
СЪЩЕСТВУВАЩА хотелска стая

www.smarthomebulgaria.bg

КОМПЛЕКТ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ ЗА ХОТЕЛСКА СТАЯ

БЕЗЖИЧНО РЕКОНСТРУИРАНЕ        

Решения за гостоприемство
в нови и съществуващи хотели

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТАИТЕ ЗА ГОСТИ
BUS ИНСТАЛАЦИЯ
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Не безпокойтеMaster Off Check IN/OUT

Хотел

Решението на iNELS за управление на стаите за гости е 
предназначено да помогне за създаване на среда, която 
позволява на гостите да се чувстват така, сякаш са си 
вкъщи. Хотелската стая винаги посреща гостите с приятна 
температура и управлението предлага много лесни за 
използване опции за създаване на желаната атмосфера.

Ще се почувствате като у дома си

Всеки детайл допринася за цялостното удовлетворение 
и първият елемент, с който домакинът влиза в контакт, е 
картовия четец RFID за влизане в стаята, предложен в 
атрактивен дизайн от стъкло. Четците идват в гладък 
черен или бял дизайн. За да се зададе желаната 
атмосфера в стаята е наличен сензорен панел с много 
интуитивен потребителски интерфейс за контрол на 
температурата, осветлението, засенчване или 
настройване на музикални сцени. Сцените могат също 
се активират автоматично при влизане в стаята. 
Решението на iNELS е обект на комфорта за гости, но 
също така се стреми към ефективното управление на 
всички технологии, което значително допринася за 
пестенето на електроенергия.

Благодарение на интегрирането в 
хотелската система е възможно да 
се създаде светлинна сцена в 
стаята, когато се регистрира гост.

Когато гостът напусне, системата 
автоматично изключва всички 
електрически уреди и спестява 
едновременно разходите за 
отопление и охлаждане.

Гостите много лесно могат да сигнализират, 
ако те желаят стаята им да бъде почистена или 
не желаят да ги безпокоят.
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ГъвкавостДизайнКомфортКАРТА

Комбинацията от автоматично 
осветление, базирано на движение, и 
централно управление на стаята.

Чрез своя напреднал за времето си 
дизайн, устройството за управление 
със сензорен дисплей или от стъкло 
ще допълни всеки интериор.

Системата е подходяща за инсталиране 
както в големи, така и в малки 
помещения.
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Комфорт
• “master OFF” бутон – с едно натискане при

излизане от стая или заспиване за 
изключване на цялото осветление 

• плавно димиране, регулиране на
яркостта според нуждите, настройки на 
обстановката (сън, събуждане, работа)

•

•

•

•

•

•

•

Спестявания

• широка гама от цветове и рамки
• стъклени варианти на контролери

в различни цветове
• персонализиране: икони, лого
• при необходимост се конфигурира 

панела до нощното шкафче

Дизайн
• сензорът за заетост открива 

присъствието на човек (хора)
• интеграция с входната система за достъп 
•

Сигурност
• възможност за регулиране на 

функциите за управление
• контрол и надзор от рецепцията

Гъвкавост

BUS Инсталация 

Управление

• стандартни контролери

• рамки от естествени материали 
(дърво, стъкло, метал, камък)

• стъклени контролери

• сензорен панел (EHT3)

• смартфон приложение

Аудио/Видео

• LARA – музикален и радио плеър с интерком

• Управление на TV чрез приложение (трябва да се 
използва eLAN IR) 

• Управление на устройства чрез TV 
(hospitality TV с eLAN RF)

Интеграция

• GRMS (MUR, DND, Пране)

• свързване с BMS (Система за 
управление на сгради) 

• свързване с PMS (Система за 
управление на собственост) 

• свързване със система за заключване на вратите 

Други

• променливост  – промяна на мястото на 
контролерите

x

• навигация за гостите на хотела

НОВА стая – GRMS

За нов хотел, да е умен е не само стандарт, 
но и необходимост. Всеки детайл допринася 
за цялостното удовлетворение и първият 
елемент, с който домакинът влиза в контакт, 
е картовият четец RFID за влизане в стаята, 
който се предлага с атрактивен стъклен 
дизайн. Четците идват в гладък черен или 
бял дизайн. За да се зададе желаната 
атмосфера в стаята, е наличен сензорен 
панел  с много интуитивен потребителски 
интерфейс за контрол на температурата, 
осветлението, засенчване или настройване 
на музикални сцени.

музика и радио с превключвател LARA - 
разпределение на музика / баня 

възможност за управление и пускане на 
музика от приложение за смартфона

сигнализиране: “Не безпокойте” и 
“Оправете стаята”

фиксирани температурни ограничения – мин. 
(за климатизация) макс. (за отопление) – 
Отварянето на прозореца спира 
климатизацията и отоплението

димиране и "master OFF", сензор за заетост

светлинни LED източници - спестявания до 30%

смарт картодържач - работи само с правилната 
карта - не с всички!

звънецът на вратата увеличава
безопасността на госта
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Комфорт
• “master OFF” бутон – с едно натискане при

излизане от стая или заспиване за 
изключване на цялото осветление 

• плавно димиране, регулиране на
яркостта според нуждите, настройки 
на обстановката (сън, събуждане, 
работа) 

• Музика и радио с превключвателя 
LARA – музика / разпределение в 
банята 

•

• фиксирани температурни ограничения – 
мин. (за климатизация) макс. (за 
отопление) – Отварянето на прозореца 
спира климатизацията и отоплението

• Димиране и "master OFF", сензор за заетост

• Светлинни LED източници = спестявания до 
30 %, плюс вграден димер в крушката /2 в 1/

Спестявания

• широка гама от цветове и рамки
• пасва на интериора, контролерите

могат да бъдат поставени
навсякъде – дори залепени на
стъклото

Дизайн
• сензорът за заетост засича присъствие 

на човек /хора/

• детектор за дим – огън или пушек от цигара

• звънецът на вратата увеличава 
безопасността на госта

Сигурност
• възможността за преместване на 

контролерите на различни места  - дори 
когато не е предвидено мястото за 
монтаж: на леглото, зад вратата, ....

• възможност за допълнителни промени
или подобрения

Гъвкавост

БЕЗЖИЧНА Инсталация

Управление

• стандартни контролери

• рамки от естествени материали 
(дърво, стъкло, метал, камък)

• стъклени контролери

• сензорен панел (RF Touch)

• приложение на смартфон 
(eLAN за всяка стая) 

Аудио/Видео

• LARA – музикален и радио плеър с интерком 
(LAN кабел или Wi-Fi) 

• TV управление чрез приложение 
(трябва да се използва eLAN IR) 

• контрол на устройството чрез TV 
(гостоприемен TV с eLAN RF) 

Интеграция

• GRMS (MUR, DND, Пране)

• свързване с BMS (Система 
за управление на сгради) x

• свързване с PMS (Система за 
управление на собственост) x

• свързване със система за заключване на вратитте x

Други

• променливост – промяна на мястото на 
контролерите

• навигация за гостите на хотели x

СЪЩЕСТВУВАЩА  СТАЯ – ОБНОВЯВАНЕ

AdeleDLNA
Adele

... Hello 

10.8.2018 12:54

Благодарение на безжичната комуникация с 
устройствата (сензори и задвижващи 
устройства), осъвременяването на 
съществуваща хотелска стая може да се 
извърши за минимално време. Контролерите 
могат да бъдат прикачени навсякъде и изобщо 
да изискват окабеляване. Задвижващите 
механизми се монтират директно в шкафа или 
в осветителното тяло. Предимството (разходи 
и монтаж) е, че LED крушката е директно 
димируема, т.е. просто я поставете в 
основната лампа/фасунга. Безжичните 
детектори за движение и отварящата система 
за прозорци допълнително разширяват 
опциите на цялата система.

