
KÚRENIE
S ÚSPOROU

JEDNODUCHÁ
TERMOREGULÁCIA

SADA PRE OVLÁDANIE KÚRENIA POMOCOU

BEZDRÔTOVEJ DOTYKOVEJ JEDNOTKY

SADA PRE BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE

 ELEKTRICKÉHO KÚRENIA

KÚRENIE 
NA DIAĽKU

SADA PRE OVLÁDANIE KÚRENIA 

POMOCOU SMART TELEFÓNU

RÝCHLA A NENÁROČNÁ INŠTALÁCIA BEZ

STAVEBNÝCH ÚPRAV

VHODNÉ DO EXISTUJÚCICH 

ELEKTROINŠTALÁCIÍ

VHODNÉ DO EXISTUJÚCICH OBYDLÍ

OVLÁDAČ VO VAŠOM MOBILE

KOMFORT, ÚSPORY, BEZPEČNOSŤ

V JEDNOM SYSTÉME

HRA 
SVETIEL

SADA PRE OVLÁDANIE SVETIEL 

POMOCOU SMART TELEFÓNU

CHYTRÉ SADY
PRE VÁŠ DOMOV

SADA PRE OVLÁDANIE KÚRENIA POMOCOUUCOOMOPIAENRKÚENAÁDLOVERPDAAS

BEZDRÔTOVEJ DOTYKOVEJ JEDNOTKYYKOTNDJEOVKTYODEJOVTÔDZBE ÔPOMOCOU SMART TELEFÓNUUÓNFLEE TRAMSOUCMOMPO

s Chcete sa zbaviť obáv z výdavkov za kúrenie a znova si si  vna eenúrkzovvkdavýzávobiťazaeeh sChcete sa zbaviť obáv z výdavkov za kúrenie a znova si s

celou rodinou užívať radosti zimného obdobia? Táto sada dasaoTá?bidooboéhmnzitioadťvaužunodroue

obsahuje 3 bezdrôtové termostat. hlavice, ktoré sa inšta-šétihttôtdb

lujú na ventily vykurov. telies. Merajú teplotu v miestnosti stnosti muoepú tajeMesel touyytiea nuj

a odosielajú túto info do riadiacej dotykovej jednotky. Tá Táytneejovykoceiadfointotúúlsido

ju porovnáva s teplotou nastavenou spolu s časovým pro-opmvsč olspunvstnautpltesvnoou čl

gramom a posiela povel k otvoreniu či zatvoreniu ventilu. luntveuenortvzčiueootkeoespaommr

V dotykovej jednotke je možné nastaviť vykur. programy v pyjy mraopurykvvtaéžnmoeetkneejovykod

týždennom režime pre každý okruh (miestnosť) zvlášť.ť.ášv) ostnemh ruoýažkremežm ondeý

u-Teplota v miestnosti vždy na Vaše prianie. Sada Jednodudnoeda JadSieapreaa ndvstostiema otpT u-Teplota v miestnosti vždy na Vaše prianie Sada Jednodu

chá termoregulácia umožňuje praktické a rýchle ovláda--dlolecrécktapujňoumaácuegomeác

nie elektrického ohrievača alebo mobilnej klimatizácie. j iátkljlbbihhkikl

Stačí zapojiť ovládané zariadenie do spínanej zásuvky a a yvszeaísdoendrizaéaávť ojaí aS

regulátor vhodne umiestniť. Požadovanú teplotu potom moouotptnúvadoaonsmiuedhr vtolágr

môžete nastaviť priamo na regulátore, ktorý ju porovná á vnropouýokretolágrnaomripvtae etôžm ýklô

s aktuálnou. Praktická sada nachádza celoročné využitie eituvyéčrelczácndasaáickroluks

v každom dome, byte či chalupe a celá rodina ju náležite py ežilenáuadiroáceapeluhai cytbmeodomždkav

ocení!íeo

Nikdy predtým nebolo ľahšie navodiť vhodnú svetelnú at-niehľlobnmtýedpykN anúeesnúdhť dv

mosféru na čítanie knihy, pozeranie fi lmu alebo večierok serozphynntačnuféom skrčvoleamfiean

priateľmi. Stačí vám k tomu táto sada s Chytrou krabičkoup áttkáčíti kičkthd

a bezdrôtovými žiarovkami. Svetlá tak ovládate pohodlnev mkaoažmvýtorôzba elnooptdvloa tl

zo svojho smart telefónu, tabletu alebo SMART televízora.ebtnufóletrmshvosz orízeteTAMSblu

