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שעוני השבת הידניים  
מיועדים למצב 

 "אורחים"
בו "עוקפים" את שעון 

השבת הממוחשב 
 לאזורים מסוימים 
לפי דרישה ותכנון 

מראש 
 

-שעוני שבת מרובים בשנות ה
2000  

      גיבוי מלא בהפסקות חשמל
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                    

  – הפעלה ידידותית ונוחה למשתמש הפשוט והמתוחכם �

 !במקום אחד הכל
 

 המערכת נכנסת אוטומטית למצב -אין צורך לדאוג לפני שבת   �
 .חג/צאת ממנו במוצאי שבתוחג  וי/ שבת 

 

 ! שעות שונות בימים שונים בשבועכווןניתן ל �
  

לא ( אזורי תאורה 2-  נותן אפשרות לחלק בית ל-  שעון שבת כפול �
 ).מוגבל במעגלים שונים

  . מזגנים שונים4ר עד בניתן לח - מזגנים  �
 לפי התאמה חלקיתבצורה גם (עולים ויורדים חשמליים תריסים  �

  .רצוייםלגובה הרצוי ובימים ה,שעות הרצויותבהתאם ל -)אישית
 . שונים תריסים3ניתן לחבר עד 

 בהתאמה ניתן לבטלו בשבת -  צב שבת למרא קשלל -  שעון לבוילר �
 .לרצון המשתמש

בכניסה  "ראשית "אפשרות להפסקת חשמל  �
 כדי להבטיח חסכון באנרגיה  לדירה

  

           )התמונות להמחשה בלבד(
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  ד"בס
  
עם  ביתו ערב שבת לומר בתוך אדם צריך שלושה דברים): "א,  לדשבת(אמרו חכמים "

  ".הדליקו את הנר   <<<)דכון זמננויעראה (>>   ם ערבתםחשכה עשרת
  

  : זמננוןדכויע
  
  ?התריסים החשמליים) 4? המזגנים ) 3? המאור נכון לשעות) 2 ? שבתבמצבהמקרר ) 1
  ?גינההשקית את ה) 7 ?מיחם מצב שבת) 6? הפלטה עובדת) 5? בוילר כובה) 4
   

  !הדליקו את הנר>>>> כי טוב   ' הודו לד
  ............................/......................../................/..........תוספות פרטיות) 5
  
  

ויקל  שיעזור לשומרי שבת מיוחד מבוקרבית  שנה 14 -הרצנו ובדקנו במשך כ, תיכננו 
  .כם בנושאילע

  
 , מראשויכולה להיתכנת , לא מוגבלת כאשר כמות ההפעלות ) שעונים 20 ( להלן דוגמא לכמות השעונים

 ימים שבכל יום מצב התאורה והמזגנים 3 בחג של  וחסכוני חשוב! בשבועבימים שוניםשונות לשעות 
  !כמו כן אפשרות להשקיית גינה ממוחשב .מארחים/מתארחים>שונים 

  
 ויצאת ממנו חג  / המערכת נכנסת אוטומטית למצב שבת> אין צורך לדאוג לפני שבת   -

 -!חג /במוצאי שבת
  .הפעלה ידידותית ונוחה למשתמש הפשוט והמתוחכם -
  
  ).לא מוגבל במעגלים שונים( אזורי תאורה 2-נותן אפשרות לחלק בית ל >  כפולשבתשעון  �
לגובה הרצוי , לפי בקשת המשתמש בשעות הרצויות לותריסים עולים ויורדים גם חלקית �

 . כמו כן עלית וירידת התריסים עם פונקצית זיכרון ללחיצה ארוכה,ובימים הרצויים
 .ר לפי דרישת המשתמש לא קשור למצב שבת או כן קשושעון נוסף לבוילר �
 .אפשרות לביצוע השקיה אוטומטית �

  
  להתקיןאין צורך להחליט, דירהה בניתעם  בחשמל לביצוע כזה תכינו את התשתיות: מה שחשוב הוא 

 כבר מאד כדאי ורצוי שאיננה כרוכה בתוספת מחיר גבוההאבל הכנה , אפשר כמה שנים אחרי, כעת
  .מלעכשיו בשלב החציבות והכנת מערכת החש

  שעוני תאורה2,  תריסים חשמליים3, מזגנים4 -מיועדת ל מערכת אחת " בית חכם"המערכת איננה 
  .שעון בוילרוכמובן ) ללא קשר כמות פאזות או מעגלים(

 .......  מתארך חאירו/ המערכת נותנת פתרון למצבים של תוספת תאורה ומזגן בסלון כאשר ארוחה 
  ראו תמונה <  ) מצאים במערכת הנ( שעוני שבת ידניים 2י "ע>   

  
  !נשמח לענות לשאלותיכם
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