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ELKO EP, Holding

Společnost ELKO EP je jedním z předních evropských hráčů v oblasti 

domovní a průmyslové elektroinstalace po více než 25 let. Od roku 

2007 vyvíjí a vyrábí svůj vlastní systém inteligentní elektroinstalace 

iNELS s názvem Smart Home & Building Solutions.

V současné době zaměstnává ELKO EP HOLDING téměř 240 lidí, 

vyváží do 70 zemí po celém světě a má již 16 zahraničních poboček. 

Společnost je právem hrdá na vlastní výrobu komponentů, vlastní 

vývoj a inovace nových produktů. Je také schopna nabídnout svým 

zákazníkům okamžitou distribuci a rychlý, bezchybný servis. Společnost 

ELKO EP se stala Firmou roku 2012 a také získala ocenění TOP 100 

českých fi rem.
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iNELS Air je reakcí na dynamicky se rozvíjející sítě pro IoT (Internet 

of Things). Kategorii bezdrátových komunikačních technologií 

určených k IoT popisuje Low Power Wide Area (LPWA). Tato 

technologie je navržena tak, aby zajišťovala celoplošné pokrytí 

i uvnitř budov, byla energeticky nenáročná a měla nízké náklady 

na provoz jednotlivých zařízení.   

Produktová skupina zahrnuje senzory pro komunikaci na protokolu 

Sigfox, LoRa a NB-IoT. Propojení senzorů s ELKO Cloudem a také 

IFTTT (If This Then That) je předurčuje pro široký rozsah použití.

Jednotlivé produkty mají ve svém typovém označení písmeno „S“, „L“ 

nebo „Nb“. Tímto se rozlišuje způsob komunikace. „S“ značí komunikaci 

přes síť Sigfox, „L“ značí zajištění komunikace přes síť LoRa a u označení 

„Nb“ se využívá komunikace přes síť NarrowBand.

O iNELS Air

Síť zajišťuje obousměrnou komunika-
ci a jako jediná používá licencované 
pásmo LTE. Výhodou NB-IoT je vy-
užití již vystavěné sítě, čímž zajiš-
ťuje dostatečné pokrytí vně i uvnitř 
budov. Tato technologie využívá ve 
svých zařízeních SIM karty. Aktuální 
pokrytí sítě naleznete na stránkách 
www.vodafone.cz.

Obousměrná síť, která pro svou ko-
munikaci využívá volné frekvenční 
pásmo 868 MHz. Výhodou této sítě 
je možnost volného nasazení jednot-
livých vysílacích stanic i v místních 
lokalitách, čímž posílí svůj signál. Dá 
se proto efektivně využít v areálech fi -
rem nebo například městech. Aktuální 
pokrytí sítě naleznete na stránkách 
www.lora-alliance.org.

Síť podporuje obousměrnou komuni-
kaci s omezeným počtem zpětných 
zpráv. Využívá volné frekvenční pásmo 
868 MHz. Má rozsáhlejší pokrytí po 
celé ČR i v zahraničí, proto je vhodněj-
ší pro monitorování zařízení na velké 
vzdálenosti. Aktuální pokrytí sítě na-
leznete na stránkách www.sigfox.com.

Monitorování 
a měření energií

Detekce kouře 
a snímání kvality 

ovzduší

NB-IoT
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Design

Všechna data ze senzorů jsou před 
odesíláním šifrována, čímž je zajištěna 
jejich bezpečnost. Přístup k jednotli-
vým naměřeným datům lze pak provést 
v aplikaci nebo ELKO Cloudu pod Vaši-
mi přihlašovacími údaji. Tím je zajištěn 
nepřetržitý dohled nad Vaším majetkem.  

BezpečnostÚspory

Využití sítí pro internet věcí zaručuje 
nízkou spotřebu energie. Díky tomu 
lze většinu čidel bateriově napájet 
a jejich kapacita vydrží průměrně 2–5 
letý provoz. Senzory jsou navíc jedno-
duché a cenově dostupné. Cena za pro-
bíhající komunikaci se liší dle typu zvole-
né sítě - obecně se ale tato komunikace 
považuje za cenově velmi dostupnou.

Provedení jednotlivých produktů je uzpů-
sobeno svému účelu – design detektorů 
je navržen pro umístění do vzhledných 
interiérových prostor, modulové přístroje 
do rozvaděče a naopak produkty pro 
venkovní použití jsou v krytí IP65. Bez-
drátové provedení jednotlivých zařízení 
také umožňuje snadnou instalaci a téměř 
okamžité používání. 

Řízení venkovního 
osvětlení

Detekce otevření
oken a dveří

Detekce 
pohybu

Ovládání
zařízení

Parkovací
senzor
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dosah až 
50 km

Aktory

Princip fungování

Data ze senzorů a aktorů (dále jen „prvků“) jsou posílána prostřed-

nictvím vysílačů (BTS stanice) do řídícího serveru, odkud jsou dále 

posílána na ELKO Cloud. Přenos dat zajišťuje internetový protokol UNB 

(Ultra Narrow Band) nebo LoRaWAN (Low Range Wide Area Network). 

Dle požadavků uživatele mohou být data dále zaslána do aplikace 

v chytrém telefonu nebo integrována do nadřazeného systému.  

Instalace jednotlivých prvků je velmi jednoduchá. Prvek umístíte libovolně 

v dosahu dané sítě. Aktivace senzoru probíhá pomocí QR kódu, který 

je umístěn na každém prvku. Pro samotný provoz jednotlivých prvků 

je nutné mít zajištěnou konektivitu od poskytovatele dané sítě, kterou 

chcete využívat. Tato konektivita Vám umožňuje navolit si jednotlivé 

intervaly pro posílání zpráv dle Vašich požadavků. 

Senzory 

Mobilní aplikace

Smart City Platforma

Vysílač BTS



www.elkoep.cloud
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Dostupné pro:

Registrace uživatele

Registrace prvku

Pro užívání prvků z řady iNELS Air je nutné 

mít registraci na ELKO Cloud nebo v aplika-

ci, která bude shromažďovat aktuální data 

z těchto produktů, uchovávat historii a také 

Vám zajišťuje zálohu nastavení. K jedno-

mu účtu lze přiřadit neomezený počet prvků. 

ELKO Cloud je nástroj pro ovládání skrze Váš 

chytrý telefon. Registraci uživatele lze provést 

na webových stránkách www.elkoep.cloud nebo 

jednoduchým způsobem z aplikace iNELS Air. 

Pro založení účtu je vždy požadován e-mailový 

kontakt, který bude sloužit jako přihlašovací 

jméno a pomocí kterého proběhne ověření účtu, 

a Vámi zvolené heslo. 

ELKO Cloud je zabezpečený pomocí protokolu SSL.

Prvky lze aktivovat z aplikace iNELS Air, kte-

rá je volně ke stažení na Google Play nebo 

App Store. Při prvním spuštění aplikace lze 

nastavit jednotlivé prvky pomocí „Průvodce 

aplikací“, který Vás provede celým nastave-

ním. Při opětovném spuštění aplikace lze při-

dat další senzory a aktory stejným způsobem 

v menu „Nastavení“. 