Ovládať môžete ako farebné či biele žiarovky, tak dokonca i bčnefaoatežmť dvlO ždl i caonokday,vkroiae e idki

spotrebiče. Vyskúšajte si to!oieajúsVebireos

Ovládať kúrenie na diaľku už nieje len predstava. Táto sadadasaoTáa. avstepen ejnužuaľdae nrkaáOvvládať kúrenie na diaľku už nieje len predstava Táto s

obsahuje 3 bezdrôtové termostatické hlavice, ktoré sa jedno-odjsréticahktitmortvtdrezbeuab

ducho inštalujú na ventily vykurovacích telies. Merajú teplotuyj tltúMithkiljúlših

v miestnosti a odosielajú správu do Chytrej krabičky, ktorá po-oá orkkyičakreyCdouráspjúelsda tostiem

tom porovnáva údaj s teplotou nastavenou spolu s časovýmmvsčsolspunvstnautpltesdaúvnoomo

programom v aplikácii Vášho telefónu. Následne posiela po-o elspneedsNuólethoášVckpv mmoagr ók

vel k otvoreniu alebo zatvoreniu ventilu. Z aplikácie je možnénéožmjeiekáplaZilnvievoatoebaiueootke

kedykoľvek vykurovací okruh zapnúť a zakúriť si napríklad napyy nadklraiiťúaaúťpnahrocovuryk vveoye

chalupe už pred príchodom.mdohoípepupeluh

CHYTRÁ
RF KRABIČKA

BEZDRÔTOVÁ
TERMOHLAVICA

CHYTRÁ
RF KRABIČKA

FAREBNÁ
BEZDRÔTOVÁ
ŽIAROVKA

BEZDRÔTOVÁ
DOTYKOVÁ 
JEDNOTKA

BEZDRÔTOVÁ
TERMOHLAVICA

Je rýchlym riešením pre bezdrôto-

vé ovládanie spotrebičov zapoje-

ných do zásuvky. Zapája sa medzi 

existu- júcu zásuvku a ovládaný 

spotrebič.

Bezdrôtová hlavica meria teplotu 

v miestnosti a posiela ju do Chytrej 

krabičky, ktorá ju prevádza do Va-

šej aplikácie iNELS Home Control.

Bezdrôtová hlavica meria teplotu 

v miestnosti a posiela ju do Chytrej 

krabičky, ktorá ju prevádza do Vašej 

aplikácie iNELS Home Control.

Táto LED žiarovka obsahuje čipy 

troch farieb (RGB), ktorými je 

možné namiešať akúkoľvek farbu 

(vrátanie bielej) a to v rôznych 

Digitálny bezdrôtový regulátor 

teploty je jednoduchým riešením 

ovládania teploty v miestnosti

alebo celom dome.

Jednotka ponúka kompletnú kon-

trolu nad vykurovaním, spínaním  

elektrospotrebičov a zariadení, 

svetiel alebo ovládáním žalúzií 

či brán.

Chytrá krabička je sprostredko-

vateľom medzi Vaším ovládačom 

(telefónom, tabletom, Samsung 

Smart TV) a bezdrôtovými prvkami 

ovládajúcimi svetlá, kúrenie, žal-

úzie, zásuvky a iné spotrebiče.

Chytrá krabička je sprostredko-

vateľom medzi Vaším ovládačom 

(telefónom, tabletom, Samsung 

Smart TV) a bezdrôtovými prvkami 

ovládajúcimi svetlá, kúrenie, žal-

úzie, zásuvky  a iné spotrebiče.
www.dompodpalcom.skwww.dompodpalcom.sk

NIESTE SI ISTÍ A CHCETE PORADIŤ? 

KONTAKTUJTE NÁS!

907 707 394

elkoep@elkoep.sk

BEZDRÔTOVÝ
REGULÁTOR
TEPLOTY

BEZDRÔTOVÁ
SPÍNANÁ
ZÁSUVKA

PREČO PRÁVE 
BEZDRÔTOVÉ       
OVLÁDANIE? 

