
VÍTE, CO VŠECHNO
JIŽ VAŠE VRATA UMÍ?

Bezpečnost Úspory Flexibilita Vzdálené ovládání Rozšiřitelné

Společně s  fi rmou Lomax posouváme ovládání Vašich garáží 

k  naprosté jednoduchosti. Spojením s  osvědčeným výrobcem 

garážových vrat, rolet a žaluzií nyní můžete garáže řídit zcela 

bezdrátově, jen prostřednictvím RF Control aplikace ve vašem 

mobilním telefonu. Typ garážových vrat si můžete vybrat z širo-

ké škály – od vrat sekčních, posuvných do strany, rolovacích až 

po klasická dvoukřídlá. Každé z nich nabízí určitý druh výhod.

Bezplatná infolinka

+420 800 100 671

www.elkoep.cz



Dálkový ovladač
Dálkový ovladač s OLED barevným disple-
jem nabízí ovládání až 40 spotřebičů v do-
mácnosti. Světla, zásuvky, garážová vrata, 
zavlažování, žaluzie, markýzy, atd.

Klíčenka
Ovládání více nezávislých zařízení až čtyř-
mi tlačítky na ovladači nabízí bezdrátová 
klíčenka jak z pohodlí domova, tak v práci, 
nebo na chatě.

Nástěnný ovladač
Vysoká variabilita bezdrátových vypínačů 
vyráběných jak v klasickém designu, tak 
i z přírodních materiálů, jako jsou dřevo, 
sklo, kov nebo kámen.

Co k tomu potřebuji?

Vše záleží na Vašich požadavcích. Můžete používat pouze jednoduchý systém ovládáním pomocí dálkových 

ovladačů a přijímačů (aktorů), nebo si pomocí centrální systémové jednotky můžete vytvořit systém šitý na 

míru. Jedná se o modulární systém, jehož prvky lze kdykoliv rozšiřovat, nebo měnit dle Vaší aktuální potřeby.

Aplikace iNELS RF Control
Aplikace iNELS RF Control představuje pohodlné ovládání a monitorování jednotlivých 
zařízení jako jsou například garážová vrata. Aplikace je kompatibilní s chytrými telefony 
s OS Andriod a iOS, ale také s chytrými hodinkami SmartWatch.
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Magnetický detektor
Magnetický detektor Vám pohlídá veškerý 
pohyb s movitým majetkem, to platí také pro 
případ ručního otevření garážových vrat.
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Hlášení při manuálním otevřeníHlášení stavu otevření/mezipoloh/zavření od pohonu vrat