Възможност за управление и 
пускане на музика от приложение 
за смартфона
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Общи помещения
• Автоматична настройка 

на средата 

• Ефективен контрол на осветлението 

Външни части
• Контрол за сигурност и наблюдение с камери

• Напояване на градината

• Предварително резервиране

• А/В Контрол

Конферентна зала

Ресторанти 
и Барове
• Прехвърляне на сметка

• Поръчка през приложение

Цялостно решение
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СПА и Басейн
• Контрол на технологията

• Надзор на сигурността

Хотелски стаи
• Система за управление на стаите за гости

• Аудио/Видео разпределение

Фитнес
• Ограничение на 

достъпа във времеви
период

Система за 
паркиране

• Навигация за 
свободни паркоместа

Рецепция
Интегрирана със система 

за управление на 
собствеността 

BUS/GRMS Решение

....и други софтуери за 
система за управление на 
собственост чрез API
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Стъклен сензорен панел

Мултифункционален 
сензорен панел

Стъклен нощен панел
Важни бутони за осветление, ТВ сцени, главен превключвател и 
контакти, други контакти за оборудването също са налични.

Конфигурирайте нощен 
панел (вижте стр.35)

НОВА стая

Решението на iNELS за 
управление на стаите за гости е 
проектирано, за да създаде 
среда, която позволява на 
гостите да се чувстват като у 
дома си. Хотелската стая винаги 
посреща гостите с приятна 
температура, а контролът е 
много лесен за използване за 
създаване на атмосфера, която 
понастоящем е желана.

Напълно конфигурируем 3.5-инчов сензорен екран с 
TFT дисплей с  разнообразни по дизайн рамки. 
Позволява контрол на всички функции на iNELS 
Гостоприемство, включително мултимедия. 
Конфигурираща се възможност за създаване на 
персонализирани екрани за контрол на светлини, 
щори, отопление, вентилация и климатизация, аудио, 
видео и телевизия.

Луксозен стъклен сензорен панел в четири 
версии с 2, 4, 6 и 10 бутона в различни 
цветове на подсветката се предлага в 
елегантен дизайн от стъкло. 
Превключвателите също така усещат 
околното осветление и предлагат избор на 
символи.
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Стъклен стаен
терморегулатор

Стенен групов 
контролер

Смарт картодържател

Стъклен картов четец
Картовият четец RFID е чудесен дизайн 
за входа на помещенията, който също 

така включва сигнал за звънене при 
знаците “Не безпокойте” и “Оправете 

стаята” и светещ номер на стаята.

BUS/GRMS Решение

Картодържател за смарт карти в стаята с 
RFID четец, който открива правилната 
карта и елиминира фалшивите карти.

За контрол на сцена (осветление, музика и 
прожекция) е възможно също да се 
използват и безжични равни 
превключватели, които благодарение на 
персонализиран печат предлагат ясен 
контрол.

Стъклен контролер за температура за 
просто настройване на температурата. 
Управление на вентилатора и режима. 
OLED дисплей с актуална и зададена 
стойност на температурата.

Аудио Плеър
Осигурява хиляди интернет радио канали 

от цял свят или споделя музика от 
централното хранилище. Вграденият 

усилвател може да захранва компактни 
високоговорители, външни или стенни 

високоговорители
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Бутони 'Оправи стаите', 'не безпокой' и 'пране' са включени към него. 

Голям избор на различни рамки и подрамки на марката LOGUS90  дизайн 

(вижте стр.37). 

Мултифункционален 
сензорен панел
Управлявайте цялата стая от едно място
Напълно конфигуриуем 3,5-инчов сензорен екран с TFT дисплей в 
разнообразни по дизайн рамки. Позволява контрол на всички функции 
на iNELS Гостоприемство, включително мултимедия. Изцяло 
конфигуриран, позволяващ създаването на персонализир
ани екрани за контрол на светлини, щори, отопление, вентилация и 
климатизация и аудио.
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BBC

11:30

ACTUAL

24
20
SETTING

HOME

P2

BBC Radio 1

KEXP

Spectrum Radio

Soma FM

Jango

ОБРАТНО 11:30

BBC

ОБРАТНО 11:30

ACTUAL

24
20
SETTING

от 10:50

ОБРАТНО

BBC

11:30

ОВК Управление
Действителна/ Настроена 

температура, Температурно 

увеличаване/намаляване, скорост на 

вентилатор.

Мултимедия
Радио и тв станции, музика от 

хранилището или свой собствен 

източник.

Осветление/Сцена 
Осветление Вкл./Изкл., 

димиране, сцени, Master off. 

Мултифункционален сензорен панел
EHT3



12

Широки възможности за персонализиране. Позволява създаването на 

нощни панели по поръчка. Налични са важни бутони за осветление, 

телевизионни сцени, главен прекъсвач и контакти, налични са и други 

контакти за оборудване.

Стъклено покритие в различни цветове (включително опушено и 

бяло), контакти с международни стандарти също са опция.

Нощен панел
Няма причина да ставате от леглото
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За повече опции и настройки вижте стр. 34-35

AC контакт6 бутона с 
индикатор

2x USB порта
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Напълно персонализируеми контролери. Рамки със завършен вид от стъкло 

или пластмаса. 2, 4, 6, 8 и 10 бутонни версии са налични. Символи и 

гравиране на лого с лазер.

Контролни Панели
Широка гама от стайни 
контролери в различни дизайни.

Стъклен панел за превключване

GSP3-100/B

Луксозният стъклен сензорен панел с 10 
бутона е наличен в елегантно черно и 
бяло. Превключвателите също така 
усещат околното осветление и предлагат 
избор на символи.
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Контролер с 2 бутона Стенен сензорен 
контролер (със символи)

WSB3-20/WSB3-40

Стенен сензорен
контролер
GSB3-80/BGSB3-60/SB

За контрол на сцените (осветление, 
музика и прожекция) е възможно също 
да се използват гладки безжични 
превключватели, които благодарение 
на персонализирания печат предлагат 
ясно определен контрол.

Луксозният стъклен сензорен 
контролер идва в три версии с четири, 
шест или осем бутона и е наличен в 
елегантно черно и бяло. 
Превключвателите също усещат 
околното осветление.

