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Jedinečné řešení elektroinstalace při rekonstrukci domu či 
bytu, nebo rozšiřování elektroinstalace. Instalace se provádí 
jednoduše bez jakéhokoliv bourání nebo sekání do zdí.

Rolety a žaluzie
Automatické ovládání 
rolet a žaluzií podle 
intenzity slunce.

Osvětlení
Jednoduché 
spínání i stmívání 
světel v celém 
domě.

Spotřebiče
Možnost spínání spotřebičů 
jakými jsou např.: ventilátor, 
zavlažování, čerpadlo…

Topení a klimatizace
Teplo domova. Ve všech místnostech takové, 
jaké právě potřebujete.

Bezdrátové řešení iNELS RF Control

SRDCE VAŠEHO DOMU
Díky iNELS jste jednou nohou doma.  

Kdykoli a kdekoli chcete.

iNELS RF Control
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Bezpečnost
Chybovat je lidské, proto dům 
přemýšlí za zapomnětlivého majitele.

Rychlé ovládání
Jediným stiskem provedete  
několik povelů najednou, např.: 
světelnou scénu a zatažení žaluzií

Vše řídíte několika dotyky na vašem smartphonu či tabletu.

Jednoduché ovládání

Chcete si nechat zdarma vypracovat 
individuální cenovou nabídku?  
Kontakty najdete na stránkách www.inels.cz.

Nenápadná krabička eLAN-RF-003 slouží 
pro vzdálené ovládání radiofrekvenčních 
(RF) aktorů pomocí webového rozhraní, 
což vám přináší ovládání smartphonem 
nebo tabletem. 

Více na straně 10. 

Chytrá krabička RF

Dejte nám vědět
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Šetří vás. Šetří vám. 
Bezdrátové řešení iNELS RF Control vám ušetří peníze i 
energii, kterou byste museli jinak věnovat kabelování nebo 
bourání zdí. Šetří vás i v budoucnu, protože vám redukuje 
náklady na topení a svícení.

Žádné prodlevy.
Vše je rychlé, bez nepořádku a bez složitých  
stavebních úprav.

Elektřina pod palcem.
Můžete snadno ovládat domácí spotřebiče, stmívat světla, 
ovládat rolety, garážová vrata, kryt bazénu a vlastně 
všechno, co máte doma na elektrický proud. 

Bez obav
Bez zbytečných nákladů
Bez časových prodlev
Bez stavebních úprav

úspora šetření 
energie

bez stavebních  
úprav



Nechte pracovat techniku.
Automatizujte procesy ve vašem domě. Doba, kdy se 
Vaše světla uměla pouze zhasnout a rozsvítit, je dávno 
pryč. Díky iNELS si můžete všechno nastavit tak, aby to 
vyhovovalo Vám. 

Výdaje pod kontrolou.
iNELS je dobrá investice. Nejenže šetří peníze na zbytečně 
vynaložené energie, ale umožňuje vám jednoduše vybírat, 
které moduly právě potřebujete. Systém nemusíte kupovat 
najednou, můžete jen čas od času přikoupit nový modul. 

Bez drátů. S iNELS RF Control



Snadné i stylové

Takové je  
ovládání

Vše je v bezpečí.
Spolehlivou komunikaci mezi vysílačem a přijímačem 
zajišťuje nejen komunikační frekvence, ale také plovoucí 
kód. Nestane se, aby váš dům ovládal jiným nebo 
stejným systémem váš soused. Vysílací frekvence nijak 
neohrožuje Vaše zdraví. 

Cokoli chcete ovládat.
Funkce systému můžete kdykoli měnit. Variabilní 
nastavení umožňuje jeden den jedním ovladačem 
spínat, druhý den můžete bez jakýchkoliv dalších 
investic spínat světla dvě. 
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Váš dům máte doslova – pod palcem.  
Všechno jednoduše ovládáte pomocí 
počítače, tabletu nebo chytrého 
telefonu.