 

Každý prvek má unikátní identifi kační kód, pomocí 

kterého se registruje. Tyto identifi kační údaje (ID 

a PAC) také slouží pro aktivování konektivity od 

jednotlivých provozovatelů sítě pro internet věcí 

a do aplikace se načítají pomocí QR kódu, který 

je umístěn na samotném prvku.

Registrace prvku v mobilní aplikaci

Registrace uživatele v ELKO Cloud

Již
brzy!
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AplikaceELKO Cloud Notifi kace

www.elkoep.cloud

iNELS Air

Pro snadné zobrazení Vašich dat na po-
čítači�/�notebooku využijte ELKO Cloud, 
který kromě aktuálních stavů uchovává 
i historii dat z Vašich senzorů.

Jednoduchým způsobem zkontrolujte
aktuální stav Vašich připojených sen-
zorů spotřeby nebo detektorů přímo
ve Vašem chytrém telefonu. Aplikace
Vám nabízí uživatelsky příjemné a in-
tuitivní prostředí.

Aplikace upozorní na nežádoucí stav 
pomocí notifi kace v podobě vyska-
kovacího okna v horní liště Vašeho 
chytrého telefonu. Rychlým způsobem 
se tak dozvíte o změně, aniž byste si 
jednotlivé prvky museli kontrolovat 
přímo v aplikaci. 

Způsoby zobrazení

Stavy jednotlivých prvků iNELS Air lze zobrazit několika způsoby.

Základním úložištěm všech shromážděných informací je ELKO Cloud. 

Z něj lze údaje zobrazit v aplikaci Vašeho chytrého telefonu, kde lze 

nastavit také notifi kace v podobě vyskakovacích oken v horní liště 

telefonu, případně přímo ve vašem e-mailu. Propojení ELKO Cloudu 

s IFTTT nabízí také možnost propojení prvků iNELS Air do struktury 

Internetu věcí.
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E-mail IFTTT Smart City
Platforma

ELKO Cloud

IFTTTE-mail Smart City Platforma

Data produktů iNELS Air můžete zobrazit několika variantami:

Aplikace 
a notifi kace

O důležitých změnách jednotlivých 
zařízení, které chcete monitorovat, se 
můžete dozvědět také zprávou na 
Vámi zadaný e-mail. U každého sen-
zoru lze posílání emailových zpráv na-
stavit samostatně. 

IFTTT je Cloudový můstek, díky kterému 
prvky iNELS Air komunikují přes sociál-
ní sítě (Facebook, Instagram, Pinterest 
a další). Zároveň dokáže v rámci aplika-
ce ovládat další kompatibilní produkty. 

Platforma je navržená přímo pro zob-
razování stavu jednotlivých senzorů 
a zároveň ovládání aktorů pro spínání 
zařízení ve Smart City. Ve webovém 
prohlížeči si můžete zobrazit plán měs-
ta a jednotlivé instalované prvky, které 
Vám zobrazí svůj aktuální stav – např. 
volná parkovací místa.  
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Univerzální senzor

• měří aktuální teplotu prostřednictvím teplot-
ních senzorů viz senzory a snímače na str. 36

• včas varuje před kritickými teplotami
• lze využít i na jiná měření (napětí, proudu, 

výšky hladiny, měření energií, apod.)
• komunikaci zajišťují sítě Sigfox (AirIM-100S), 

LoRa (AirIM-100L) a NB-IoT (AirIM-100Nb)
• k senzoru lze připojit pouze jeden snímač
• bateriové napájení�/�trvalé napájení 5-12 V DC
• zvýšené krytí IP65 (ochrana proti prachu 

a tryskající vodě)

Měření a hlídání teploty

Hlídání požadované teploty a nepřekročení těchto limitů je pro mno-

ho průmyslových, výrobních i skladovacích procesů zásadní problém. 

Univerzální senzor dokáže monitorovat nežádoucí výkyvy při vytápění 

či chlazení, které neprodleně hlásí. V pravidelných intervalech pak 

informuje o aktuálním stavu teploty v hlídaných prostorách. Jedno-

duchým řešením si tak lze zajistit nepřetržitý dohled, a tím eliminovat 

případnou finanční ztrátu způsobenou přehřátím nebo podchlazením 

daných prostor či zařízení.

Jeho venkovní provedení v krytí IP65 společně s bateriovým napájením 

jej předurčuje k umístění do náročných prostor.
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Technické parametry - Univerzální senzor

Analogové vstupy

Digitální vstupy

KomunikaceNastavení

Další údaje
Indikace

Ovládání

Připojení

Bateriové napájení:

Externí napájení:

Klidová spotřeba:

Protokol:

Vstupy:

Podporované senzory 
pro měření energií
(viz příslušenství str. 32)*

1x 3,6 V  baterie SAFT LS 14500

5-12 V DC (na svorce)

0,2 mW

Sigfox, RCZ1 (AirIM-100S)

TC / TZ*
AIN 0(1) - 10 V

AIN 0(4) - 20 mA
12 V/24 V

Záplavová sonda*

Teplotní
Napěťový
Proudový
Měření baterie
Záplava

IN1, IN2
In Counter

Měření energií

LS (LED senzor)
MS, WS (magnetický senzor)

IRS ( IR senzor)
S0 (kontakt, otevřený kolektor)

LoRa (AirIM-100L)

cca 5 let (dle počtu vysílaných zpráv)

+10%, -15%

150 mW

dle pokrytí 50 km

V aplikaci v chytrém telefonu nebo v ELKO Cloudu

-30 ... +70 °C
vysílání

Tlačítko (Test komunikace), 
Magnetický kontakt, Tamper

IP65

libovolná

M16 x 1,5 pro kabel ø max. 10 mm

182 x 62 x 34 mm (96 x 62 x 34 mm)

Zobrazení stavu baterie:

Skladovací teplota:
- červená LED:

Ovládání: Průchodka:

Rozměr (bez antény):

Životnost baterie:

Tolerance napájecího napětí:

Vysílací spotřeba:

Dosah na volném prostranství:

Krytí:

* Nejsou součástí balení.