Персонализирано решение за сензорен 
контрол на осветлението и други 
технологии в различни сценарии, напр. 
четене на книги, релаксиране, гледане 
на телевизия, "Master OFF" бутон 
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Отопление, вентилация 
и климатизация
Нека ви бъде удобно
С iNELS винаги имате повече възможности как да настроите и 
управлявате температурата в стаята: цифров термостат, стъклен 
контролер за ОВК, приложение за смартфон, таблет или чрез телевизор.
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Стъклен стаен
терморегулатор 

Задвижващ механизъм 
FA3-612M

Цифров стаен
терморегулатор

GRT3-50/B FA3-612MIDRT3-1

Стъклен температурен контролер за 
лесна настройка на температурата. 
Управление на вентилатора и режима. 
OLED дисплей с актуална и зададена 
стойност на температурата. 

Цифров температурен регулатор за 
стена, използван за регулиране на 
температурата в помещението. С 
помощта на IDRT3-1 е възможно да се 
коригира даден отоплителен/
охлаждащ кръг в рамките на ± 3, ± 4 
или ± 5 ° C.

Задвижващият механизъм се използва за 
управление на блоковете на вентилатора 
чрез аналогови/цифрови входове. 
Аналоговите входове са за измерване на 
температура, напрежение или ток. 
Връзката е към кабелната инсталация BUS.
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Комплект за музика в банята и контакт

Приложение LARA Dio

AdeleDLNA
Adele

... Hello 

10.8.2018 12:54
Shaver

115V 230–240V

Допълнителен контролер
с бутони

Wi-Fi

Wireless RFI02
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Музика на всеки ъгъл

Аудио разпределение

Опцията iNELS ви позволява да споделяте радио и музика в банята 

както и в основното помещение. Източник на песни в централния NAS 

сървър или на вашето устройство - чрез кабел или Wi-Fi.

Радио и музикален плеър
LARA

Повече информация на lara.inels.com

 10.07.2018              12:54

Вграден

стерео 

усилвател 

Осигурява хиляди интернет радио канали 
от цял свят или споделя музика от 
централното хранилище. Вграденият 
усилвател може да захранва компактни 
високоговорители или външни или стенни 
високоговорители. 
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Управление на стаята 
през TV
Всичко, от което се нуждаете във
вашия хотелски телевизор 

Температурен
контрол

Светлини Музика ТВ Филми по
избор

Гостоприемство ТВ Приложение

Телевизионни програми, филми по избор, ниво на температурата, 
управление на осветлението, сметка за хотелски услуги, оферти за 
хотелски услуги – всичко това и още други характеристики могат да бъдат 
контролирани от вас чрез телевизора в хотелската стая.

Можете да създавате свои плейлисти за песни, да 
слушате радио или да гледате любимите си филми. Чрез 
менюто на телевизора е възможно да се контролират 
аудиозоните и музикалния плейър LARA.
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Управление на стаята Моят канал/Мултимедия

MUSIC

Favourite songs

Discover

Artists

Albums

Podcasts

Home

Search

Library

Favourite songs

Discover

Artists

Albums

Podcasts

Home

Search

Library

Guest Room Management System

Room number: 299

Adele
Hello

Imagine Dragons
Bad Liar

Agnes
Release me

Just playing

Мениджърите на хотели могат лесно да управляват и 
подреждат микса от канали както за аналоговите, така и за 
цифровите, без да се налага да коригират и редактират 
списъците им чрез различни телевизионни системи. 
Каналите могат да бъдат пренаредени и преименувани 
според предпочитанията на хотела с картографиране на 
канали.

Позволява на гостите лесно да откриват и да се 
наслаждават на програмирането по техен избор, без да се 
налага ръчно да преминават през стотици телевизионни 
канали. Функцията за бързо търсене на "Моят Канал" 
позволява на гостите да намерят канали, съобразени с 
техните вкусове, съобразно държавата и жанр.
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Умен достъп при свръх сигурност
iNELS Гостоприемство предлага два начина за достъп до стая и 
други хотелски съоръжения. 

Контрол на достъп

Първият вариант е нашия собствен входен панел с вграден картов 
четец, бутон за звънене, индикатори „Оправете стаята” и „Не ме 
безпокойте”. Също така може да се постави и номер на стая. 

Втората възможност е вградените ключалки VingCard (Assa Abloy), които 
комуникират безжично с хъб-а и след това със свързващия сървър на 
iNELS. Това решение предоставя също информация за дейността на 
ключалките на iNELS.
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Смарт Картодържач
GCR3-11/B, RFGCR-31/B GCH3-31/B, RFGCH-31/B

Интеграция с 
ключалка

iNELS Цифров Ключ

IP интеграция

Безжично

LAN

BUS интеграция

NFC

Това приложение за смартфон с 
цифров ключ (IDK) е друг интелигентен 
начин как да отключите стаята си, ако 
нямате карта с вас.

Стъклен Картов Четец

Картовият четец RFID с дизайна си, пасва 
чудесно за входа на помещенията, който 
също така включва сигнал за звънене, 
обозначенията “Не ме безпокойте” и 
“Оправете стаята” и светещ номер на стая. 
Благодарение на интегрираното реле, той 
може да контролира директно 
заключването на вратата.

Смарт картодържач в стаята с RFID четец, 
който открива правилната карта и елиминира 
фалшивите карти. Допълнителни 3 бутона: 
“Не ме безпокойте”, “Оправете стаята” и 
“Master Off" бутон. Когато картата е 
поставена, светлините отстрани се променят 
от червено към зелено.
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Пълно наблюдение за надеждни услуги 
iNELS дава възможност за управление на всяко осветително тяло, 

независимо дали с вашите собствени BUS,DALI или DMX. 

Общи части

Лампите могат да бъдат контролирани по време, човешко присъствие, 
интензивността на външната (естествена) светлина или само при 
необходимост (зони) - всички тези контролни методи могат да бъдат 
комбинирани заедно. За наблюдение можете да използвате система от 
камери, IMM е възможно да интегрира ресурси за отопление, 
климатизация и възстановяване. iNELS също позволява измерване на 
електроенергия, включително мониторинг на критични стойности и 
периодични доклади.
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Преглед на приложението
Рецепционистите ще оценят бързия 
контрол и надзор чрез таблет или 
сензорен панел. Повечето общи зони 
трябва да се визуализират на няколко 
екрана.
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Стъклени сензорни контролери

Стъклен стенен контролер
(без символи)
GSB3-20/S
GSB3-40/S
GSB3-60/S
• Стъклени сензорни контролери 

без индивидуални символи
• Всички версии са в размера на

модула (94x94 мм)
• Отделните символи могат да

бъдат осветени в един или 
няколко цвята

• цвят на стъклото: бял (W) или
черен (B)

Стъклен сензорен 
панел 
GSP3-100/B (black glass) 
GSP3-100/W (white glass)

Стъклен стаен 
терморегулатор
GRT3-50/B
GRT3-50/W

• дисплей, на който се показва 
текущата температура в стаята

• GRT3-50 е подходящ и за
управление на вентилаторни намотки

• Терморегулаторът е оборудван с
интегриран температурен сензор

• Стъкленият сензорен панел
GSP3-100 е част от цялостна
серия устройства iNELS за
управление на хотелските стаи и
други помещения

• десет сензорни бутона

Музикален плеър 

LARA Радио

•

•

Аудио

Контрол на 
достъп

Картов четец
GCR3-11/B
GCR3-11/W

• • Картов четец  RFID 13.56 MHz
• NFC съвместим
• 2 пуш бутона, LOGUS90 дизайн
• номинален ток  50 mA за BUS

• След като поставите 
хотелската карта в 
превключвателите, тя ще 
активира автоматичното 
регулиране на светлините в 
стаята.

