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 Care@Future LTD  האני מאמין של חברת
 למה אנחנו: 1חלק 
 כללי ,בית חכם: 2חלק 

 (מגע יבש ועוד ,דוד חשמל ,מזגנים ,תאורה)בקרי חשמל בארון חשמל : 3חלק 

 (תאורה)בקרי חשמל אלחוטיים לקיר : 4חלק 
 מנועים ושערים חשמליים ,בקרי תריסים: 5חלק 

 טלוויזיות ומערכות האודיו ,למזגנים IRבקרת :6חלק 

 בקרת השקיה: 7חלק 

 בקרי מנעולים: 8חלק 

 טבלטים ומיתקוןבקרי תרחישים : 9חלק 

 חיישני סביבה: 10חלק 

 וחיסכון אנרגיה מערכת אבטחה: 11חלק 

 חיישני חניה: 12חלק 

 מצלמות אבטחה לבית ולחוץ: 13חלק 

 מערכת ניהול בית חכם: 14חלק 

 
 

  
 
 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע 

 



 Care@Future LTD  האני מאמין של חברת מדריך מוצרים לבית ועסק חכם

 
מ כדי  "ר בע'צריכים לשרת את כל האוכלוסייה ולכן ייסדנו את חברת קאר את פיוצ Home Automation מאמינים שבית ועסק חכם המכונים גםאנו 

 .לישראל SmartHome4Uלהביא את פיתרון ה 

 

 :אנו רוצים לשפר את איכות חייהם וסביבתם של

 

  מעמד הביניים -

 העיסקיהמגזר  -

 'החירשים וכו, העיוורים, הנכים, המוגבלים, הקשישים -

  

 .היא על ידי פיתרון של בית חכם, הדרך בה בחרנו לשפר את איכות החיים

 ".עכשיו אתה יכול להרשות לעצמך, בית חכם בישראל"והמוטו שלנו הוא 

 

ברמה של עשרות ומאות אלפי שקלים ובנוסף הפתרונות  , בית חכם משמש את האלפיון העליון בלבד כתוצאה מסיבות רבות כמו מחיר הפתרון , נכון להיום 

 .דורשים מיומנות רבה בתחזוקה הדורשת השקעה כספית נוספת ומתמשכת

 

 .ופותר בעיות אלו שפותח על ידי חברה בינלאומית, ר מביאה פתרון של בית חכם לישראל'חברת קאר את פיוצ

 

 .מתוך הבנה שהלקוח הוא המשאב העיקרי של החברה  החברה חרטה על דיגלה את השירות ללקוח כמרכיב מרכזי

 

-מ היא יבואנית בלעדית של חברה בינלאומית המתמחה בבית חכם וחשמל חכם ושמובילה את שוק הבית החכם עם יותר מ"ר בע'חברת קאר את פיוצ

  .מוצרים מותקנים בעולם 100,000

 

 .שמוביל בתחום בקרת התקנים בבית החכם ZIGBEEפתרונות הבית החכם מבוססים על פרוטוקול בינלאומי בשם 

 

על ידי    החברה הוקמה ומנוהלת.ראה בית חכם הצלחות, אוסטרליה והודו עם הצלחות והתקנות רבות, רוסיה, פולין, צרפת, המוצרים נמכרים באנגליה

 .המהנדס אורי יוסקוביץ -ל"המנכ

 

 .הבקרה ואבטחת המיידע, שנה ובעל ניסיון נרחב בתחומי התקשורת 25אורי יוסקוביץ הינו מהנדס אלקטרוניקה מעל 

 .אורי הוביל קבוצות פיתוח גדולות והגדיר מוצרים רבים ללקוחות בארץ וברחבי העולם וכן תמך שנים בלקוחות החברות בהן עבד

 

 u.il@gmail.com4smarthome :לפרטים נוספים
 

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 

mailto:smarthome4u.il@gmail.com?subject=%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA - %D7%90%D7%A0%D7%90 %D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%95 %D7%9C%D7%99 %D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D %D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D %D7%A2%D7%9C %D7%94%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F %D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D&body=%D7%90%D7%A0%D7%99 %D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F %D7%91: 
%D7%A9%D7%9E%D7%99:
%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F %D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA:
%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C %D7%A9%D7%9C%D7%99 %D7%94%D7%95%D7%90:

mailto:smarthome4u.il@gmail.com?subject=%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA - %D7%90%D7%A0%D7%90 %D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%95 %D7%9C%D7%99 %D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D %D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D %D7%A2%D7%9C %D7%94%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F %D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D&body=%D7%90%D7%A0%D7%99 %D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F %D7%91: 
%D7%A9%D7%9E%D7%99:
%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F %D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA:
%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C %D7%A9%D7%9C%D7%99 %D7%94%D7%95%D7%90:

mailto:smarthome4u.il@gmail.com?subject=%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA - %D7%90%D7%A0%D7%90 %D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%95 %D7%9C%D7%99 %D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D %D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D %D7%A2%D7%9C %D7%94%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F %D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D&body=%D7%90%D7%A0%D7%99 %D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F %D7%91: 
%D7%A9%D7%9E%D7%99:
%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F %D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA:
%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C %D7%A9%D7%9C%D7%99 %D7%94%D7%95%D7%90:



 למה אנחנו: 1חלק  מדריך מוצרים לבית ועסק חכם

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 

 !  הבית החכם בשליטת הלקוח וללא תלות בנו  1

 אלחוטי או שילוב של קווי ואלחוטי ,הפתרון קווי  2

 מערכת הניהול הכוללת בניית תרחישים קלה לשימוש  3

 'טאץניתן להשתמש בכל לחצן רגיל או   4

  SmartHome4Uסיבות לבחור את  10

 פתרונות מהמדף ,מערכת הניהול והבקרים   5



 (המשך)למה אנחנו : 1חלק  מדריך מוצרים לבית ועסק חכם

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 

 הפתרון תופס מקום קטן בארון חשמל  6

 הפתרון שלם וכולל שליטה מלאה בכל צרכי הלקוח  7

 הפתרון מבוזר ולכן העלות של כל פריט מוגבלת  8

 !והתקן לפי רצונך ,עשה זאת בעצמך ,התקנה  9

 קוויים ואלחוטייםעל פתרונות ומצטיין באמינותו טכנולוגית  מוביל  10

 !בחרת נכון

  



 ?בקרים בארון חשמל

 מדריך מוצרים לבית ועסק חכם
 בית חכם כללי: 2חלק 

 בחירת מרכיבי הפתרון החכם

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 

בחירת  

 אפליקציה

 19דף 

בחירת  

מרכזית  

 בית חכם

 ?בקרים אלחוטיים

 

שילוב בקרים בארון חשמל 

 ?ואלחוטיים

צריך  

 ?מגבר 



 בית חכם כללי: 2חלק  מדריך מוצרים לבית ועסק חכם

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

CF-SR-GW-01  1 דור -מרכזית בית חכם  –נתב אלחוטי 

CF-SR-GW-03  3 דור -מרכזית בית חכם  –נתב אלחוטי 

'WIFI-CF-SR-GW-03  3 דור -מרכזית בית חכם  –נתב אלחוטי 

   נפרד  WIFIעם 
 (תיקרתיעם מתקון שולחני או )

CF-CLOUD-WIFI  3 דור -מרכזית בית חכם  –נתב אלחוטי 

הכולל מצלמה שחור בקר אחד   ,WIFIעם 

לבן שלושה בקרים וכחול שש   ,חיצוני

 בקרים חיצוניים

CF-R-A מגבר אלחוטי 

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 

NEW 



 (מגע יבש ועוד ,דוד חשמל ,מזגנים ,תאורה)בקרי חשמל בארון חשמל : 3חלק  מדריך מוצרים לבית ועסק חכם

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

CF-DIN-ON-OFF-1/2/3  מגעים   2/31/בקר לכוח לפס דין 

 (דורש מגענים) ללא עומס מינימאלי

 וואט 100

 מקומות בארון חשמל 4

 בתוספת מקום למגענים

 

CF-DIN-LIGHT-ON-OFF-1/2/3  מגעים   2/31/בקר תאורה לפס דין 

 ללא עומס מינימאלי

 וואט 300

CF-DIN-DMR-01 

 

 דימר לפס דין בקרה אחת

וואט   10עם עומס מינימאלי של 

 לנורות ליבון ולחלק מנורות הלד

 וואט 300

 מקומות בארון חשמל 4

 

CF-DIN-DMR-02 דימר לפס דין שתי בקרות 

וואט   10עם עומס מינימאלי של 

 לנורות ליבון ולחלק מנורות הלד

 וואט 300

 מקומות בארון חשמל 6

CF-DIN-ON-OFF-MSR   בקר כוח לפס דין שליטה אחת עם

 מדידת הספק

 וואט 2000

 