**  Prcovní teplota baterií je v rozsahu -60 ... +85 °C.

Pracovní poloha:

Detekce alarmu:

Připojení senzoru:

Pracovní teplota:

Pomocí zprávy do ELKO Cloudu nebo do aplikace v chytrém telefonu

svorkovnice, vodiče 0,5-1 mm2

-30 ... +60 °C (dbát na pravní teplotu baterií)**

Napájení

impuls / indikace příjmu- zelená LED:

Dosah až 50 km

ELKO Cloud Mobilní aplikace

Serverovna
(správná teplota)

Rozvodná 
stanice

Stroje
(proti přehřátí)

Potrubí
(proti zamrznutí)

Měření venkovní 
teploty

Nastavení: Pomocí nastavovacích pinů

dle pokrytí 10 km

NB-IoT (AirIM-100Nb)

dle pokrytí 50 km

Příklady použití:



AirIM-100S/M, AirIM-100L/M AirIM-100S, AirIM-100L, AirIM-100Nb
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Univerzální modul

• ve spojení s příslušným hlídacím relé 
monitoruje aktuální stav spotřebičů 
a detekuje kritické a havarijní stavy

• komunikaci zajišťují sítě Sigfox 
(AirIM-100S/M) a LoRa (AirIM-100L/M)

• trvalé napájení 24-240 V AC
• v provedení 1-MODUL, umístění do roz-

vaděče

Monitoring 
stavů zařízení

Funkčnost zařízení a strojů je prioritou pro každého výrobce nebo 

provozovatele. Detekci havarijních, kritických stavů a monitorování 

aktuálního stavu napětí či proudu připojených zařízení lze přitom 

zajistit jednoduchým způsobem. Univerzální senzor zajistí plynulý 

a bezproblémový provoz v rezidenčním i průmyslovém odvětví.

Senzory obsahují analogové a digitální vstupy, jejichž změnou stavu 

nebo veličiny je odeslána zpráva prostřednictvím BTS vysílače do ELKO 

Cloud, ze kterého jsou data dále přesměrována do aplikace ve Vašem 

chytrém mobilním telefonu. Prvky mohou sledovat hodnotu 0/1, měřit 

na vstupu napětí 0(1) – 10 V nebo proud 0(4) – 20 mA nebo připojit 

výstup z monitorovacího relé (viz katalog Modulové elektronické pří-

stroje, odkaz na str. 36).

Univerzální senzor

• monitoruje aktuální stav průchodu napětí nebo 
proudu

• včas varuje při podkročení��/�předkročení nasta-
vené hodnoty napětí či proudu

• lze využít i na jiná měření (teploty, výšky hladiny, 
měření energií, apod.)

• komunikaci zajišťují sítě Sigfox (AirIM-100S), 
LoRa (AirIM-100L) a NB-IoT (AirIM-100Nb)

• bateriové napájení�/�trvalé napájení 5-12 V DC
• zvýšené krytí IP65 (ochrana proti prachu 

a tryskající vodě)
• technické parametry viz strana 11
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D
osa

h až 50 km

ELKO Cloud

Výpadek 
proudu

Výrobní
stroje

Správná funkčnost
semaforů

OsvětleníBillboard

Technické parametry - Univerzální modul

Napájení

Vstup

Nastavení

Indikace

Napájecí napětí:

Digitální vstup:
Tolerance napájecího napětí:

24-240 V AC / 50-60 Hz

IN1, IN2

In Clounter

měření energií*

záplavový senzor*

+10 % / -25 %

baterie Li-Ion 

3 VA

V aplikaci v chytrém telefonu nebo v ELKO Cloudu

Pomocí zprávy z ELKO Cloudu

vysílání

napájení

svorkovnice, vodiče 0.5 - 1 mm2

tlačítko (Test komunikace)

Zobrazení stavu baterie:

Nastavení:

- červená LED:

Ovládání:

Záložní napájení:

Příkon:

- zelená LED:

Připojení senzoru:

Detekce alarmu: Pomocí zprávy do ELKO Cloudu nebo do aplikace 
v chytrém telefonu

Komunikace

Připojení

Další údaje

Protokol:

Výstup pro anténu:

dle pokrytí 50 km

SMA konektor**

libovolná 

IP20 z čelního panelu

 90 x 17.6 x 64 mm

III.

DIN lišta EN 60715

2

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / 

s dutinkou max. 1x 2.5

Pracovní poloha:

Krytí:

Rozměr:

Stupeň znečištění:

Dosah na volném prostranství:

Kategorie přepětí:

Průřez připojovacích 

vodičů (mm2):

Upevnění:

Pracovní teplota: -20 ... +50 °C

* Nejsou součástí balení.

** Max. utahovací moment konektoru antény: 0.56Nm.

Mobilní aplikace

Sigfox, RCZ1 (AirIM-100S/M) LoRa (AirIM-100L/M)

dle pokrytí 10 km

Příklady použití:



NL-100 FP-1

AirSF-100S, AirSF-100L AirIM-100S, AirIM-100L, AirIM-100Nb
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Ochrana před 
vytopením, hlídání hladiny

Vytopení místnosti je jednou z nejčastějších havárií v domácnosti, 

které můžete jednoduše předejít. 

Bezdrátový záplavový detektor hlídá vytečení Vaší pračky nebo myčky 

a včas Vás upozorní na nežádoucí únik vody v koupelně, kuchyni či 

ve sklepě. Na případnou detekci vody budete upozorněni notifi kací 

ve Vašem chytrém telefonu nebo zprávou v ELKO Cloudu.

Pro hlídání výšky hladiny a včasné varování před kritickými hodnota-

mi je možno použít univerzální senzor s plovákovým snímačem nebo 

externí záplavovou sondou FP-1. Pomocí záplavové sondy je možné 

detekovat například naplnění jímky, zatímco plovákový snímač hlásí 

naplnění zásobníku na vodu či jiných kapalin. 

Záplavový detektor

• k aktivaci dochází po zaplavení spod-
ních kontaktů na detektoru

• komunikaci zajišťují sítě Sigfox 
(AirSF-100S) a LoRa (AirSF-100L)

• bateriové napájení
• zobrazení dat v ELKO Cloudu nebo 

v aplikaci v chytrém telefonu

Univerzální senzor

• monitoruje aktuální výšku hladiny
• včas varuje před kritickými hodnotami
• komunikaci zajišťují sítě Sigfox (AirIM-

-100S), LoRa (AirIM-100L) a NB-IoT 
(AirIM-100Nb)

• bateriové napájení�/�trvalé napájení 
5-12 V DC

• zvýšené krytí IP65 (ochrana proti prachu 
a tryskající vodě)

• k senzoru lze připojit pouze jeden snímač
• technické parametry viz strana 11
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Koupelna Jímka Mobilní WC

Technické parametry - Záplavový detektor

Napájení Komunikace

Nastavení Další údaje

Indikace

Bateriové napájení: Protokol:2x 1.5 V AAAA baterie Sigfox, RCZ1 (AirSF-100S) LoRa (AirSF-100L)

cca 3 roky (dle počtu vysílaných zpráv) dle pokrytí 50 km

V aplikaci v chytrém telefonu nebo v ELKO Cloudu

-30 ... +70 °C

vysílání

volně

IP20

snímací kontakty pro zaplavení směrem dolů

kontakt pro zaplavení
25 x 75 x 16 mm

Zobrazení stavu alarmu:

Skladovací teplota:

- červená LED:

Upevnění:

Senzor:
Rozměr:

Životnost baterie: Dosah na volném prostranství:

Krytí:

Pracovní poloha:

Detekce alarmu: Pracovní teplota:Pomocí zprávy do ELKO Cloudu nebo do aplikace 
ve chytrém telefonu

0 ... +50 °C (dbát na pracovní teplotu baterií)

ELKO Cloud

Dosah až 50 km

Mobilní aplikace

dle pokrytí 10 km

Příklady použití:



AirWD-100S, AirWD-100L

16

Hlídání inventáře, 
přemístění, ...

