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 שימוש בשעוני שבת אלקטרוניים, מכניים ורזרבות.

 שלום רב, 

 המסמך הזה בא לתת לכם הסבר על עולם שעוני השבת וכיצד ניתן להביא את היתרונות של מכשירים אלו ולספק לנו שירות נוסף.

 כיום קיימים שני סוגים של שעונים: מכניים ואלקטרוניים. 

. מכאן ושל ההשעון המכני כולל חוגה שאנו מסובבים בזמן ההתקנה ומכוונים את השע

ואילך החוגה מסתובבת ואנו יכולים להגדיר ע"י הזזת פינים את זמני ההפעלה וכיבוי. 

מל אז החוגה לא החוגה מסתובבת כל עוד יש חשמל בבית, אם ישנה הפסקת חש

ממשיכה בסיבוב, מה שגורם לכך שהשעון כבר לא מכוון לשעה הנכונה ואנו צריכים 

 לכוון אותו מחדש.

השעון האלקטרוני לא כולל חוגה אלא צג דיגיטלי שבו אנו מכוונים את השעון ומגדירים 

 תכניות הדלקה וכיבוי.

ניינים בשעון עם כאשר תיגשו לרכוש שעון כזה ישאל אתכם המוכר האם אתם מעו

כולל בתוכו סוללה ובמידה וישנה הפסקת חשמל אז  עם רזרבה"רזרבה" או לא. שעון 

 השעון ממשיך לעבוד ואין צורך לכוונו לאחר הפסקת החשמל.

 כיצד ניתן לנצל יכולות אלו לצרכינו?

 יים ללא צורך בהתערבות שלנו. ראשית, שעון שבת מאפשר לנו לבצע מעיין תרחיש אוטומטי אשר מדליק ומכבה מכשירים חשמל

שעונים חדשים יותר כוללים ) אחת הדוגמאות המוכרות הן שימוש בפלטת שבת לציבור הדתי או כיבוי מזגן ואפילו פתיחה וסגירה של תריסים.

 (בתוכם שעון אסטרונומי, שעון זה "יודע" את זמני הזריחה ושקיעה במידה ויש צורך לבצע פעולה בתלות זו

 חיצונית בבתים פרטיים.התאורה הנושא  נוסף שלא נפוץ אבל חשוב מאוד הואשימוש 

כיום בכל בית כזה יש המון מפסקים המשמשים לכיבוי והדלקה של תאורה היקפית זו, 

לעיתים ישנם מפסקים לכל צד של הבית ואפילו מפסקים מחליפים שנוכל לשלוט על 

 התאורה מכמה מקומות.

תאורה היקפית היא תאורה  ,גדול... אם אנחנו חושבים על כךאבל, ויש פה אבל 

שאמורה לפעול בערב עם השקיעה ולהיכבות בלילה או לפנות בוקר. אין סיבה להדליק 

 תאורה זו במשך היום ולבזבז חשמל וכסף.

החשמל הללו ישירות בארון  לכן במצב כזה עדיף לבקש מהחשמלאי לוותר על המפסקים בקיר )יותר אסטטי ויותר זול( ולחבר את מעגלי

החשמל לשעון/ני שבת. בדרך זה ניתן לכוון את הדלקת וכיבוי התאורה באופן אוטומטי, ואם נרצה להדליק באופן יזום את התאורה )יכול 

 לקרות לעיתים רחוקות מאוד( אז נבצע זאת מארון החשמל.

יטה תהייה פשוטה וזולה יותר מאשר להחליף את כל המפסקים בנוסף, אם נרצה בשלב מתקדם לחבר את התאורה למערכת בית חכם, השל

 בבית השייכים למעגלי התאורה.

 .לשאלות נוספות אתם מוזמנים ליצור קשר

 המסמך לא מחליף את הצורך בייעוץ פרטני בהתאם למבנה הבית אלא מספק פרטים כלליים בלבד.

mailto:ami@tsha.co.il
http://www.tsha.co.il/