Chytré i designové.
Nejen chytré, ale i designové jsou vypínače řady LOGUS90.  
Rámečky nejen pro klasické i bezdrátové vypínače,  
ale také pro zásuvky klasické a datové, jednoduché nebo 
vícenásobné. Vylepšete si domov nejen chytrým,  
ale i krásným vypínačem.

Vypadá skvěle.
Bezdrátové ovladače nepotřebují žádné složité  
propojování dráty. Kam je umístíte, tam budou.  
Kolik jich pořídíte, tolik vám jich bude fungovat.  

Je čas na změnu.
Dlouho jsme byli zvyklí na běžné žárovky. A najednou přišly 
žárovky, které samy šetří naše peníze i životní prostředí. 
Podobné je to s vypínači. Doteď říkaly ony nám, co máme 
dělat, dnes se nám podřizují ony.

CA - Sklo/Hliníková OP - Zlato/Perleťová MS - Mahagon/Šedá GA - Žula/HliníkováAL - Hliníková
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Vzorová kalkulace

Výběr komponentů
Ať už děláte rekonstrukci nebo si chcete vylepšit své stávající bydlení, iNELS RF Control vám 
umožňuje vybírat pouze z těch modulů, které právě potřebujete. Stačí vám pro začátek ovládat 
světla nebo regulovat topení? Není problém. Až budete chtít svůj domov zase vylepšit, stačí 
dokoupit další modul. Instalace je rychlá a jednoduchá, stejně jako ovládání prostřednictvím 
vašeho tabletu či chytrého telefonu. 

Dům

32 877,-

Funkcionalita Typ výrobku cena

ovládání topení (3 zóny) 3 x RFSTI-11B 4596,-

ovládání žaluzií (2) 2 x RFJA-12B 2652,-

ovládání světel (včetne stmívání) 4 x RFDEL-71B 5996,-

ovládání RGB led pásku 1 x RFDA-73/RGB 1990,-

ovládání zásuvek spotřebičů 1 x RFSA-66M 2720,-

ovládání zavlažování 1 x RFSA61B 1080,-

detektor otevření okna 2 x JA-82M 1840,-

bezdrátový vypínač 2 x RFWB-40 1548,-

ovládání pomocí RF Touch 

(centrální dotyková jednotka)

1 x RF Touch/W 6965,-

ovládání pomocí smartphone, 

tablet (chytrá krabička)

1 x eLAN-RF-003 3490,-

doba instalace pouze 1 pracovní den

RF Set

2 190,-

Stmívaná zásuvka

+ 1 vysílač dle výběru

Takto můžete začít!



9

Jak se rozhodnout správně?

Byt

22 610,-

Funkcionalita Typ výrobku cena

ovládání topení (2 zóny) 2 x RFSTI-11B 3064,-

ovládání světel (4) 4 x RFDEL-71B 5996,-

ovládání markýzy 1 x RFSA-61B 1080,-

ovládání zásuvek spotřebičů 1 x RFSA-66M 2720,-

detektor otevření dveří 1 x JA-81M 980,-

bezdrátový vypínač 2 x RFWB-40 1548,-

RF dálkový ovladač s oLED 

displejem RF Pilot

1 x RF Pilot 2732,-

ovládání pomocí smartphone, 

tablet (chytrá krabička)

1 x eLAN-RF-003) 3490,-

doba instalace 6 hodin

1. Vybrat iNELS. Jde o špičkový český produkt, který 
vyvíjí a vyrábí ELKO EP už od roku 2005. I díky iNELS 
jsme se v roce 2012 stali Firmou roku Zlínského kraje. 

2. Rozhodnout se. Zjistit, co doma potřebujete nebo 
co by se vám mohlo hodit. Základní set je skutečně 
dostupný každému. Pořizovací náklady mohou klidně 
začít kolem 1000,-. Samozřejmě platí, že čím více 
peněz investujete, tím lepší funkce váš iNELS má.

3. Poradit se. Obraťte se na nás nebo na 
elektroinstalační firmy, které se zaváděním systému 
zabývají. Ochotně vám poradíme nejvhodnější variantu 
využití systému iNELS – stejně jako s možnostmi 
splácení.