Okna a dveře představují pro nezvané návštěvníky jednoduchý cíl, 

proto je dobré mít vše pod kontrolou.  

Detektor se skládá ze dvou částí - základní a magnetické. Základní 

část zajišťuje veškerou komunikaci a hlídá pozici magnetu v mag-

netické části. K aktivaci alarmu dojde při oddálení magnetu od 

jeho základní části, čímž se dozvíte o nežádoucím pohybu, na který 

můžete rychle zareagovat. 

I když byl detektor přednostně určen na okna a dveře u osamoce-

ných budov, chat či rozvodných stanic, je možné jej použít také pro 

hlídání movitého majetku nebo inventáře, o kterém chcete vědět, 

když se přemístí. 

Magnetický 
detektor

• k aktivaci dochází oddálením magnetu 
od senzoru

• komunikaci zajišťují sítě Sigfox 
(AirWD-100S) a LoRa (AirWD-100L)

• zobrazení dat v ELKO Cloudu nebo 
v aplikaci v chytrém telefonu

• bateriové napájení

základní
část

magnet
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Okna Movitý  
majetek

Veřejný
inventář

Brána ExponátVěci mimo 
civilizaci

Dveře

Technické parametry - Magnetický detektor

Napájení Komunikace

Nastavení Další údaje

Indikace

Bateriové napájení: Protokol:2x 1.5 V AAAA baterie Sigfox, RCZ1 (AirWD-100S) LoRa (AirWD-100L)

cca 3 roky (dle počtu vysílaných zpráv) dle pokrytí 50 km

V aplikaci v chytrém telefonu nebo v ELKO Cloudu

-30 ... +70 °C

vysílání

lepením / volně

IP20

svislá

magnetický
25 x 75 x 16 mm / 15 x 75 x 14 mm

Zobrazení stavu alarmu:

Skladovací teplota:

- červená LED:

Upevnění:

Senzor:
Rozměr:

Životnost baterie: Dosah na volném prostranství:

Krytí:

Pracovní poloha:

Detekce alarmu: Pracovní teplota:Pomocí zprávy do ELKO Cloudu nebo do aplikace 
v chytrém telefonu

0 ... +50 °C (dbát na pracovní teplotu baterií)

D
os

ah
 a

ž 5
0 km

ELKO Cloud Mobilní aplikace

dle pokrytí 10 km

Příklady použití:



AirMD-100S, AirMD-100L, AirIM-100Nb RF Key/W, RF Key/B
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Mějte pod kontrolou před vniknutím cizí osoby i chaty, stodoly 

nebo například rozvodné stanice, do kterých se podíváte jen 

jednou za čas. 

Pohybový detektor bude hlídat tyto prostory za Vás. Pomocí klíčenky 

si tyto prostory jednoduše odblokujete po dobu Vaší přítomnosti 

a při odchodu opětovným stiskem tlačítka opět detektor aktivujete. 

Jeden detektor lze navíc spárovat s více klíčenkami, a tak všichni členo-

vé Vaší rodiny nebo pověřené osoby mohou mít svou vlastní klíčenku. 

Detekce pohybu

Pohybový detektor Klíčenka

• detekuje osoby pohybující se v hlída-
ném prostoru

• lze nastavit citlivost detektoru
• komunikaci zajišťují sítě Sigfox 

(AirMD-100S), LoRa (AirMD-100L)
a NB-IoT (AirMD-100Nb)

• bateriové napájení
• zobrazení dat v ELKO Cloudu nebo 

v aplikaci v chytrém telefonu

• slouží k aktivaci a deaktivaci pohy-
bového detektoru v momentě, kdy 
odcházíte nebo přicházíte do hlída-
ného prostoru
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Technické parametry - Pohybový detektor

Napájení Komunikace

Nastavení

Další údaje

Indikace

Bateriové napájení:

Protokol:

Protokol:

Dosah na volném prostranství:

Odesílání komunikační RF paketu:baterie 2x 1,5 V AA

min. 1 rok (dle počtu vysílaných zpráv)

dle pokrytí 50 km

868.5 MHz

iNELS RF Control

až 100 m

V aplikaci v chytrém telefonu nebo v ELKO Cloudu

-30 ... +70 °C
vysílání

šroubováním / lepením / volně
DIP Switch (Test komunikace)

max. 12 m
IP20

svislá

105°

max. 2,2 m
46 x 105 x 43 mm

Zobrazení stavu alarmu:

Skladovací teplota:
- červená LED:

Upevnění:
Úhel detekce:

Doporučená pracovní výška:
Rozměr:

Životnost baterie:

Dosah na volném prostranství:

Ovládání:

Detekční vzdálenost:
Krytí:

Pracovní poloha:

Detekce alarmu:

Pracovní teplota:

Pomocí zprávy do ELKO Cloudu nebo do aplikace 
v chytrém telefonu

0 ... +50 °C (dbát na pracovní teplotu baterií)

Rozvodná stanice Garáž Chata

D
os

ah
 a

ž 5
0 km

ELKO Cloud Mobilní aplikace

Sigfox, RCZ1 (AirMD-100S) LoRa (AirMD-100L)

dle pokrytí 10 km

NB-IoT (AirMD-100Nb)

dle pokrytí 50 km

Příklady použití:
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Kuchyň a obývací pokoj jsou dvě nejčastěji využívané místnosti, 

ve kterých se zároveň nachází nejvíce spotřebičů. Proto je přiro-

zení mít tyto prostory chráněny nejen před vznikajícím požárem.  

Detektor kouře Vás varuje před vznikajícím ohněm, a tím Vám umož-

ňuje včas zareagovat a ochránit nejen osoby vyskytující se v daném 

prostoru, ale také Váš majetek. 

Po detekci kouře u vznikajícího ohně neprodleně vysílá tuto informaci 

do Vašeho chytrého telefonu, ale také na Váš ELKO Cloud. Proto jeho 

použití hraje významnou roli i v odlehlých prostorách, jako jsou volně 

stojící garáže, stodoly nebo rozvodné stanice, kam se podíváte jen 

jednou za čas. 