Четец за карти за стена 

WMR3-21

Картодържач

90731 TBR

Смарт Картодържач 
GCH3-31/B
GCH3-31/W

• RFID картовият четец е чудесен 
дизайн за входа на стаите и също 
така разполага със сигнален 
звънец и знаци "Не ме 
безпокойте" и "Оправете стаята".

• протокол: NFC

Преглед на продукти

LOGUS говорител 

В рамка

Говорител за таван 

В окачен таван

Говорител за стена 

Върху стена

•

•

•

•

• размери (мм)  ø 127
• максимална мощност: 30W
• импеданс: 8
• цвят: бял

• размери (мм): 270 x 183 x 37
• максимална мощност: 15 W
• импеданс: 8
• цвят: бял

 10.07.2018              12:54

Стъклен стенен контролер
(със символи)
GSB3-20/B 
GSB3-40/B
GSB3-60/B
• Стъклени сензорни контролери 

с индивидуални символи
• Всички версии са в размера на 

модула (94х94 мм)
• обратна връзка с вибрация
• обратна връзка с акустично улавяне
• цвят на стъклото: бял или черен

Картодържател с четец RFID в 
стаята, който разпознава 
правилната карта и елиминира 
грешните. 3 бутона по избор: 
“Не ме безпокойте”, “Оправете 
стаята” и “Master OFF" бутон.

възпроизвежда радио от 
интернет и музика от NAS или 
външни източници или DLNA

снабден с външен 
усилвател 2х10W

размери (мм): ø 50.8

максимална мощност: 10W

импеданс: 32 
дизайн LOGUS90
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• 4 пуш бутона, дизайн LOGUS90

• интегриран температурен сензор
• двуцветна LED сигнализация
• номинален ток 25 mA за BUS 

• дизайн LOGUS90

• настройка по ваше 
желание

• 2 пуш бутона, дизайн LOGUS90

• интегриран температурен сензор
• едноцветна LED сигнализация
• номинален ток 25 mA за BUS

• цифром терморегулатор
• измерва и управлява 

температурата в стаята
• номинален ток от 20 mA за BUS
• дизайн LOGUS90

Стенен бутонен контролер 

WSB3-40

Нощен Панел 

WSB3-40, Шуко, 2x 
USB захранващи у-ва

Стенен бутонен контролер 
WSB3-20

Цифров стаен 
терморегулатор 

IDRT3-1

Стандартни (пластмасови) Контролери

Стъклен нощен тъч панел 
GBP3-60/BR/2F
GBP3-60/WL/2F

• GBP3-60 панелът е оборудван с шест 
персонализируеми бутона

• управляващи блокове за 
ситема за управление на 
стаи за гости

Детектори

Сензор за присъствие 

DMD3-1

Детектор за движение 

RFMD-100

• свързан към RF
• ъгъл на засичане 105°
• дължина на засичане 12м
• безжичен RFIO2

• засича: движение

• мощност: 27 V DC
• комбиниран детектор
• засича: движение

и луминесценция
• сензор за температура и

влажност

• тъч панел с 3.5 инчов
дисплей

• управлява температура, светлини,
димиране, сцени

• LOGUS90 дизайн
• номинален ток 150 mA за BUS
• конфигуриращ екран от IOM

Мултифункционален 
тъч панел 
EHT3

BUS/GRMS Решение

• GBP3-60 панелът е оборудван с 
шест персонализируеми бутона

• управляващи блокове за 
ситема за управление на 
стаи за гости

Стъклен нощен тъч панел

GBP3-60/BR/1F
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Системни устройства

Централно у-во

CU3-03M

Стая за гости Пакет 
CU3-04M 
(CU3-03M & EA3-022M)

Разширяващо у-во

MI3-02M  |  MI3-02M/EHT

• позволява да разширите 
системата 2× BUS

• комуникира с централното у-во 
чрез EBM (MI3-02M) или през
Ethernet (MI3-02M/EHT)

• основен елемент на системата
• 1× BUS, 1× EBM BUS
• 3x ethernet 100 Mbps
• 8x DIN GS
• 4x DIN
• 7x AIN

• управлява DND/MUR, 
осветление, ОВК и на 
затъмняване чрез завеси 

• комуникира с BMS и PMS

• EA3-022M: не се продава отделно

• 2× превключващи 
контакти 16 A /�AC1

• комутационно напрежение 
250 V AC1, 24 V DC

• управлява контакти, щори,
светлини, уреди и др.

• номинален ток 50 mA за BUS 

• 6× превключващи 
контакти 8 A /�AC1

• комутационно напрежение
250 V AC1, 24 V DC

• управлява термоглави, светлини,
уреди и др.

• номинален ток 60 mA за BUS 

• 12x БЕЗ контакти 8 A /�AC1
• комутационно напрежение 

250 V AC1, 30 V DC
• управлява термоглави, светлини,

уреди и др.
• номинален ток 20 mA /230 V AC

• 4× превключващи 
контакти 16 A /�AC1

• комутационно напрежение
250 V AC1, 24 V DC

• управлява контакти, щори,
светлини, уреди и др.

• номинален ток 70 mA за BUS

2x Канално / DIN 

SA3-02M

4x Канално / DIN 

SA3-04M

6x Канално / DIN 

SA3-06M

12x Канално / DIN 

SA3-012M

Превключващи задвижващи механизми

Преглед на продукти

BUS Сепаратор
BPS3-01M  |  BPS3-02M
1x BUS            2xBUS

• захранване: 27 V DC
• индикация на изходното напрежение

чрез BUS LED

• триканален задвижващ 
механизъм за  LED управляван от 
променлив ток

• димиращо натоварване 12-24 V DC
• управляван чрез BUS, DALI или DMX
• номинален ток 350 mA за BUS

• двуканален задвижващ механизъм 
за флуорисцентни лампи

• аналогови изводи автоматично 
управляват релетата

• 2× 0(1)—10 V, 2× превключващи
контакти 16 AB/BAC1

• номинален ток 60 mA за BUS

3x LED Current 

DCDA-33M

2x 0(1)—10 V 

LBC3-02M

• 2-канален универсален димер

• тип натоварване: LED, ESL, 
резистен, индуктивен, капацитивен

• максимално натоварване: 400 VA 
за всеки канал

• номинален ток 10 mA за BUS

2x 400VA/R-L-C-LED 

DA3-22M

Управляващи механизми за димери

6x 150 VA

DA3-06M

• 6-канален универсален димер

• тип натоварване: LED, ESL, резистивен,
индуктивен, капацитивен

• максимално натоварване: 150 VA
за всеки канал

• номинален ток 10 mA за BUS
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Задвижващ механизъм 

FA3-612M

• аналогови изводи 0—10 V
• свързване към BUS
• аналогови входове за температура, 

напрежение или измерване на 
електроенергията (може да се 
използва и референтно 
напрежение Uref)

• 12x БЕЗ контакти 6 A� /�AC1
• 4x БЕЗ контакти 10 A /�AC1
• 4x SSR безконтактен 0,5 A /�AC1
• оборудвано с 22 релейни извода
• превключване на осветителни

и електрически вериги

• 2x превключващи 
контакти 8 A /AC1

• превключващо напрежение 250 V AC1,
24 V DC

• управлява сенници, щори, 
тенти и др.