4. Užívat si. Vychutnávejte si komfort, který jste si 
dřív nemohli užít. Celý dům teď pracuje podle vašich 
představ. Reaguje na vás, je interaktivní, rozumí vám, 
šetří vám. A nechává vás být sami sebou. 

5. Sledovat trendy. iNELS se neustále mění a 
vylepšuje. Proto sledujte naše novinky a zvažujte, 
jestli by se nehodily i do vašeho domu. Celý systém 
je modulární, proto záleží jen na Vás, co budete chtít 
doma využít.



Chytré krabičky  
pro vaši elektroinstalaci
Novinky systému

Chytrá krabička eLAN-RF-Wi-003
Tato chytrá krabička eLAN-RF-Wi-003 nabízí novou možnost 
ovládání RF aktorů a to pomocí aplikace iHC (iNELS Home 
Control pro Android). Díky integrovanému wifi modulu se 
můžete připojit přímo na vaši instalaci iNELS RF Control bez 
použití routeru. Nabízí se vám tak ovládání světel, spotřebičů, 
vytápění, klimatizace, žaluzií či zavlažování. Celý dům máte 
zkrátka jednoduše pod kontrolou ze svého tabletu nebo 
chytrého telefonu aniž byste museli zasahovat do původní 
elektroinstalace.

Chytrá krabička pro ovládání audio-video 
zařízení chytrým telefonem eLAN-IR-003
Chytrá krabička aneb „postrach IR ovladačů“ sjednocuje všechny vaše 
ovladače pod jeden. Přes prohlížeč Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu 
můžete ovládat vaše zařízení, aniž byste na ně měli přímou viditelnost. 
Připojit a ovládat můžete z telefonu a nebo tabletu a to i dokonce když 
nejste doma. Můžete tak sepnout klimatizaci nebo topení po cestě z práce. 

Krabička může ovládat až 3 zařízení, nastavení se provádí jednoduchým 
nahráním povelů z vašeho stávajícího ovladače.
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Zveme vás do showroomů iNELS

Přehled bezdrátových jednotek systému

 ELPOS JOSEF TKADLEC, spol. s r.o.
Dolní náměstí 314,  
755 01 Vsetín

Tel: +420 571 415 370
Email: elektro@elposvsetin.cz
www.elposvsetin.cz

Otevírací doba: 
PO – PÁ: 8:00 – 18:00 hod.
SO:  8:00 – 12:00 hod.

CALTA elektro
Masarykova 258,  
399 01 Milevsko

Tel: +420 382 522 549
Email: caltaelektro@caltaelektro.cz
www.caltaelektro.cz

Otevírací doba: 
PO - PÁ: 8:00 – 12:00 hod. 
 12:45 – 17:00 hod.
SO: 8:00 – 11:30

iNELS, SYKORA HOME
Českomoravská 183,  
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel: +420 773 773 735
Email: praha@inels.cz
www.inels.cz

Otevírací doba: 
PO – PÁ: 10:00 – 19:00 hod.
SO: 10:00 – 17:00 hod.

Elektrodům ELKOMA
Rašínova 467,  
760 01 Zlín

Tel: +420 557 210 660
Email: elkoma@vol.cz
www.elkoma.cz

Otevírací doba: 
PO – PÁ: 8:00 – 19:00 hod.
SO –  NE: 9:00 – 19:00

Ovladače

RF Pilot RF KEY RFTC-10/G (50/G)RFWB-40/GRFWB-20/GRF Touch-BRF Touch-W

RFSA-62B RFSA-61M RFSA-66M RFUS-11(61)

Spínací aktory 1M 3M
IP 65

RFSAI-61BRFSC-11(61) RFSA-11B (61B)

3M
IP 65Stmívací aktory Roletové aktory

RFJA-12B/230 V RFJA-12B/24V DCRFDA-11B(71B) RFDEL-71B RFDA-73M/RGB RFSOU-1RFDSC-11(71)