Detekce kouře

Detektor kouře

• detekce kouře u vznikajícího ohně 
• automatické testování funkčnosti
• komunikaci zajišťují sítě Sigfox 

(AirSD-100S) a LoRa (AirSD-100L)
• zobrazení dat v ELKO Cloudu nebo 

v aplikaci v chytrém telefonu
• bateriové napájení
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Technické parametry - Detektor kouře

Napájení Komunikace

Nastavení Další údaje

Indikace

Bateriové napájení: Protokol:

Zobrazení stavu alarmu:

Skladovací teplota:

- červená LED:

Upevnění:

Doporučená montážní výška:

Životnost baterie: Dosah na volném prostranství:

Ovládání:

Detekční plocha:

Krytí:

Rozměr:

Pracovní poloha:

Detekce alarmu: Pracovní teplota:

baterie 4x 1,5 V AA Sigfox, RCZ1 (AirSD-100S) LoRa (AirSD-100L)

min. 1 rok (dle počtu vysílaných zpráv) dle pokrytí 10 km

V aplikaci v chytrém telefonu nebo v ELKO Cloudu

-30 ... +70 °C

vysílání

lepením / volně

DIP Switch (Test komunikace)

max. 40 m2

IP20

Ø 120 x 36 mm

vodorovně

max. 7 m

Pomocí zprávy do ELKO Cloudu nebo do aplikace 
v chytrém telefonu

0 ... +50 °C (dbát na pracovní teplotu baterií)

KuchyňGaráž Trafostanice

ELKO Cloud

D
os

ah

 a
ž 5

0 km

Mobilní aplikace

dle pokrytí 50 km

Příklady použití:



AirQS-100S, AirQS-100L AirQS-101S, AirQS-101L
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Kvalita 
ovzduší kolem nás

Nečistoty v ovzduší patří k základním ekologickým problémům. 

Některé látky mají negativní vliv i na lidský organismus. 

I jedna osoba ve špatně větrané místnosti svým dýcháním zanedlouho 

zvýší koncentraci oxidu uhličitého (CO2) na škodlivou úroveň. Vyšší 

koncentrace přitom může způsobovat ospalost, bolest hlavy nebo 

horší schopnost soustředění se. 

Naopak oxid uhelnatý (CO) vzniká při nedokonalém spalování a pro 

lidský organismus je velmi nebezpečný. Tento plyn produkují například 

i cigarety nebo vonné tyčinky.

Naše senzory Vám umožní tyto koncentrace jednoduše změřit a při 

nežádoucím množství na ně včasně zareagovat. Zároveň mohou být 

součástí nadřazeného systému.

Senzor
kvality vzduchu - CO2

Senzor 
kvality vzduchu - CO

• měření koncentrace CO2, který ve 
větším množství způsobuje ospalost, 
bolest hlavy a zhoršuje koncentraci

• informace o aktuální teplotě a vlhkosti 
• automatické testování funkčnosti
• komunikaci zajišťují sítě Sigfox 

(AirQS-100S) a LoRa (AirQS-100L)
• zobrazení dat v ELKO Cloudu nebo 

v aplikaci v chytrém telefonu
• trvalé napájení 12-240 V AC/DC

• bezpečnostní prvek pro hlídání 
koncentrace CO, který vzniká při ne-
dokonalém spalování

• informace o aktuální teplotě a vlhkosti 
• komunikaci zajišťují sítě Sigfox 

(AirQS-101S) a LoRa (AirQS-101L)
• zobrazení dat v ELKO Cloudu nebo 

v aplikaci v chytrém telefonu
• bateriové napájení
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Technické parametry - Senzor kvality vzduchu

Napájení CO
2

CO

Nastavení

Indikace

Vstup

Bateriové napájení:

Externí napájení:

Zobrazení stavu alarmu:

- červená LED:

Měření koncentrace CO:

Detekční plocha:

Přesnost:

Životnost baterie:

Ovládání:

Citlivost:

Doporučená montážní výška:

Detekce alarmu:

Kancelář

Krb

Divadlo

Kotel

Zasedací
místnost

Karma

Přednášková
místnost

Továrna

x baterie 4x 1.5 V AA

x ano

x 0 - 10 000 ppm

x 5% (0 - 500 ppm)

12 - 240 V AC / DC x

x min. 1 rok

max. 7 m

max. 40 m2

DIP Switch (Test komunikace)

vysílání

Pomocí zprávy do ELKO Cloudu nebo do aplikace 

v chytrém telefonu

V aplikaci v chytrém telefonu nebo v ELKO Cloudu

Komunikace

Další údaje

Citlivost:

Přesnost:

Měření teploty:

Citlivost:

Protokol:

Skladovací teplota:

Upevnění:

Rozměr:
Měření koncentrace CO

2
:

Přesnost:

Měření vlhkosti:

Citlivost:

Přesnost:

Dosah na volném prostranství:

Krytí:

Pracovní poloha:

Pracovní teplota:

400 - 4 000 ppm x

ano x

5% (0 - 180 ppm) x

Ø 120 x 36  mm

IP20

lepením/volně

vodorovně

-30 ... +70 °C

dle pokrytí 50 km

± 4 %

0 .. 90 % RH

ano, vestavěným senzorem

± 3 °C

-25 ... +110 °C

ano, vestavěným senzorem

0 ... +50 °C  (dbát na pracovní teplotu baterií)

AirQS-100
- Oxid uhličitý

AirQS-101
- Oxid uhelnatý

ELKO Cloud

Dosah až 50 km

Mobilní aplikace

Sigfox, RCZ1

(AirQS-100S)

Sigfox, RCZ1

(AirQS-101S)

LoRa

(AirQS-100L)

LoRa

(AirQS-101L)

dle pokrytí 10 km dle pokrytí 50 km dle pokrytí 10 km

Příklady použití:



LS/MS/WS

ProductsMy devices

Welcome, ... Sign out

SYSTEM MANAGEMENT Apps Support

ProductsMy devices

Welcome, ... Sign out

SYSTEM MANAGEMENT Apps Support

ELKO Cloud

AirTM-100S, AirTM-100L, AirTM-100Nb
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Měření 
a monitoring energií

Sledování energií, vzhledem k jejich trvale se zvyšující ceně, patří 

mezi důležité aspekty každého objektu či nemovitosti. 

Bezdrátové snímače se instalují přímo k vodoměru, plynoměru 

a elektroměru, aniž by byla porušena jejich plomba. Pulzy a data se 

převádějí na bezdrátové povely, které se přenáší pomocí sítí pro in-

ternet věcí do ELKO Cloudu, kde se dále zpracovávají a vyhodnocují. 

Pomocí aplikace v chytrém telefonu lze také nastavit notifi kace při 

překročení nastavených (kritických) parametrů. 