• номинален ток 50 mA от BUS 

• 1x БЕЗ контакти 16 A /�AC1
• превключващо напрежение 

250 V AC1, 24 V DC
• управлява контактите, термоглавите, 

осветлението, уредите и др. 
• номинален ток 30 mA от BUS 

2x Канала / BOX 

SA3-02B

1x Канал / BOX 

SA3-01B

• управлява сенници, щори, 
тенти и др.

• превключващо напрежение 12—24 V DC
• максимално натоварване 0,85 A
• номинален ток 60 mA за BUS 

Задвижващи у-ва за щори

1 Канал

JA3-02B/DC

9 Канала

JA3-018M

• 9-канален задвижващ механизъм
• управлява сенници, щори,

тенти и др.
• превключващо напрежение 250V AC
• максимално натоварване 4 A/AC 15

за всеки канал
• номинален ток 60 mA за BUS 

Контрол на ОВК

BUS/GRMS с

22x Канала / DIN 

SA3-022M

6x Аналогови изводи 

ADC3-60M

• генерират аналогов сигнал за напрежение
• 4× аналогови извода
• управлява напр. RFDA-73M / RGB
• номинален ток 50 mA от BUS

• интеграция на сензорите с
аналоговите изводи

• 6× аналогви входа
• поддържа сигнали за напрежение, 

електричество и съпротивление 
• номинален ток 100 mA от BUS

Входящ модул
IM3-20B, IM3-40B  |  IM3-80M 
IM3-140B
• използват се за свързване на устройствата с 

потенциални свободни контакти 
• контакт на устройство може да бъде NO или NC 
• 2x, 4x, 8x, 14x цифрови входа
• номинален ток 20 mA от BUS

4x Аналогови изводи 

DAC3-04B  |  DAC3-04M
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BUS

Стъклен звънец 
на вратата
GDB3-10/B

Стъклен картов четец 
GCR3-11/B

Стъклен стаен
терморегулатор

GRT3-50/B

Сензор за присъствие

Смарт картодържател 
GCH3-31/B

Сензорен екран с
дисплей

EHT3

Стъклен сензорен панел 
GSP3-100/B

Превключващо устройство
SA3-022M

Стъклен нощен панел (2 fold) 
GBP3-60/B/2F

  Димиращо 
задвижващо 
устройство
 DA3-22M

659965965999

BBC

11:30

ACTUAL

24

20
SETTING

HOME

...до 6x вентилатора

...до 5x светлини

...1x щори

Стая / 299

Случай на употреба 1:
Централно устройство на ВСЕКИ ЕТАЖ

Сензор за прозорец



31

РЕЦЕПЦИЯ

Стая
104

Стая
204

Стая
304

Стая
6304

Стая
6404

Стая
157

Стая
257

Стая
357

Стая
6457

Стая
103

Стая
203

Стая
303

Стая
6303

Стая
6403

Стая
101

Стая
201

Стая
301

Стая
6301

Стая
6401

Стая
102

Стая
202

Стая
302

Стая
6302

Стая
6402

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

Етаж 1

Етаж 2

Етаж 3

Етаж 63

Етаж 64

ХОТЕЛ

CU3-03M

CU3-03M

CU3-03M

CU3-03M

CU3-03M

Капацитет (с 10 устройства в стая): ... 
до 57 стаи на етаж
... до 64 етажа

Система за управление на 
сгради

Стая
6357

BUS/GRMS Решение

Мултимедиен
Сървър

BMS 
Контролер

LAN 
Инфраструктура
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Стая / 299

Samsung Hospitality TV

Музикален плеърСтъклен звънец за вратата
GDB3-10/B

Стъклен картов четец 
GCR3-11/B

Стъклен стаен
Терморегулатор

GRT3-50/B

Смарт картодържател 
GCH3-31/B

Мултифункционален 
Сензорен панел

EHT3

Стъклен сензорен панел 
GSP3-100/B

Стъклен сензорен панел (2 fold) 
GBP3-60/B

BBC

11:30

ACTUAL

24

20
SETTING

HOME

Случай на употреба 2:
Стаен контролер във ВСЯКА СТАЯ

ETH 1, 2, 3

BUS+

GND
+27 V

от PS3-100/iNELS

N

L2
L3

M

N
L1

0V/N
24 - 230V AC

24 - 230 V 
AC/DC

0V/N

ИЗХОД7 ИЗХОД6 ИЗХОД5

ИЗХОД2 ИЗХОД3 ИЗХОД4ИЗХОД1

CU3-03M
централно у-во

EA3-022M 
22 канално превключващо у-во 

CU3-04M пакет

Детектор за движение

Електрическа ключалка

Детектор за прозорец

RF

RF

DALI Master
интерфейс
(по избор)

BUS-
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Етаж 1

Етаж 2

Етаж 3

Етаж 63

Етаж 64

Стая
104

Стая
204

Стая
304

Стая
6304

Стая
6404

Стая
157

Стая
257

Стая
357

Стая
6457

Стая
103

Стая
203

Стая
303

Стая
6303

Стая
6403

Стая
101

Стая
201

Стая
301

Стая
6301

Стая
6401

Стая
102

Стая
202

Стая
302

Стая
6302

Стая
6402

Капацитет (с 1 контролер в стая): ... 

до 3000 стаи ХОТЕЛ

Стая
6357

BUS/GRMS Решение

РЕЦЕПЦИЯ
Система за управление 

на собствеността

Мултимедиен
сървър

BMS 
Контролер

LAN 
Инфраструктура
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Превключвател 
(Номерът в скобите е оригинален продуктов код на Vimar.)

Контакт 
(Номерът в скобите е оригинален продуктов код на Vimar.)

Пластмасов Нощен Панел 

Данни и Аудио/Видео 
(Номерът в скобите е оригинален продуктов код на Vimar.)