1M 3 M
Převodníky

RFIM-40BRFIM-20B RFSG-1M RFTI-10B RFGSM-220

222

slouží pro ovládání světel, žaluzií, vytápění... Vaším chytrým telefonem nebo tabletem
přípojení zařízení se provádí: 
  - eLAN-RF-003 drátovým přístupem Ethernet
  - eLAN-RF-Wi-003 drátovým přístupem Ethernet nebo bezdrátovým, pomocí WiFi sítě
možnosti ovládače:
    - webový prohlížeč
   -  aplikace iHC-MRF  pro chytré telefony (Android) 
   -  aplikace iHC-TRF pro tablety (Android)
využívají se také v ramci jedné sítě, kdy máte problém přenést bezdrátový signál mezi stropy domu (které jsou 
většinou ze železobetonu). Zde se použijí dva WiFi routery nebo propojení ethernetovým kabelem obr. 1, 2.
zařízení komunikuje s aktory obousměrně, tzn. při zaslání povelu indikuje zeleným nebo červeným rámečkem 
na ikoně vykonání akce
výrobek má funkci repeater = opakovač signálu
eLANy lze také využít pro ovládání RF aktorů přes iNELS multimédia obr. 3
programování eLAN-RF-003a eLAN-RF-Wi-003 se provádí přes:
1. sw eLAN_konfi gurátor (součástí dodávky) a následně přes webové rozhraní
2. u aplikaci iHC.. přímo ve Vašem chytrém telefonu a nebo tabletu
součástí balení je interní anténa, volitelné příslušenství je externí anténa s označením AN-E 
(Více informací na str. 46)
videoprezentace: www.youtube.com/elkoep  (chytrá krabička)

RF ANT.WiFi ANT.

WIFI STATUS

OASIS & TouchWiFi
IEEE 802.11

ETHERNETUSB

RESET

POWER

       eLAN-RF-Wi-003

LED indikace ethernetové
komunikace  

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Compatible
868MHz

Rozhraní RF Control
Komunikační protokol:
Vysílací Frekvence:
Způsob přenosu signálu:
Výstup pro anténu RF:
Anténa RF:
Indikace RF komunikace:
Dosah ve volném prostranství:
Rozhraní Ethernet
Indikace provozního stavu ETH:
Indikace komunikace ETH:
Komunikační rozhraní:
Přednastavená IP adresa:
Rozhraní WiFi
Frekvenční rozsah WiFi:
Standard:
Zabezpečení WiFi:
Certifi kace:

Komunikační rozhraní:
Výstup pro anténu WiFi:
Anténa WiFi:
Indikace WiFi komunikace:
Dosah:
Napájení
Napájecí napětí/proud:
Napájení:
Indikace napájecího napětí:
Ostatní
Indikace:
Tlačítko RESET:
Napájecí zdroj :
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Stupeň krytí: 
Stupeň znečištění:
Pracovní poloha:
Instalace:
Provedení:
Rozměry:
Hmotnost:

Oasis & RF Touch Compatible
868 MHz

obousměrně adresovaná zpráva
SMA konektor

1 dB (součást balení)
1 x červená RF status LED 

do 100m

zelená LED
žlutá LED

10/100 Mbps (RJ45)
192.168.1.1

10-27 V DC / 200 mA  SELV
adaptér s konektorem Jack   Ø 2.1 mm (součást balení) nebo konektor USB-B

zelená LED POWER

 žlutá USB status LED
nastavení do výchozích hodnot

230 VAC / 12 V DC součást balení zařízení
-20 .. +50 °C
-25 .. +70 °C

IP 20
2

libovolná
volná

designová krabička 
90 x 52 x 65 mm

136 g

EAN kód
eLAN-RF-003: 8595188146845
eLAN-RF-Wi-003: 8595188148726
Externí anténa AN-E: 859415759012
Interní anténa AN-I: 8595188161862

RF vysílač: Převodník ethernet na RF signál eLAN-RF-003,  eLAN-RF-Wi-003

Konektor antény RF 
SMA

Červená LED RF STATUS

Tlačítko RESET
Zelená POWER LED

indikace napájení

Konektor Ethernet 
(RJ 45)