Převodník pulzů

• bezdrátový převodník pulzů určený ke snímání 
dat z domácích měřidel energií

• komunikaci zajišťují sítě Sigfox (AirTM-100S), 
LoRa (AirTM-100L) a NB-IoT (AirTM-100Nb)

• zobrazení dat v ELKO Cloudu nebo v aplikaci 
v chytrém telefonu

• bateriové napájení
• zvýšené krytí IP65 (ochrana proti prachu 

a tryskající vodě)
• podporované senzory: LS (LED senzor); MS, 

WS (magnetický senzor); IRS (IR senzor); S0 
(kontakt) - více informací viz senzory na str. 36
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Technické parametry - Převodník pulzů

Napájení

Ovládání

Připojení

Komunikace

Indikace Další údaje

Bateriové napájení:

Volba senzoru:

Ovládání:

Podporované senzory 
(viz příslušenství str. 32)*

Dosah na volném prostranství:

1x 3.6 V baterie SAFT LS 14500

pomocí nastavovacích pinů

tlačítko SET - nastavení čidla / test komunikace

LS (LED senzor); MS, WS (magnetický senzor);

IRS (IR senzor)

Sigfox, RCZ1 (AirTM-100S) LoRa (AirTM-100L)

cca 5 let (dle druhu snímání a četnosti impulzů a vysílání)

svorkovnice, vodiče 0.5 - 1 mm2

dle pokrytí 50 km

-30 ... +70 °C

IP65

182 x 62 x 34 mm (96 x 62 x 34 mm)

M16 x 1,5 pro kabel ø max. 10 mm

libovolná

Skladovací teplota:

Životnost baterie:

Připojení senzoru:

Protokol:

Krytí:

Rozměr (bez antény):

Průchodka:

Pracovní poloha:

Pracovní teplota: -30 ... +50 °C (dbát na pracovní teplotu baterií)

* Nejsou součástí balení.

** Pracovní teplota baterií je v rozsahu -60 .. +85 °C.

Voda Elektřina Plyn

ELKO Cloud

Dosah až 50 km

Mobilní aplikace

vysílání- červená LED:

impuls / indikace příjmu- zelená LED:

Externí napájení:

Klidová spotřeba:

5-12 V DC (na svorce)

0,2 mW

+10%, -15%

150 mW

Tolerance napájecího napětí:

Vysílací spotřeba: dle pokrytí 10 km

NB-IoT (AirTM-100Nb)

dle pokrytí 50 km

Příklady použití:

0 1 3 5
91 6 0 3 0

9 3 0 8 6- 1 3 4 1



0-10 V

0-10 V

1-10 V

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

AirDAC-100L/M
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Snadné 
ovládání spotřebičů

Ovládat lze nejrůznější zařízení, která jsou na elektřinu, jako napří-

klad bojler na vodu, elektrické topení, ale také osvětlení.

Hlavní výhodou instalace ovládacího prvku s komunikací přes sítě 

internetu věcí, je  ovládání spotřebičů i na dálku. Dopřejte si komfort 

předem příjemně vyhřáté chaty v čase Vašeho příjezdu. 

Otevřte si domovní bránu nebo osvětlete příjezdovou cestu, když 

se vracíte domů, a to pouhým stiskem tlačítka v aplikaci Vašeho 

chytrého telefonu. 

Při vypnutí spínaného zařízení se nastavená úroveň uloží do paměti 

a po opětovném sepnutí se vrátí na nastavenou hodnotu. 

Ovládací prvek

ventil

motor

• pro dálkové spínání spotřebičů
• řízení analogovým signálem 0(1)-10 V
• komunikaci zajišťuje síť LoRa 

(AirDAC-100L/M)
• zobrazení dat v ELKO Cloudu nebo 

v aplikaci v chytrém telefonu
• trvalé napájení 24-240 V AC
• v provedení 1-MODUL, umístění do 

rozvaděče

p
ře

d
řa

d
n

ík

spínání: relé 16 A, potenciál A1
analog: 0-10 V, 10 mA
výstup: 1-10 V, 10 mA
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Technické parametry - Ovládací prvek

Napájení

Nastavení

Komunikace

Ovládání

Napájecí napětí:

Příkon ztrátový:

Bezpotenciální analogový

výstup / max. proud:

24 - 240 V AC / 50 - 60 Hz

1.2 W

0(1)-10 V / 10 mA

3 VA

+10 / -15 %

V aplikaci v chytrém telefonu nebo v ELKO Cloudu

Pomocí zprávy z ELKOCloudu

1x AgSnO
2
, spíná fázový vodič

3x107

16 A / AC1

0.7x105

250 V AC1

0(1)-10 V

4 000 VA / AC1

červená / zelená LED

Zobrazení stavu baterie:

Nastavení:

Kontakt relé:

Mechanická živonost relé:

Spínaný výkon:

Indikace:

Příkon zdánlivý:

Tolerance napájecího napětí:

Jmenovitý proud:

Elektrická životnost:

Spínané napětí:

Výstup:

Detekce alarmu: Pomocí zprávy do ELKO Cloudu nebo do aplikace 
v chytrém telefonu

Další údaje

Protokol:

Výstup pro anténu:
dle pokrytí 10 km

SMA konektor*

libovolná 

IP20 z čelního panelu

III.

90 x 17.6 x 64 mm

DIN lišta EN 60715

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / s dutinkou max. 1x 2.5

2

Pracovní poloha:

Krytí:

Stupeň znečištění:
Dosah na volném prostranství:

Kategorie přepětí:

Rozměr:

Upevnění:

Průřez připojovacích

vodičů (mm2):

Pracovní teplota: -15 ... +50 °C

Servoventil ČerpadloTopeníOsvětleníBojler

Dosa
h až 50 km

* Max. utahovací moment konektoru antény: 0.56Nm.

ELKO Cloud Mobilní aplikace

LoRa (AirDAC-100L/M)

Tlačítko test:
krátký stisk - test vysílání

dlouhý stisk - relé 0(1) - 10 V

Příklady použití:



AirSOU-100S, AirSOU-100L
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Udržovat konstantní intenzitu osvětlení v daném prostoru může 

být pro mnohé z nás těžký oříšek… 

Pomocí senzoru pro stmívání osvětlení můžete jednoduše snímat ak-

tuální hodnotu přirozeného světla a reagovat na ni pomocí regulace 

umělého osvětlení, čímž mimo jiné snižujete spotřebu elektrické energie. 

Díky provedení senzoru ve zvýšeném krytí a bateriovému napájení jej 

lze umístit také do venkovních prostor a využívat ho jak v residenčních, 

tak i v komerčních projektech - výrobních či skladovacích halách nebo 

sklenících. Jednotku můžete také využít jako hlavní prvek, který může 

pomocí naměřených informací řídit celou skupinu svítidel. 

Řízené 
stmívání osvětlení

Senzor stmívání osvětlení

• Umožňuje snímat aktuální intenzitu 
osvětlení a díky této informaci regulo-
vat intenzitu umělého osvětlení, čímž 
lze snižovat spotřebu elektrické energie.