11W (20001.B)

21W (20242.B)

САЩ 

извод

20W (20295.B)

USB захранващо
устройство

41W (20313.B)

TV
извод

11B (20001)

21B (20242)

20B (20295)

41B (20313)

12W (20001.2.B)

22W (20208.B)

Шуко 

извод

12B (20001.2)

22B (20208)

14W (20003.B)

3 Превключвателя1 Превключвател     
/ 2M

1 Превключвател     
/ 1M

23W (20212.B)

Френски
извод

31W (20303.B)

TV-FM-SAT 
контакт извод

42W (20320.B)

Телефонен
извод 

24W (20214.B)

PIN
извод

32W (20348.B)

VGA 
конектор

48W (20292.B)

USB 
захранващо у-во

44W (20337.6.B)

UTP
извод

43W (20335.B)

A/V
конектори

25W (20219.B)

Английски
извод

46B (20405.06) 

46W (20405.06.B)

Превключвател
(CBs)

47W (20346.H.B)

HDMI
конектор

26W (20257.B)

Мултистандартен
извод

14B (20003)

23B (20212)

31B (20303)

42B (20320)

24B (20214)

32B (20348)

48B (20292)44B (20337.6)43B (20335)

25B (20219)

47B (20346.H)

26B (20257)

Шуко АнглийскиФренски ЕВРО - САЩ

45W (20345.B)

USB
извод

45B (20345)

Конфигурация на нощни панели

Механизъм 21130
Покритие 90632 TBR

Устройство 90184Mеханизъм 21110
Покритие 90652 TBR

Механизъм 21140
Покритие 90842 TBR



35

L (лява опция) R (дясна опция)

Номер на детайла

позиция 2 позиция 2позиция 1 позиция 1

позиция 1позиция 1

Стъклен Нощен Панел

Ако имате въпроси, моля свържете се с наш търговски представител. 
За повече информация:

https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/
B_C17013Eikon_inglese.76173.pdf

GBP3-60/xx/xF-x-x

L / R
(ляво / дясно)

Наш(и)
 продуктов(и) 

код(ове)*

B / W
(черно / бяло) 1 / 2

типцвят   брой          позиция 1 позиция 2 
  рамки

стъкло

бутон

панел

iNELS3

6 бутона

GBP3-60/WL/2F-26W-20W

GBP3-60/WL/1F-21W45W

GBP3-60/BR/2F-26B-11B44B

GBP3-60/BR/1F-26B

(Конфигурирайте нощния панел по ваше желание.)

* *В случай на едномодулен избор, е необходимо да изберете  2x 1-модула, за да запълни позиция 1, например  GBP3-60/WL-21W45W.

BUS/GRMS Решение

Наш(и)
 продуктов(и) 

код(ове)*
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охлаждане
ВКЛ.

DND
(Не ме безпокойте)

MUR
(Оправете стаята)

вратата е
заключена

стаята е
заета

отопление
ВКЛ.

Софтуерният инструмент за конфигуриране, iDM Hotel се 
използва от централните устройства на iNELS, чрез които се 
контролират всички периферни устройства като стенен 
контролер, термостати или входно устройство от една страна 
и изходни задвижващи устройства от другата. iDM Hotel е 
разработен с акцент върху удобството на потребителя и 
лекотата на навигация дори при големи проекти, търговски 
сгради и позволява управление на системата чрез отдалечен 
достъп. Централните устройства на iNELS са оборудвани с 
универсален протокол за комуникация с превъзходни 
системи за управление на сгради и собственост, а чрез iDM 
Hotel се експортират всички обекти, използвани в 
комуникацията между системата за управление на сгради и 
iNELS.

Конзола за рецепцията 

Контрол на стаята / Индикация

СТАЯ 1

те
м

п. актуално 23,5°

зададена 22,4°

охлаждане
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Широк избор на цветови вариации (дизайн LOGUS90)

Базов
Пластмасов

Акварела
Металик-Пластмасов

Анимато
Цветна пластмаса

Анимато
Цветна пластмаса

Метало
Метал

Метало
Метал

Бял кристал

Арборе
Дърво

Син кристал

Арборе
Дърво

Червен кристал

Петра
Камък

Жълт кристал

Кристал
Стъкло (W/B)

Стандартни символи за лазерната светлина по пластмасовия 
превключвател и стъкления панел

... други по заявка

Черен кристал

... и други цветове

Избор на цвят на стъкло

Персонализиране
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BMS – Система за управление на сгради 
PMS – Система за управление на собственост

НАЛИЧНИ ПРОТОКОЛИ: *

*  Пълен списък може да видите на www.inels.bg.

Интеграция със BMS & PMS

Сградите днес са оборудвани с редица системи за контрол 
на ОВК (отопление, вентилация и климатизация), 
осветление, засенчване, сигурност, GRMS (система за 
управление на стаите), управление на енергията, 
аварийно осветление, аларми за пожар, 
видеонаблюдение, системи за контрол на достъп, 
асансьори и други технологии. Ефективната интеграция и 
комуникацията между различните системи в сградата е от 
решаващо значение за създаването на комфортна среда 
за всички потребители, за намаляване на 
експлоатационните разходи на сградите и за намаляване 
на емисиите на въглероден двуокис, необходими за 
експлоатацията на сградите.

iNELS е чудесно решение за различни задачи, особено в 
областта на осветлението, сенките и GRMS (система за 
управление на стаите за гости), а благодарение на своята 
модулна и гъвкава топология се използва в търговски 
проекти на хотели, офис сгради, ресторанти, уелнес 
центрове или производствени предприятия и складове.
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CO2

CO2

Засенчване

Контролни 
бутони

Качество на
въздуха

Системи за резервация

Телеконференции

Системи за сигурност

Табло

Намиране на хора

Вентилация

Аудио/Видео

Измерване и пестене 

на енергия

Топлина / Охлаждане

Контролна система за 
ефективен достъп

Най-лесното потребителско преживяване
Унифициран интерфейс за управление чрез споделяне 
на пространствата
Пълна интеграция на A / V техники и управление на 
околната среда
Аудио и Видео са достъпни във всяко пространство

Контролната система се грижи за

Платформи за потребители 
Облачни услуги

Интернет на нещата 
Парични спестявания

Споделяне на данни
Безопасност

Конференции и
Сътрудничество

Какво ще е важно за офис пространството на „утрешния ден”?

Конферентна зала и офис контрол

Системата, контролираща влизането в сградата и 
отделните зони, е ключов фактор, който влияе върху 
безопасността на хората, собствеността и 
информацията. Автоматизираните технологии за 
управление, като осветление, ОВК и засенчване, 
осигуряват оптимална работна среда, като 
същевременно ефективно използват енергията.

Инсталирането на картови четци RFID, в елегантен 
дизайн от стъкло, може да гарантира, че само 
упълномощени лица ще бъдат допуснати във всяка 
зона. Това събитие може да бъде свързано и с 
изпълнението на определени сценарии в рамките на 
работното място на лицето, напр. по време на 
сутрешното пристигане. Основна тема е 
автоматизирането на различните резервации на 
заседателни зали и обстановките в тях за определени 
дейности, като например бизнес срещи, лекции, 
видеоклипове и др.).
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Сензор за отворени 
врати/прозорци

Безжична димируема 
LED Крушка

Комбинацията от детектори за отваряне 
на врати / прозорци и главен 
превключвател задвижват автоматична 
терморегулация.