Žlutá USB status LED

Napájecí konektor
10-27V/ 200mA
SELV

USB B 
konektor

Přední panel eLAN-RF-Wi-003

Zadní panel eLAN-RF-Wi-003

EXTERNÍ ANTÉNA  AN-E

Technické parametry Zapojení eLAN-RF -003

Konektor antény
WiFi SMA

Zelená LED
WiFi STATUS

RF ANT.
868MHz

Compatible
OASIS & Touch

ETHERNETUSB

RESET

POWER

Konektor antény
SMA

Červená LED
RF STATUS

Tlačítko RESET
Zelená POWER LED

indikace napájení

Konektor Ethernet 
(RJ 45)

Žlutá USB status LED

Napájecí konektor
10-27V/ 200mA
SELV

USB B 
konektor

LED indikace ethernetové
komunikace  

Přední panel eLAN-RF-003

Zadní panel eLAN-RF-003

Zapojení eLAN-RF-Wi-003

       eLAN-RF-003

2.405-2.480 Hz
IEEE 802.11 b/g/n

WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
United States (FCC), Canada(IC), 

Europe(ETSI), Japon(ARIB)
1 Mb/sec

R-SMA
1 dB (součást balení)

1 x zelená WiFi status LED 
200 m

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

eLAN-RF-003 eLAN-RF-Wi-003
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slouží pro ovládání světel, žaluzií, vytápění... Vaším chytrým telefonem nebo tabletem
přípojení zařízení se provádí: 
  - eLAN-RF-003 drátovým přístupem Ethernet
  - eLAN-RF-Wi-003 drátovým přístupem Ethernet nebo bezdrátovým, pomocí WiFi sítě
možnosti ovládače:
    - webový prohlížeč
   -  aplikace iHC-MRF  pro chytré telefony (Android) 
   -  aplikace iHC-TRF pro tablety (Android)
využívají se také v ramci jedné sítě, kdy máte problém přenést bezdrátový signál mezi stropy domu (které jsou 
většinou ze železobetonu). Zde se použijí dva WiFi routery nebo propojení ethernetovým kabelem obr. 1, 2.
zařízení komunikuje s aktory obousměrně, tzn. při zaslání povelu indikuje zeleným nebo červeným rámečkem 
na ikoně vykonání akce
výrobek má funkci repeater = opakovač signálu
eLANy lze také využít pro ovládání RF aktorů přes iNELS multimédia obr. 3
programování eLAN-RF-003a eLAN-RF-Wi-003 se provádí přes:
1. sw eLAN_konfi gurátor (součástí dodávky) a následně přes webové rozhraní
2. u aplikaci iHC.. přímo ve Vašem chytrém telefonu a nebo tabletu
součástí balení je interní anténa, volitelné příslušenství je externí anténa s označením AN-E 
(Více informací na str. 46)
videoprezentace: www.youtube.com/elkoep  (chytrá krabička)

RF ANT.WiFi ANT.

WIFI STATUS

OASIS & TouchWiFi
IEEE 802.11

ETHERNETUSB

RESET

POWER

       eLAN-RF-Wi-003

LED indikace ethernetové
komunikace  

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Compatible
868MHz

Rozhraní RF Control
Komunikační protokol:
Vysílací Frekvence:
Způsob přenosu signálu:
Výstup pro anténu RF:
Anténa RF:
Indikace RF komunikace:
Dosah ve volném prostranství:
Rozhraní Ethernet
Indikace provozního stavu ETH:
Indikace komunikace ETH:
Komunikační rozhraní:
Přednastavená IP adresa:
Rozhraní WiFi
Frekvenční rozsah WiFi:
Standard:
Zabezpečení WiFi:
Certifi kace:

Komunikační rozhraní:
Výstup pro anténu WiFi:
Anténa WiFi:
Indikace WiFi komunikace:
Dosah:
Napájení
Napájecí napětí/proud:
Napájení:
Indikace napájecího napětí:
Ostatní
Indikace:
Tlačítko RESET:
Napájecí zdroj :
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Stupeň krytí: 
Stupeň znečištění:
Pracovní poloha:
Instalace:
Provedení:
Rozměry:
Hmotnost:

Oasis & RF Touch Compatible
868 MHz

obousměrně adresovaná zpráva
SMA konektor

1 dB (součást balení)
1 x červená RF status LED 

do 100m

zelená LED
žlutá LED

10/100 Mbps (RJ45)
192.168.1.1

10-27 V DC / 200 mA  SELV
adaptér s konektorem Jack   Ø 2.1 mm (součást balení) nebo konektor USB-B

zelená LED POWER

 žlutá USB status LED
nastavení do výchozích hodnot

230 VAC / 12 V DC součást balení zařízení
-20 .. +50 °C
-25 .. +70 °C

IP 20
2

libovolná
volná

designová krabička 
90 x 52 x 65 mm

136 g

EAN kód
eLAN-RF-003: 8595188146845
eLAN-RF-Wi-003: 8595188148726
Externí anténa AN-E: 859415759012
Interní anténa AN-I: 8595188161862

RF vysílač: Převodník ethernet na RF signál eLAN-RF-003,  eLAN-RF-Wi-003

Konektor antény RF 
SMA

Červená LED RF STATUS

Tlačítko RESET
Zelená POWER LED

indikace napájení

Konektor Ethernet 
(RJ 45)

Žlutá USB status LED

Napájecí konektor
10-27V/ 200mA
SELV

USB B 
konektor

Přední panel eLAN-RF-Wi-003

Zadní panel eLAN-RF-Wi-003

EXTERNÍ ANTÉNA  AN-E

Technické parametry Zapojení eLAN-RF -003

Konektor antény
WiFi SMA

Zelená LED
WiFi STATUS

RF ANT.
868MHz

Compatible
OASIS & Touch

ETHERNETUSB

RESET

POWER

Konektor antény
SMA

Červená LED
RF STATUS

Tlačítko RESET
Zelená POWER LED

indikace napájení

Konektor Ethernet 
(RJ 45)

Žlutá USB status LED

Napájecí konektor
10-27V/ 200mA
SELV

USB B 
konektor

LED indikace ethernetové
komunikace  

Přední panel eLAN-RF-003

Zadní panel eLAN-RF-003

Zapojení eLAN-RF-Wi-003

       eLAN-RF-003

2.405-2.480 Hz
IEEE 802.11 b/g/n

WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
United States (FCC), Canada(IC), 

Europe(ETSI), Japon(ARIB)
1 Mb/sec

R-SMA
1 dB (součást balení)

1 x zelená WiFi status LED 
200 m

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

eLAN-RF-003 eLAN-RF-Wi-003

eLAN-RF-003, eLAN-RF-Wi-003

ΣE

RFAP/USB
USB 

RFAP/USB

Detektory

Repeater

RFRP-20

Měřič 

RFPM-1

RFSF-1B

FP-1

Analogový aktor

RFDAC-71B

Telva 230/24/NO/NC

DIML

Teplotní aktory

RFSTI-11B RFSTI-11/G RFATV-1

JA-80P JA-81M JA-82M
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10 DŮVODŮ

1. Víte že regulací topení ušetříte až 30 % nákladů na energie

2. Bez stavebních úprav

3. Rychlost provedení elektroinstalace – a bydlete hned

4. Dostupná cena pro každého

5. Možnost upgradu systému – postupně zdokonalujete svoji instalaci

6. Bateriové napájení vysí lačů – nehrozí úraz elektrickým proudem

7. Variabilita funkcí, které můžete měnit

8. Design, který Vás nadchne

9. Odborná montáž a servis našich partnerů

10. Jsme ryze Česká firma, jejíž nejvyšší prioritou je spokojený zákazník

PROČ ŘEŠIT REKONSTRUKCI BEZDRÁTOVĚ S iNELS RF CONTROL

NAŠIM CÍLEM JE PORADIT VÁM, JAK UŠETŘIT...

S ÚSMĚVEM NA TVÁŘI.

www.elkoep.cz