• komunikaci zajišťují sítě Sigfox 
(AirSOU-100S) a LoRa (AirSOU-100L)

• bateriové napájení
• zvýšené krytí IP65 (ochrana proti pra-

chu a tryskající vodě)
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Technické parametry - Senzor snímání osvětlení

Vstupy

Další údaje

Komunikace

Napájení

Nastavení

Indikace

Rozsah měření osvětlení:

Bateriové napájení:

Protokol:

Skladovací teplota:

Pracovní poloha:

Krytí:

Dosah na volném prostranství:

Životnost baterie:

Klidová spotřeba:

Vysílací spotřeba:

Nastavení:

Zobrazení stavu baterie:

- červená LED:

- zelená LED:

Detekce alarmu:

Ovládání:

Pracovní teplota:

Rozměr s anténou /

bez antény:

Úhel detekce:

1 - 100 000 lx

1x 3.6V baterie LiSOCl
2

Sigfox, RCZ1 (AirSOU-100S) LoRa (AirSOU-100L)

max. 50 km max. 10 km

cca 5 let (dle počtu vysílaných zpráv)

1 mW

115 mW

V aplikaci v Chytrém telefonu nebo v ELKO Cloudu

vysílání

libovolná

-30…+70°C

IP65

indikace příjmu / ovládání

Pomocí zprávy z ELKO Cloudu nebo

pomocí nastavovacích pinů

tlačítko (Test komunikace)

Magnetický kontakt

Tamper

-30…+60°C*

156 x 62 x 34 mm /

70 x 62 x 34 mm
Pomocí zprávy do ELKO Cloudu nebo

do aplikace v Chytrém telefonu

100°

** Dbejte na pracovní teplotu baterií -60...+85 °C

Pro správnou funkci detektoru je nutné eliminovat veškeré rušivé světelné zdroje ve snímaném prostoru.

ELKO Cloud Mobilní aplikace

Skleník Venkovní 
osvětlení

Výstaviště Výrobní hala Skladovací 
hala

D
os

ah
 až 50 km

Příklady použití:



AirSLC-100L, AirSLC-100Nb
AirSLC-100L/Plug/EU (US) /
AirSLC-100Nb/Plug/EU (US) LoRAWAN Modul OEM

US

EU
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Obousměrný 
komunikační modul Venkovní přijímač Vestavěná deska

• prvek pro spínání veřejného osvětlení 
ve městě, areálu, na parkovišti

• komunikaci zajišťují sítě LoRa 
(AirSLC-100L) a NB-IoT (AirSLC-100Nb)

• zobrazení dat v Cloudu, Smart City 
platformě nebo v aplikaci v chytrém 
telefonu

• trvalé napájení 110-230 V AC
• zvýšené krytí IP65 (ochrana proti 

prachu a tryskající vodě)

• standard, který je dnes běžný pře-
devším v anglicky mluvících zemích, 
krytí IP65

• umístění na svítidle
• „klobouček“ je podle typu svítidla na 

spodní nebo horní straně
• najdete v něm celou řadu senzorů 

a detektorů
• komunikaci zajišťuje síť LoRa 

(AirSLC-100L/Plug/EU (US) 
a NB-Iot (AirSLC-100Nb/Plug/EU 
(US)

• napájení: 5-24VDC, po odlomení zdro-
jové části pouze vyfi ltrované stabilizo-
vané 3V3�/�140mAh

• rozměry: 
- 19.5 x 46.1 x 4 mm s ULF konektorem
- 19.5 x 57 x 7 mm s SMA konektorem
- 19.5 x 46.1 x 21 mm s interní anténou
* rozměr po odlomení zdrojové části

• anténa: externí UFL nebo SMA konek-
tor, interní vynutá součástí výrobku

• komunikaci zajišťuje síť LoRa 
(LoRaWAN Modul OEM)

Chytré veřejné osvětlení je šetrné nejen k životnímu prostředí,

ale i k Vaší peněžence. 

Nahrazení stávajících zdrojů světla moderními LED světly v kombinaci 

s inteligentním řízením umožňuje snížit náklady na spotřebu elektrické 

energie až o 80 %. Díky tomu, že komunikaci zajišťuje moderní sít Inter-

netu věcí LoRa, lze světla ovládat na vzdálenost až 20 km. Kromě spínání 

a vypínání je možné řídit i intenzitu osvětlení a také diagnostikovat zá-

vadu světla. S využitím senzoru osvitu dokáže reagovat na okolní pod-

mínky. Prvek pro veřejné osvětlení stačí jednoduše připevnit ke světlu 

či na stožár a je okamžitě funkční. Ovládání lze provádět z dispečinku 

pomocí cloudové aplikace, v terénu z tabletu či chytrého telefonu.

Chytré 
veřejné osvětlení
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Veřejné osvětlení

Dosa
h až 50 km

Napájecí napětí:

Příkon ztrátový:

Tolerance napájecího napětí:

Příkon zdánlivý:

Bezpotenciální analogový 

výstup / max. proud:

110-230 V AC / 50-60 Hz

3 VA

1.2 W

+10 / -15 % 

0(1)-10 V / 10 mA

Technické parametry - Obousměrný komunikační modul

Napájení

Nastavení

Ovládání

Spínaný výkon:

Detekce alarmu:

Jmenovitý proud:

Mechanická živonost relé:

Spínané napětí:

Zobrazení stavu baterie:

Kontakt relé:

250 V AC1

16 A / AC1

V aplikaci v chytrém telefonu nebo v ELKO Cloudu

1x AgSnO
2
, spíná fázový vodič

3x107

4 000 VA / AC1

Pomocí zprávy do ELKO Cloudu nebo do aplikace 
v chytrém telefonu

Komunikace

Další údaje

Protokol:

Pracovní teplota:

Upevnění:

Kategorie přepětí:

Vývody (drát CY, průřez):

Průchodka:

Indikace:

Volba výstupu:

Dosah na volném prostranství:

Pracovní poloha:

Krytí:

Stupeň znečištění:

Délka vývodů:

Rozměr (bez antény):

Elektrická životnost:

dle pokrytí 10 km

-15 ... +50 °C

libovolná

volné na přívodních vodičích

IP65

III.

2

3 x 2.5 mm2, 2 x 0.75 mm2

90 mm 

182 x 62 x 34 mm  (96 x 62 x 34 mm)

M16 x 1,5 pro kabel ø max. 10 mm

0.7x105

červená / zelená LED

0(1)-10 V / tlačítkem PROG

LoRa (AirSLC-100L)

ELKO Cloud Smart City Platforma

pohybový detektor

AirSLC-100

zdroj napájení

LED čip

NB-IoT (AirSLC-100Nb)

dle pokrytí 50 km

Příklady použití:



AirPS-100S
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Najít v dnešních přeplněných městech volné parkovací místo je 

téměř zázrak... 

Celých 20 % řidičů v městském provozu právě hledá místo, kde by 

zaparkovali. Jejich vozy lze ale velice snadno dostat na volná pako-

vací místa. Řešením je instalace parkovacích senzorů, které využívají 

nejmodernější dostupné technologie. Ve spojení s obslužnou aplikací 

máte rázem řešení, které uvolní ulice ve Vašem městě. Senzory umís-

těné na jednotlivých parkovacích stáních detekují obsazenost, aplikace 

naviguje na volná místa a v případě zpoplatnění přes ni můžete uhra-

dit i parkovné. Jednoduchá je i instalace senzorů, která s potřebným 

vybavením zabere zhruba 20 min. Naše parkovací senzory najdou 

využití na fi remních parkovištích, parkovištích u obchodních domů či 

administrativních komplexů.