Димирането е една от основните 
характеристики на един умен дом. Димерите 
не само създават приятна атмосфера, но и 
спестяват електроенергия. iNELS предлага 
димери с различна конструкция (кутия, флаш, 
DIN шина, цокъл) за всички видове 
източници на светлина, включително 
популярните в наши дни светодиоди

RGB

Комбинация от цифровия терморегулатор 
RFTC-150 / G и превключващото устройство 
RFSA-166M се използва за регулиране на 
температурата на вентилатора в помещението. 
Регулаторът може да променя стандартните 
температурни режими на отопление и охлаждане 
и има тристепенен режим на скорост - нисък, 
среден, висок.

RGB

СЪЩЕСТВУВАЩА хотелска стая

Детектор за движение
Комбинацията от детектори и главното 
превключващо устройство осигурява 
автоматично управление на 
осветлението.

Това е автоматичното управление на 
осветлението, което се контролира от 
комбинация от сензори (движение / 
врата) и превключващ компонент. 
Работата е напълно автоматична или 
чрез безжичен контролер, което 
надгражда над основните функции (ON / 
OFF). Освен това MASTER OFF функцията 
(изключва всички светлини с едно 
докосване). Може да контролира не само 
осветлението в основната стая, но и 
лампата в ъгъла на стаята, завесите / 
щорите или да деактивира всички / 
някои от контактите. Тази комбинация от 
детектор и превключващ компонент 
води до икономии на хотелиерите при 
разходите за осветление и лекотата на 
ползване от клиента.

Терморегулатор
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4 Бутонен Контролер Смарт Картодържател

Мултифункционалност 
преди контролера

Радио и Музикален 
Плеър

Задвижващ механизъм
за вентилатор

След вкарване на хотелска карта в 
превключвателите на картите ще се 
активира автоматичното регулиране 
на осветлението в стаята. Ако гостът 
напуска стаята и затваря вратата, 
където е монтиран детектор за врата 
RFWD-100, то той изпраща команда 
„закъснение ИЗКЛ.“ и светлината се 
изключва.

Безжичен бутон за звънец за лесно 
поставяне на всяко място пред вратата на 

стаята. Извикайте зумер или пиезо в 
устройството RFSA-166M (ако се използва).

Безжичен задвижващ механизъм за управление на 
вентилаторни намотки. Той може да превключва 
скоростта на мотора на три скорости и режим на 

отопление / охлаждане. DIN шина за монтаж на 
панел, съвместна работа с терморегулатор 

RFTC-150 / G

LARA е избор, ако искате да слушате 
музика в стаята. LARA е интернет радио, 
плеър на любимата ви музика от вашия 
смартфон или хотелска централна памет 
за музика.

БЕЗЖИЧНО ОБНОВЯВАНЕ

 10.07.2018              12:54

Благодарение на гладката основа на безжичния 
превключвател е лесно да се постави върху 
нощното шкафче, на стената или на стъклена 
повърхност. Безжичният превключвател има 
функция MASTER OFF. Когато бутонът е натиснат, 
ще изключите всички светлини и вентилаторът в 
стаята, завесите ще се приберат.
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Превключватели и димери

Аудио разпространение

Универсален димер 

RFDEL-71B

HRESK Превключващо у-во 

RFSAI-161B

Превключващо у-во

RFSA-62B

• натоварване: 16 A
• специална функция за master off

и отблокиране с PIR детектори на
врати

• управлява се от 32 канала
(на контролери)

• терминал за контрол на
съществуващ бутон

• натоварване: 16 A
• времеви функции (2 с.—60 мин.)
• управлява се от 32 канала

(на контролери)
• терминал за контрол на

съществуващ бутон

• вид натоварване: R, L, C, LED, ESL
• управление от външен бутон
• функция за светлинни сцени
• настройка за минимална яркост
• защита от прегряване
• управлява се от 32 канала

• мощност: 100—230 V AC, 
отстрани 12 V DC

• настройване на до 40 у-ва
+ 30 детектора

• централно у-во с автоматичен 
контрол

• цветен TFT LCD дисплей, 3.5˝

• мощност: 3 V CR 2032 батерия
• 2 канала
• команда LED индикация
• превключване с микробутон

• мощност: 3 V CR 2032 батерия
• 2 канала/ 4 канала
• функция 'сцени'
• команда LED индикация
• превключване с микробутон

Контролери

RF Touch(Сензор) 

Стена (повърхност)

Звънец за врата

RFWB-20/G

Безжичен стенен 
контролер 
RFWB-20/G, RFWB-40/G

Превключващо у-во

RFSA-66M

Аудио плеър 

LARA

Високоговорител LOGUS

В рамка

Високоговорител за таван 

В окачен таван

Високоговорител за стена 

Върху стена

• мощност: 110—230 V AC/50—60 Hz
• натоварване: 6x 8 A
• 6 независими канала
• времеви функции (2 с.—60 мин.)
• управлява се от 32 канала 

(на контролери) 
• опция за свързване към

външна антена

• изпълнява интернет радиа
и музика от NAS или външни
източници

• оборудван с цифров външен 
усилвател 2x10 W 

• мощност за Ethernet,
дизайн LOGUS⁹º

• размери (мм): ø 50.8
• максимална мощност: 10 W
• импеданс: 32 Ω
• дизайн LOGUS90

• размери (мм): ø 127
• максимална мощност: 30 W
• импеданс: 8 Ω
• цвят: бял

• размери (мм): 270 x 183 x 37
• максимална мощност: 15 W
• импеданс: 8 Ω
• цвят: бял

• мощност: 2x 1,5 V AAA батерии
• настройване на до 40 у-ва
• вграден температурен сензор
• функция 'сцени' 
• визуализиране на статуса
• цветен OLED дисплей

Дистанционен контролер

RF Pilot

Rooms
Scenes

Settings
Favorite

CHOOSEQUIT

MO 20. 1. 2016 14:25

Rooms
Scenes

Settings
Favorite

CHOOSEQUIT

MO 20. 1. 2016 14:25

Преглед на продуктите
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ОВК Устройства

Температурен контролер 

RFTC-150/G

Детектори LED Крушка

Сензор за дим 

RFSD-100

Сензор за движение 

RFMD-100

Сензор за врати/прозорци 

RFWD-100

HRESK Контролер 

RFSTI-111B

• превключвател за режим
отопление / охлаждане

• вградена комбинирана 
конфигурация с RFSA-166M

• мощност: 2x 1,5 V AAA батерия
• температурен обхват: 0 до +55°C
• седмично програмиране
• интегриран сензор
• дизайн LOGUS90 (стъкло , метал,

дърво, камък)

• мощност: 2x 1,5 V AA батерия
• ъгъл на засичане 105°
• обхват на засичане 12 м

• мощност: 1x 3 V CR2032 батерия
• засича отворена врата/прозорец
• показва статуса на батерията

• контрол на
температурата над и под

• в комбинация със сензори 
за врати и прозорци

• температурен обхват: 15 до 35°C
• натоварване: 16 A
• външен вход за 

температурен 
сензор

• мощност: 4x 1,5 V AA батерия
• засичане на поява на дим: 

оптично разсейване на 
светлината

• автотестване

Контролер за вентилатор 

RFSA-166M

• контрол на мотора в 3 скорости
• превключвател за режим

отопление/охлаждане
• master on / off  в комбинация със

сензор за врати и прозорци
• мощност: 110—230 V AC/50—60 Hz
• натоварване: 6x 8 A

• опция за свързване към
външна антена

• мощност: 10—27 V DC/200 mA SELV
• настроена за до 40 устройства
• LAN или Wi-Fi връзка
• управляване на профили / 

архивиране на проекти чрез 
уеб интерфейс

• функция за маршрутизиране / 
повтаряне

• функция за маршрутизиране / 

Смарт Wi-Fi RF Кутия 

eLAN-RF-Wi-003

Безжична LED Крушка 

RF-RGB-LED-550

• мощност: 100—240 V AC 50/60 Hz
• светлинен поток: 550 Im / 675 lm
• регулиране на яркостта: 0—100%
• вид цокъл: E27
• издръжливост: 30 000 h.