NOVINKA
NA TRHU
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RÁDIO & HUDBA 
VO VYPÍNAČI

SADA PRE OVLÁDANIE HUDBY, KTORÁ 

SPLYNIE S VAŠÍM INTERIÉROM

JEDEN OVLÁDAČ
ZA VŠETKY

SADA PRE OVLÁDANIE iR ZARIADENÍ

POMOCOU SMART TELEFÓNU

DOM POD
PALCOM

VIRTUÁLNE
SADY

SADA PRE OVLÁDANIE DOMÁCNOSTI

POMOCOU SMART TELEFÓNU

-koouokeprnayitáébdhvénoaárimáARL

vek miestnosťou v dome! Vstavaný prehrávač internetových h ýoerntč vrepnvstVmov ousnsmk v hýčVk

rádií a hudby má zároveň  prednastavené najpopulárnejšie ešnápupoaéenavsnepňvárzmydhadrá

české rádiá v 40 predvoľbách a je možné ich pomocou kon-p oucomoohicnéožmjeacbvoedp0viááésč

fi gurátora kedykľvek zmeniť. Vstavaný zosilovač umožňuje e uožmualosznvtViťezmkľvyea oráufi 

priame pripojenie reproduktora alebo pripojenie externých hýrntenijepproeaorktduroeenojipmiap

reproduktorov v prevedení na strop či do steny. Zatancujte e ujnctaZyesdčoptra nenedevpvooukodpr jZdčdkd

si na Vaše obľúbené pesničky napr. v kuchyni alebo kúpeľni!nekúoeaynchkuvpnkyniespnbbľošVns

Ovládajte svoj dom pomocou telefónu! Táto sada ponúka uni-letooompmdvo sjtdvlO naúoa adsátTnufó

kátne spojenie niekoľkých komponentov bezdrôtového sys-pomckkoieenojspetk -yohovôtdeoenon

tému, ktorý si jednoducho nastavíte priamo u Vás doma. Pro-avsnhoucoddnjesrtu,mt hd r. mdosV umiapt Vi

stredníctvom mobilného telefónu môžete tak ovládať svetlá,nefeoélnobmmvcdnres tlvťdvloaežemô

vetranie, klimatizáciu, kúrenie alebo dokonca sledovať, čo saaieeúuczatmkeantv asčaťoescoooeb

deje vo Vašom dome, keď ste na dovolenke.a ntďkeomdomašVvjed keenoo

Zoznámte sa s unikátnou novinkou na slovenskom trhu. Začať s automatizáciou svojho domova nebolo nikdy jednoduchšie.    Objav-j avObehšuoddnjediooeaomdhoosoácizaomuts aaťačZhutmknvslnaukviounániuaemázZ

te výhody ako sú úspora energie, zabezpečenie alebo napríklad komfort, ktorý si zaslúžite. teúžszsrtt,omkodklrao ebaieezbzierna osú sky oýh vt

Čo tak mobilný telefón ako diaľkový ovládač? Prostredníc-cdnresPr?ačádvýovľkdioanfelnbmkto

tvom chytrej krabičky eLAN-IR môžete ovládať Vaše domácecemáoe ašVdaláotežemR NAekyičakreycmv

zariadenia jednoducho smart telefónom. Už viac nepotrebu-ueotepnavUmoóletrmshuodjnideiaa

jete kopu pôvodných ovládačov, nemusíte ich hľadať ani meniťp iiťhčdlôkt

batérie. Telefón máte vždy poruke. Dokonca môžete ovládať i ť dvlotôžmcaonokDkerupoyžeámóleTeéa

zariadenia v iných miestnostiach, napríklad v neskorú hodinunudhrúkoevdklrahacstnostimcnvnideiaa

vypnúť televíziu deťom v izbe!eizvomeťu zeveťny
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LARA RÁDIO REPRO

Reproduktor 2“ 32   s montážou 

do inštalačnej krabice .

Bezdrôtová hlavica meria teplotu 

v miestnosti a posiela ju do Chytrej 

krabičky, ktorá ju prevádza do Vašej 

aplikácie iNELS Home Control.

Počúvajte tisíce rozhlasových staníc 

z celého sveta - bez problémov a bez 

šumenia FM rádia.

Je sprostredkovateľom medzi smart 

telefónom a ovládaným zariadením. 

Naučené povely od existujúcich 

ovládačov sa priradia zodpovedajú-

cim tlačítkam v aplikácii.

