 כניסות ללחצנים חיצוניים (מגע יבש)

5 אמפר למוצא 4 מוצאים, 

שימוש רב תכליתי לבחירה בכל לחצן: 
נקודות מאור

תריסים חשמליים
מפסק חלופי 

מפסק רגעי 
אפשרות לדימר (בהוספת התקן)

חיישני תנועה 
שומר שבת

למראה דקורטיבי ואחיד של בית חכם, 
מחליף מתגים רגילים

219003 מק“ט 



לשליטה מלאה
על דוד החשמל

HIGOAL PT

מצב טיימר, הפעלה וכיבוי 
ניתוק כפול אפס ופאזה

16 אמפר מוצא 

219010 מק“ט 

לחצן ייעודי לשימוש נבחר:
תרחיש

מפסק חלופי 
חיישני תנועה וקירבה מובנים בכל פאנל

פתרון שבת
פאנל תמיד מעודכן - עדכון באמצעות אפליקציה

למוצרים הנדרשים לעומס חשמל: 
דוד חשמל, תנור אמבטיה, פלטה חשמלית ועוד

שליטה מכל מקום על כל הפעלה



לשליטה על:

מאווררים

תנורי חימום

פלטת חימום

אופניים חשמליים

מנורות רגל 

ועוד
שקע אלחוטי תמיד מעודכן - עדכון באמצעות אפליקציה

16 אמפר מוצא 

לבטיחות מקסימלית

HIGOAL
SOCKET

שקע אלחוטי לשליטה ותזמונים
באמצעות האפליקציה

למיקסום סביבת המגורים

219012 מק“ט 



בקר מתקדם לשליטה חכמה ונוחה 
על מוצרים נשלטי אינפרא אדום

לשליטה על:

מזגנים

טלוויזיות

מערכות אודיו

מערכות וידאו

ועוד
בקר אלחוטי תמיד מעודכן - עדכון באמצעות אפליקציה

שידור קודי אינפרא 360 מעלות
אפשרות חיבור עיניות אינפרא אדום חיצוניות

כניסה לקו רשת

HIGOAL IR

 ,IR מאפשר תרחישי 
על ידי ביצוע מספר פקודות בו זמנית

219011 מק“ט 



HIGOAL
בעיצוב אישי

עיצוב אישי לכל לחצן הפעלה

הערכה כוללת מגוון אייקונים לבחירה



HIGOAL
אפליקציית

ידידותית למשתמש ונוחה לתפעול

התאמה למכשירי אפל ואנדרואיד

חיווי מיידי על הפעלות פעילות בכל חדר

ניהול מספר פרויקטים, ניהול הרשאות משתמשים

ניהול מסך חדרים

ניהול תזמונים - תרחישי הפעלות

מדידת צריכת חשמל

עיצוב ע"י המשתמש

ניהול חדריםניהול תיזמונים





חדשנות, גמישות ודינאמיות



www.higoal.co.il � 03-5575110
טלראן תקשורת (1986) בע"מ

HIGOAL מערכת
מאושרת על ידי:


