Chytré sety
Základní kámen vašeho chytrého domu

smartkits.inels.com

PRVKY
Jednotlivé prvky
systému pro snadnou
instalaci, kterou zvládne
každý.

ÚROVEŇ
BĚZNÝ UŽIVATEL

SETY
Jednotlivé prvky
v přednastavených
sadách.

ÚROVEŇ
KUTIL

CHYTRÝ DŮM
Jednoduché řešení, jak
ze stávajícího domu
udělat chytrý, a to bez
velkých stavebních
zásahů.

ÚROVEŇ
ELEKTRIKÁŘ

BUDOVA
Když je použití
bezdrátových prvků
rychlejší a levnější.

ÚROVEŇ
SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR

spínání
Kombinace nástěnného bezdrátového ovladače a spínacího
prvku pro univerzální použití. Slouží pro ovládání elektrických
spotřebičů, světel, zásuvek, a jiné.

OVLADAČE

AKTORY
CLASS

IC

Classic | LOGUS90*

Spínací prvek | BOX-SL

nástěnný ovladač

RFSAI-61B-SL > 1 kanál

RFWB-20B > 2 tlačítkový

RFSAI-62B-SL > 2 kanály

RFWB-40B > 4 tlačítkový

Luxury | SKLENĚNÝ

Spínaná zásuvka | PLUG

nástěnný ovladač

RFSC-61N

RFGB-20B > 2 tlačítkový
RFGB-40B > 4 tlačítkový

Klíčenka

French

Schuko

British

kapesní ovladač

8 mm
šířka

RF KEY 40 > 4 tlačítkový
RF KEY 60 > 6 tlačítkový

*LOGUS90 viz.: https://www.elkoep.cz/logus90

Aktory

Ovladače

RFWB-40/G

RFGB-40 (ostrý)

RFGB-240 (oblý)

8287 – bílá

–

8292 – bílá
8289 – černá

8294 – bílá
8293 – černá

–

–

8288 – bílá

8295 – bílá
8290 – černá

8297 – bílá
8296 – černá

8299 – bílá
8298 – černá

8321 (F) – bílá
8331 (B) – bílá
8341 (S) – bílá

–

RFSAI-11B-SL

2×
RFSAI-11B-SL

RFSC-61N

RF KEY 40

RFWB-20/G

bílá:
8323 (F)
8333 (B)
8343 (S)

černá:
8322 (F)
8332 (B)
8342 (S)

bílá:
8325 (F)
8335 (B)
8345 (S)

černá:
8324 (F)
8334 (B)
8344 (S)

–

V tabulce jsou uvedeny objednací kódy jednotlivých setů.

stmívání
Kombinace bezdrátového ovladače a stmívacího aktoru pro ovládání
osvětlení. Mohou být instalovány přímo ke světlům, pod vypínač, do
instalační krabice nebo do průchozí zásuvky pro stojící lampu.

OVLADAČE

AKTORY
LUXUR
Y

Classic | LOGUS90*

Univerzální stmívač | BOX-SL

nástěnný ovladač

R-L-C-LED-ESL

RFWB-20B > 2 tlačítkový

RFDEL-71B-SL

Luxury | SKLENĚNÝ

Stmívaná zásuvka | PLUG

nástěnný ovladač

R-L-C-LED-ESL

RFGB-20B > 2 tlačítkový

RFDSC-71N

RFGB-40B > 4 tlačítkový

Klíčenka
kapesní ovladač

French

RF KEY 40 > 4 tlačítkový

Schuko

British

RF KEY 60 > 6 tlačítkový

8 mm

oblé nebo ostré rohy

šířka

*LOGUS90 viz.: https://www.elkoep.cz/logus90

Aktory

RFDSC-71N

BÍLÁ

Ovladače

RFWB-40/G

RFGB-40 (ostrý)

RFGB-240 (oblý)

RF KEY 40

8300

8303 – bílá
8302 – černá

8305 – bílá
8304 – černá

8311 – bílá
8310 – černá

8301

8307 – bílá
8306 – černá

8309 – bílá
8308 – černá

8313 – bílá
8312 – černá

RFDEL-71B-SL

2×
RFDEL-71B-SL

ČERNÁ

8326 (F)
8336 (B)
8346 (S)

(F) – French / (B) – British / (S) – Schuko

bílá:
8328 (F)
8338 (B)
8348 (S)

černá:
8327 (F)
8337 (B)
8347 (S)

bílá:
8330 (F)
8340 (B)
8350 (S)

černá:
8329 (F)
8339 (B)
8349 (S)

–

V tabulce jsou uvedeny objednací kódy jednotlivých setů.

stínění
Kombinace bezdrátových ovladačů a žaluziových aktorů. Pro
ovládaní žaluzií, rolet, markýz, garážových vrat, vjezdových bran.

OVLADAČE

AKTORY

Classic | LOGUS90

žaluziový prvek | BOX-SL

nástěnný ovladač

RFJA-32B-SL

LUXUR
Y

RFWB-20B > 2 tlačítkový

Luxury | SKLENĚNÝ
nástěnný ovladač
RFGB-20B > 2 tlačítkový
RFGB-40B > 4 tlačítkový

Klíčenka

8 mm

kapesní ovladač

oblé nebo ostré rohy

šířka

RF KEY 40 > 4 tlačítkový
RF KEY 60 > 6 tlačítkový

ČERNÁ

Aktory

Ovladače

RFWB-20/G

RFGB-40 (ostrý)

RFGB-240 (oblý)

RF KEY 40

8314

8316 – bílá
8315 – černá

8318 – bílá
8317 – černá

–

–

–

–

8320 – bílá
8319 – černá

RFJA-32B-SL

2×
RFJA-32B-SL

BÍLÁ

V tabulce jsou uvedeny objednací kódy jednotlivých setů.

regulace teploty
Kombinace nástěnného termostatu a prvků pro ovládání
radiátorů, podlahového vytápění (vodního i elektrického)
s vazbou na centrální kotel.