Bezpečie

Garážové

brány

Automatické

vypínanie

Žalúzie

Alarm

Detektory

Zavlažovanie

Opakovač 

signálu

PODLAHOVKA VODA

Bezdrôtový regulátor teploty ľubovoľne umiestnený meria iame nnesmunvoboľuyloer átueý ovôde ilýôd

teplotu v priestore, porovnáva ju s nastavenou a časovým mvsčoeaasnuaávvnropeoesrvuloep

programom a dáva povel k zopnutiu prvku. Šesťkanálový pg výlnťkesŠkurvtinolvpvadáamoamgr

spínací prvok dokáže na základe  povelu od termoregulátora ratuegormteoduvepoeaák znžkdorcí nap

ovládať až 6 termostatických hlavíc zodpovedajúcich vyku-uyhiúdvpocvhhkýictaosmte6ažaťádv

rovacích okruhov.     vhkrocao hk

PODLAHOVKA ELEKTRIKA

Teplotný a spínací prvok (v jednom) sníma prostredníctvom mvícdrospmaísmnoedvkvpacínsanloe

externého senzora teplotu v podlahe. Tú potom zasiela do doaieam opoú Thlov uloea onshonéerx diúThllhé

bezdrôtovej dotykovej  jednotky, ktorá ju porovnáva s teplotou ouoepstvanáovouátotknoedejovykoejovôtde

nastavenou spolu s časovým programom a posiela späť povel eoäťsplaipoaommraopmovass člupounovetaa

k zopnutiu/vypnutiu vykurovacieho okruhu. Teplotných/hýtplTe. hkrohoieaokuvyu tny/tino

spínacích prvkov je možné pripojiť až 4.4žťoriéžnmoevkrhcínap

PROTIZÁPLAVA

Bezdrôtový senzor stráži v kritickom mieste (pivnica, šachta, tacšcanpie smim oicriv žirszoensovôtde

kúpeľna, práčovňa …) vytečenie vody a okamžite dáva povel vepoaáežitmkayodničytvňaovápnaeú

spínaciemu prvku k uzavretiu elektromagnetického ventilu gp lhkétitikki

hlavného prívodu vody. Zároveň môže prostredníctvom GSM MGmvocdnreospžemôňveroZyouoríéhvnla

brány správou SMS informovať užívateľa o tejto havárii. iáravoejoľatívuaormnfSMSvorásnyrá

FAREBNÝ RGB LED PÁSIK 

Aplikácia Vášho smart telefónu posiela prostredníctvom Chyt-ytChmvocdnrosplasipnufóelt asmhoáš Vckp

rej RF krabičky povely k stmievaciemu prvku, ku ktorému je jemrétoukkurvumcivaitmkyvepyičakRej

pripojený farebný RGB pásik. Z aplikácie je možné zapínať/ťínaé žnmo jckpZ k. spGBRnýebaý enor

vypínať, nastavovať farbu alebo spustiť scénu automatického hoktimtoanucésstpuebabuarťvvstnaťíny

prelínania farieb.  K Chytrej RF krabičke môžete pripojiť až 40 pj 40žťôčkbkRFjthKií

stmievacích prvkov a ovládať viac než 100m RGB LED pásikaasipDLGR0m0žnať vdvl ovvkprchcevmst

CHYTRÁ
IR KRABIČKA iR VYSIELAČ

ZAČNITE S INTELIGENTNÝM DOMOM 
KEDYKOĽVEK MÔŽETE SYSTÉM ROZŠÍRIŤ O ĎALŠIE FUNKCIE

ádajte svoj dom pomocou telefónu! Táto sada ponú

KAMERA

BEZDRÔTOVÁ
SPÍNANÁ
ZÁSUVKA

CHYTRÁ
RF KRABIČKA

FAREBNÁ
BEZDRÔTOVÁ
ŽIAROVKA

Osvetlenie

Kúrenie

200m

200m
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Chytrá

RF krabička

Bezdrôtový vypínač Stmievaná zásuvka Spínaná zásuvka Regulátor teploty

Ovládacia dotyková 

jednotka

Farebná bezdrôtová

LED žiarovka

RFSA-61B
RFSTI-11/G

Kľúčenka

Bezdrôtová

LED žiarovka

Prvok na ovládanie

roliet a žalúzií

Bezdrôtová

termohlavica

Bezdrôtový diaľkový

ovládač s displejom

LED pásiky

+ Stmievací prvok
RFSA-66M RFTI-10B

B

o
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