 מקומות בארון חשמל 8

 

CF-DIN-ON-OFF-1/2/3 

 בתוספת מגענים

 מקומות בארון חשמל 4 שליטת מגעים יבשים

 בתוספת מקום למגענים

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 

NEW 



 (תאורה)בקרי חשמל אלחוטיים לקיר : 4חלק  מדריך מוצרים לבית ועסק חכם

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

CF-WAL-DMR-01 נורות להט   ,דימר לקיר אלחוטי בקרה אחת

 וואט 300רגילות עד 

 גוויסלקופסא עמוקה מלבנית דמוית 

להתקנה מאחורי הלחצנים או  

 השקעים

CF-WAL-ON_OFF_1/2/3-SR  וואט 300מגעים  1/2/3בקר אלחוטי לקיר 

 גוויסלקופסא עמוקה מלבנית דמוית 

CF-WAL-BIND_1/2/3-SR  חילוף  1/2/3בקר אלחוטי לקיר 

 גוויסעמוקה מלבנית דמוית  נלקופסא

CF-WAL-HP-ON_OFF_1/2-SR 

 

וואט   1500להספק  1/2בקר אלחוטי לקיר 

 גוויסלקופסא עמוקה מלבנית דמוית 

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 



 מנועים ושערים חשמליים ,בקרי תריסים: 5חלק  מדריך מוצרים לבית ועסק חכם

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

CF-DIN-CM_1SR בקר אלחוטי לתריס בודד 

  200וולט עד  220עם מנוע חשמלי 

 הרץ   50וואט 

 מקומות בארון חשמל 4

CF-DIN-CM_2SR   בקר אלחוטי לשני תריסים 

  200וולט עד  220עם מנוע חשמלי 

 הרץ   50וואט 

 מקומות בארון חשמל 6

CF-DIN-ON-OFF-1/2/3 

 בתוספת מגענים

 

 שליטת מגעים יבשים
 של לקוח RFבשלט 

 מקומות בארון חשמל 4

 

CF-WAL-CM-01SR חשמלי או   בקר אלחוטי לקיר לתריס

 ,וולט 220מנוע 
 גוויסלקופסא עמוקה מלבנית דמוית 

 וואט 200

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 

NEW 



 טלוויזיות ומערכות האודיו ,למזגנים IRבקרת : 6חלק  מדריך מוצרים לבית ועסק חכם

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

SR-CWD-IRT-1 בקר אינפרא אדום אלחוטי 

 סוללות

SR-MUSIC-BOX מוסיקה אלחוטי בקר 

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 

NEW 



 בקרת השקיה: 7חלק  מדריך מוצרים לבית ועסק חכם

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

CF-WWSP-01  שליטה בודדת -  בקר השקיה אלחוטי 

 כולל ברז חשמלי

 סוללות

CF-DIN-ON-OFF-1/2/3 

בתוספת מגענים וברזים  

 חשמליים

 צינורות השקיה שליטת מספר

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 



 בקרי מנעולים: 8חלק  מדריך מוצרים לבית ועסק חכם

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

CF-MSART-LOCK קודןכולל , מנעול דור שני אלחוטי  

 ופתיחה מכאנית

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 

NEW 



 טבלטים ומיתקוןבקרי תרחישים : 9חלק  מדריך מוצרים לבית ועסק חכם

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

CF-NFC-01  לסמרטפוניםמדבקת תרחיש אלחוטית 

 NFCשתומכים ב 

CF-SR-PSS-01  תרחישים ידני ועל קיר 6שלט ובקר 

 משתמש בסוללות

CF-SCN-DIN-2  2בקר אלחוטי לפס דין 

 (כניסת מגע יבש)תרחישים  

CF-SCN-DIN-3  3בקר אלחוטי לפס דין 
 (כניסת מגע יבש)תרחישים  

CF-SCN-DIN-4  4בקר אלחוטי לפס דין 
 (כניסת מגע יבש)תרחישים  

CF-7TAB-01  קופסא פנימית  )בקיר " 7מתקון טבלט

 (חיצוני+

CF-7TAB-01I מתקון iPAD   קופסא פנימית  )בקיר

 (חיצוני+

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 

NEW 



 חיישני סביבה: 10חלק  

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

CF-TH-01 חיישן טמפרטורה ולחות אלחוטי 

 סוללות

CF-ID-01 חיישן מד אור אלחוטי 

 סוללות

CF-IWW-01 מד משקל אלחוטי 

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 



 וחיסכון אנרגיה מערכת אבטחה: 11חלק 

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

CF-MDE-E  רגיש במיוחד   תיקרתיחיישן תנועה

 אלחוטי לחיסכון אנרגיה  

 או אחר DISC-ETשימוש ב 

CF-MOVE במיוחד אלחוטי תיקרתי חיישן תנועה 

 לחיסכון אנרגיה

 

CF-DWS-01 חיישן פתיחת חלון או דלת 

CF-IB-B  לחצן אתראה אלחוטי 

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 



 חיישני חניה: 12חלק 

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

CF-WPCD-01 חיישן חניה אלחוטי 

WPS - WL-WPCD-LED   חיישן חניה אלחוטי עם תאורת לד

 חיצונית

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 



 מצלמות אבטחה לבית ולחוץ: 13חלק 

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

 עם האודיו 720Pמצלמת 

מופעלת עם אפליקציית בית חכם 

 5  גירסא

 720Pמצלמה עם .ניתן לשנות כיוון ידנית .מצלמת פנים קבועה
 3 דור -מרכזית בית חכם ו עם האודיו

לבן שלושה בקרים   ,מצלמה שחור בקר אחד חיצוני. ,WIFIעם 

 וכחול שש בקרים חיצוניים

 

CF-T16836WIP-9 

 אפליקציה נפרדת

עם הקלטה על  WIFIאלחוטית ,מצלמה חכמה ביתית קווית

 .מחשב
 מטר 10ראיית לילה עד  VGA רזולצית

 DIGITAL ZOOMו  X,Yלהתקנה בתוך הבית עם שליטת 

CF-T17838WIP-9 
 אפליקציה נפרדת

 

עם הקלטה על  WIFIאלחוטית ,מצלמה חכמה ביתית קווית

 .מחשב
 מטר 10ראיית לילה עד  ,מעלות 49ראיה  זוית HD רזולצית

 DIGITAL ZOOMו  X,Yלהתקנה בתוך הבית עם שליטת 

CF-T17812WIP-9 
 אפליקציה נפרדת

 

עם הקלטה על  WIFIאלחוטית ,מצלמה חכמה ביתית קווית

 .מחשב
 מטר 10ראיית לילה עד  ,מעלות 54ראיה  זוית HD רזולצית

 להתקנה בתוך הבית  

CF-NVR-200  ניתן להקליט  )מצלמות  4למצלמות רשת עד  אופצוינאלימקליט

 WINDOWSעל כול מחשב 

CF-T17833WIP-9  

 אפליקציה נפרדת

 

  אנטי ונדליזם ,אטומה למים ,מצלמה חכמה לחוץ הבית

 .עם הקלטה על מחשב WIFIאלחוטית ,קווית
 מעלות 51ראיה  זוית  HD רזולצית

 מטר 15ראיית לילה עד 

 OPTICAL ZOOM X 3ו  X,Yלהתקנה בתוך הבית עם שליטת 

CF-T17833WIP-9  

 אפליקציה נפרדת

 

  אנטי ונדליזם ,אטומה למים ,מצלמה חכמה לחוץ הבית

 .עם הקלטה על מחשב WIFIאלחוטית ,קווית
 מעלות18ראיה  זוית  HD רזולצית

 מטר 50ראיית לילה עד 

 OPTICAL ZOOM X 3ו  X,Yלהתקנה בתוך הבית עם שליטת 

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע 

 



 מערכת ניהול בית חכם: 14חלק 

 תמונה להמחשה תאור מוצר SmartHome4uט "מק

CF-SMA-AND תוכנת ניהול לבית ועסק חכם 

 אנדרואיד

CF-SMA-HD-AND תוכנת ניהול לבית ועסק חכם 

  HD אנדרואיד

CF-SMA-IOS  

 תוכנת ניהול לבית ועסק חכם

  אפל

CF-SMA-HD-IOS  

 תוכנת ניהול לבית ועסק חכם

 HD    אפל

CF-SMA-PC תוכנת ניהול לבית ועסק חכם 

 WINDOWS 7גבי  על

CF-SMA-HD-PC תוכנת ניהול לבית ועסק חכם 

 WINDOWS 7גבי  על
HD 

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 



 מדריך מוצרים לבית ועסק חכם

 מ"ר בע'פיוצי קאר את "ע

 