OVLADAČE

AKTORY

Nástěnný termostat | LOGUS90*
Autonomní regulátor teploty

Spínací prvek s externím
teplotním senzorem | BOX-SL

RFTC-50/G

RFSTI-11B-SL

Bezdrátová termohlavice

Dotykový panel

na radiátor

S vestavěnou gateway

RFATV-2

RF Touch–2/B

Spínací prvek boileru | BOX-SL

Smart RF Gateway

pro závislé ovládání kotle nebo
nezávislé ovládání TVV

pro propojení s aplikací
eLAN-RF-103

RFSTI-11B-SL

*LOGUS90 viz.: https://www.elkoep.cz/logus90

Aktory

Ovladače

RFTC-50/G

RFTC-10/G

+

eLAN-RF-103

RF Touch-2/B

8432

8433

–

–

–

8436

–

–

–

–

–

8437

RFSAI-61B-SL

RFSTI-11B-SL

RFATV-2

2× RFATV-2

+
DFBS-2

V tabulce jsou uvedeny objednací kódy jednotlivých setů.

stínící sety

stmívací sety

spínací sety

přehled setů

BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ

BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ

BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ

BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ

BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ

BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ

– classic

– classic

– luxury

– luxury

– luxury

– luxury

Spínací prvek (1 funkce)

2x Spínací prvek +

Obsah setu – pro závislé

Spínací prvek (1 funkce)

Spínací prvek (1 funkce)

Spínací prvek (1 funkce)

+ nástěnný ovladač (2

nástěnný ovladač (4

ovládání kotle nebo

+ skleněný ovladač (4

+ skleněný ovladač (4

+ skleněný ovladač (4

tlačítka)

tlačítka)

nezávislé ovládání TVV

tlačítka) BLACK SHARP

tlačítka) / WHITE ROUND

tlačítka) / BLACK ROUND

8287

8288

8292

8289

8294

8293

BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ

SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA

SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA

SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA

SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA

SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA

– klíčenka

– classic

– luxury

– luxury

– luxury

– luxury

2x Spínací prvek + tlačítkový

Spínatelná zásuvka

Spínatelná zásuvka

Spínatelná zásuvka (French)

Spínatelná zásuvka (French)

Spínatelná zásuvka (French)

ovladač - klíčenka barva černá

(French) + nástěnny

(French) + nástěnny

+ skleněný ovladač (4

+ skleněný ovladač (4

+ skleněný ovladač (4

(4 tlačítka)

ovladač (2 tlačítka)

ovladač (2 tlačítka)

tlačítka) / BLACK SHARP

tlačítka) / BLACK ROUND

tlačítka) / WHITE ROUND

8298

8321

8322

8323

8324

8325

STMÍVACÍ SET

STMÍVACÍ SET

STMÍVACÍ SET

STMÍVACÍ SET

STMÍVACÍ SET

BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ

– classic

– classic

– luxury

– luxury

– luxury

– classic

Stmívací prvek

2x Stmívací prvek

Stmívací prvek

Stmívací prvek

Stmívací prvek

Stmívací prvek

+ nástěnný ovladač (4

+ nástěnný ovladač (4

+ skleněný ovladač (4

+ skleněný ovladač (4

+ skleněný ovladač (4

+ skleněný ovladač (4

tlačítka)

tlačítka)

tlačítka) / BLACK SHARP

tlačítka) / WHITE SHARP

tlačítka) / BLACK ROUND

tlačítka) / WHITE ROUND

8300

8301

8302

8303

8304

8305

STMÍVACÍ SET

STMÍVACÍ SET

STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA

STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA

STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA

STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA

– klíčenka

– klíčenka

– classic

– luxury

– luxury

– luxury

Stmívací prvek + tlačítkový

2x Stmívací prvek +

Stmívatelná zásuvka

Stmívatelná zásuvka (French) Stmívatelná zásuvka

Stmívatelná zásuvka (French)

ovladač - klíčenka barva

tlačítkový ovladač - klíčenka

(French) + nástěnny

+ skleněný ovladač (4 tlačítka) (French) + skleněný ovladač

+ skleněný ovladač (4

černá (4 tlačítka)

barva bílá (4 tlačítka)

ovladač (4 tlačítka)

/ BLACK SHARP

(4 tlačítka) / WHITE SHARP

tlačítka) / BLACK ROUND

8310

8313

8326

8327

8328

8329

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

ROLET – classic

ROLET DUO – klíčenka

ROLET – luxury

ROLET – luxury

ROLET – luxury

ROLET – luxury

Spínací prvek + nástěnný

2x spínací prvek + tlačítkový

Spínací prvek + skleněný

Spínací prvek + skleněný

Spínací prvek + skleněný

Spínací prvek + skleněný

ovladač (2 tlačítka)

ovladač - klíčenka barva

ovladač (4 tlačítka)

ovladač (4 tlačítka)

ovladač (4 tlačítka)

ovladač (4 tlačítka)

černá (4 tlačítka)

/ BLACK SHARP

/ WHITE SHARP

/ BLACK ROUND

/ WHITE ROUND

8319

8315

8316

8317

8318

8314
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