Chytré parkování

Parkovací senzor

• detekuje volné či obsazené parkova-
cího místo, k čemuž využívá magne-
tický princip

• komunikaci zajišťuje síť Sigfox 
(AirPS-100S)

• zobrazení dat v Cloudu, Smart City 
platformě nebo v aplikaci v chytrém 
telefonu

• bateriové napájení s životností cca 
10 let

• zvýšené krytí IP67
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Dosa
h až 50 km

Chytré parkování

Bateriové napájení:

Protokol:

Pracovní teplota:

Pracovní poloha:

Tlaková zátěž:

Krytí:

Odolnost proti vnějším vlivům:

Rozměr:

Dosah na volném prostranství:

Odesílání komunikační RF paketu:

Protokol:

Dosah na volném prostranství:

Životnost baterie:

Stav baterie:

Princip detekce:

Vzdálenost detekce:

Detekce odcizení:

Měření teploty:

4x 3.6V LiSOCL2 (30 800 mAh)

Sigfox RCZ1 (AirPS-100S)

dle pokrytí 10 km

868.5 MHz

iNELS RF Control

-30 ... + 85 °C

zapuštěním do vozovky (na úroveň terénu)*

do 1 000 kg

IP67

UV, sůl, sněžný pluh

Ø 90 x 90 mm

až 100 m

Pomocí zprávy z ELKO Cloudu Povelem RF

Zprávy v ELKO Cloudu

nevyjímatelné baterie

cca 10 let, dle nastavení

signalizace v ELKO Cloudu

magnetický

0 - 50 cm

ano

ano

Technické parametry - Parkovací senzor

Napájení

Komunikace

Další údaje

Nastavení

Indikace

Detekce

* Minimální vzdálenost od kovových předmětů (kanál) - 1m.

ELKO Cloud Smart City Platforma

Příklady použití:



L1

L2

L3

N

L1

N

L

N

min

max

L

N

N

L

1-10 V
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Příklady zapojení

stmívatelný 

předřadník

stroj

bojler

svítidlo

zářivka

LED světlo

Regulace svítidel 
se stmívatelným předřadníkem

Hlídání 3-fázových sítí

Hlídání hladiny

Ovládání bojleru

Hlídací relé 
HRN-43N

Pro hlídání přepětí, 
podpětí, asymetrie 

a pořadí fází. 

Hladinový spínač 
HRH-5

S jednostavovým 
nebo dvoustavovým 
hlídáním hladiny. 

Spínací prvek 
AirDAC-100L

Zajištění komunikace 
přes síť LoRa. Možnost 

řízení 0(1) – 10 V.

Univerzální senzor 
AirIM-100/M

Zajištění komunikace přes 
síť Sigfox nebo LoRa.

Univerzální senzor 
AirIM-100/M

Zajištění komunikace přes 
síť Sigfox nebo LoRa.
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serverovna teplotní čidlo

TC / TZ

kompresor

solární panel

baterie 12/24 V
elektroměr

záplavová sonda

FP-1

Měření energií (voda, elektřina, plyn) Měření napětí baterií a akumulátorů

Hlídání teplotyHlídání záplavy

Měření proudu�/�napětí

senzor 

WS / MS / IRS / LS

Univerzální senzor 
AirIM-100

Možnost připojení 
analogových i digitál-

ních vstupů.

Napěťový vstup: 0(1) – 10 V.
Proudový vstup: 0(4) – 20 mA.
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Teplotní senzor

TZ

Hlídací napěťové relé

HRN

Hlídací proudové relé

PRI

Hladinový spínač

HRH

Magnetický senzor

MS, WS

Hladinové snímače

FP-1, NL-100

Infra Red senzor

IRS

• FP-1 
– záplavová sonda
– detekuje zaplavení při zato-
pení elektrod, následný signál 
přivede do některé z vyhodno-
covacích jednotek

• NL-100 
– plastový plovákový snímač

• IR senzor snímá refl exní clo-
nu umístěnou na pohyblivém 
číselníku měřidla nebo snímá 
otočný ukazatel

• řada TZ 
- senzor je vyroben z termis-
toru NTC, zalitým v kovové 
dutince teplovodním tmelem
- teplotní rozsah -40 ... +125°C

• hlídání napětí (nadpětí i podpětí) 
v 1-fázových i 3-fázových sítích

• dle zvoleného typu lze přizpů-
sobit napájecí napětí apod.

• přehled všech typů HRN nalez-
nete v technickém katalogu Mo-
dulové elektronické přístroje

• hlídání procházejícího proudu 
u jednotlivých spotřebičů

• dle zvoleného typu lze přizpů-
sobit napájecí napětí apod.

• přehled všech typů PRI nalezne-
te v technickém katalogu Modu-
lové elektronické přístroje

• relé určeny pro kontrolu hladiny 
ve studnách, jímkách, nádržích, 
tankerech a zásobnících

• dle zvoleného spínače lze vo-
lit jednostavové, dvoustavové 
nebo nezávislé hlídání hladin

• přehled všech typů HRH nalez-
nete v technickém katalogu Mo-
dulové elektronické přístroje

• magnetický senzor snímá pulz, 
který vytvoří každým otočením 
magnet umístěný na jednotko-
vém ciferníku

Teplotní senzor

TC

LED sezor

LS

Výstup „SO“

IMP 

• řada TC 
- senzor je vyroben z termisto-
ru NTC v PVC koncovce
- teplotní rozsah 0 ... +70 °C

• LED senzor snímá impulzy na 
měřidle, který blikáním LED in-
dikuje spotřebu

• měřidla s impulzním výstupem 
označeným jako „S0“ připoje-
ných vodiči ke svorkám GND 
a DATA1 na snímači AirTM-100

Hlídací a monitorovací relé

Senzory pro měření energií

Senzory a snímače

Modulové elektronické 
přístroje

• přehled všech typů relé nalezne-
te v technickém katalogu Modu-
lové elektronické přístroje
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1 Modul 

Rozměry výrobků
DetektorDetektor Detektor

- senzor - magnet

Detektor Klíčenka

Parkovací senzor
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Ostatní jen přeprodávají 
MY VYVÍJÍME I VYRÁBÍME!

40 vývojářů

2000 m2 

expedice

na trhu
25 let

200 vlastních 
forem na plasty

2000
skladových míst

výrobní plochy
2 000 m2

240 výrobních 
zaměstnanců

SMD linky
2

součástek za den
1 mil.

ISO certifi kace
14 let

výrobků za rok
600 000

2
lasery
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Výrobní linka SMD

Testování

Vývojové oddělení Interní laboratoř

Osazování čipů

Výrobní hala



Rusko

Španělsko

Německo

Česká republika

Polsko

Ukrajina

Rakousko

Maďarsko

Slovensko

USA

Turecko

Írán

Chorvatsko

ELKO EP Holding

SAE

Indie

Saudská Arábie

Vietnam

www.elkoep.cz

Vydáno: 01/2018  |  I. Vydání
Změna parametrů vyhrazena.