Контрол на достъп

Мултифункционалност преди контролера Смарт Картодържател

• Включени са мултифункционални пре-контролери: картов
четец RFID, бутон за звънене, сигнализация „Не ме безпокойте“
и „Оправете стаята“

• Предлагат се цветове и рамки с дизайн LOGUS90 
• Предлага се в стъклено черно-бял цвят също така
• захранване: AC 230 V
• комуникация: безжична 868 MHz (iNELS RF)

• Стандартният картов
превключвател трябва да бъде
свързан към RFPCR-31/G

• Предлага се в дизайн LOGUS90

RGB

RFGCR-31/W
glass/white

RFPCR-31/G
Logus90

Картов превключвател

21031 & 90731
Logus90

RFGCH-31/W
glass/white

RFGCR-31/B
glass/black

RFGCH-31/B
glass/black

• Картодържател с RFID четец
• позволява засичането на фалшиви карти
• Сигнализация “Не ме безпокойте”, 

“Оправете стаята”, Master Off/On бутон
• стъклен черен и бял цвят
• захранване: AC 230 V
• комуникация: безжична 868 MHz

БЕЗЖИЧНО ОБНОВЯВАНЕ
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Вентилатор – 1 
скорост (отопление / 

охлаждане)

HRESK Превключващо у-во 
RFSAI-161B

Кабелен PIR Детектор

Нощен ПанелНощен Панел

Ретро превключвател

• Контролирайте локалната HVAC система с 1 скоростна вентилаторна бобина

Детектор за отворен 
прозорец
 RFWD-100

мощност 

линия

Случай на употреба 1: ОБИКНОВЕНО ОБНОВЯВАНЕ
Комбинация от съществуващ превключвател с безжични контролери 

M

Лампа /Лампа за 
стена 

 RF-RGB-LED-550

21 12

OFFOFF

1 3

2

3

Превключващо у-во
RFSA-166M
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Универсален 
димер 

RFDEL-71B

Конвертор на 
контакти
 RFIM-20B

Смарт 
Картодържател

RFGCH-31/W

Мулти-
функционален
пре-контролер

RFPCR-31/G

Задвижващо у-во 
RFSA-62B

Детектор за отворена 
врата

 RFWD-100

Детектор за 
движение 
RFMD-100

Терморегулатор 
RFTC-150

Ретро 
превключвател

4
Светлини

RF-RGB-LED-550
ВентилаторРадиатор

Термо-глава
RFATV-1

Главно осветление
RF-RGB-LED-550

Радиатор

Безжично превкл. у-во 
RFSA-61B

1

4

Светлини в коридора 
RF-RGB-LED-550

4 Бутонен 
превключвател 

RFWB-40

1

Огледална светлина
LED Лента

2 1

4
ИЗКЛ.

LARA

LARA 
SOS Бутон

2

3

5

Ключалка за 
врата

БЕЗЖИЧНО ОБНОВЯВАНЕ

 10.07.2018              12:54
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Вентилатор (3 скорости)

Случай на употреба 2: ПЪЛНО ОБНОВЯВАНЕ 

Всички устройства са напълно безжични

Нощен Панел

Детектор за отворен прозорец 
RFWD-100

Нощен Панел

Главни светлини
RF-RGB-LED-550

M

LED Крушка 
RF-RGB-LED-550

1

1

2

3

2 1

3
ИЗКЛ.ИЗКЛ.

Детектор за движение 
RFMD-100

LED Крушка
 RF-RGB-LED-550

LED Крушка
 RF-RGB-LED-550

6

2 3

7
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към RFSA-66M
извод 6/6

към RFSA-66M
извод 4/6

Главен
Контактор

4 Бутонен превключвател 
RFWB-40

4
Светлина

RF-RGB-LED-550
Вентилатор

Детектор за отворена врата 
RFWD-100

Смарт Картодържател 
RFGCH-31/W

Огледална светлина 
LED Лента

4 Бутонен превключвател 
RFWB-40

Терморегулатор 
RFTC-150

Радиатор

Термо-глава
RFATV-1

Конвектор

Безжично превкл. у-во 
RFSA-61B

RFSA-166M 
за вентилатор

RFDA-73M/RGB 
Задвижващо у-во за димер

RFSA-66M 
за задвижващи у-ва в банята

Звънец

Главен MCB

Радио и Музикален плеър 
LAN PoE

1

1

6

3

3

4

ИЗКЛ.

Мулти-
функционален пре-

контролер
RFPCR-31/G

Основна светлина
RF-RGB-LED-550

5

Ключалка за
врата

БЕЗЖИЧНО ОБНОВЯВАНЕ

7

3

3

5
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11
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48
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35
.6

45 90

65

16.5 19 29.5

11
.2

 1
1.

2

5

МИНИ

JA3-02B/DC
IM3-20B
IM3-40B
IM3-80B
DAC3-04B

TI3-10B
TI3-40B
RFTI-10B
RFSF-1B

МИНИ

SA3-01B
SA3-02B
RFDEL-71B

MI3-02M
SA3-02M
BPS3-01M

BPS3-02M
RFSA-61M

EMDC-64M
GSM3-01M
SA3-04M
SA3-06M
DA3-22M

CU3-01M
CU3-02M
CU3-03M

PS3-100/iNELS
SA3-012M
SA3-022M

LBC3-02M
DCDA-33M
RFDA-73M
IM3-140M
TI3-60M

ADC3-60M
DAC3-04M
RFSA-66M
RFDEL-71M
RFDA-73M/RGB
RFPM-2

WSB3-20
WSB3-40
WMR3-21

WSB3-20H
WSB3-40H
IDRT3-1

GSB3-40
GSB3-60
GSB3-80

GMR3-61
GHR3-11

17.6

13.8

5
11

.3
11

.3

35
.6

44
.8

90

59

45 11 18.2 25.8

11
.3

11
.3

R13

49 13

R21

49 21

209494 16

EST3

1 Модул

3 Модула6 Модула

94

94

35
.6

45 90

65
16.5 19 29.5

11
.2

11
.2

11
.2

11
.2

105

48

42
.3

48

5

Размери на продукта

2436

в инсталационна 
кутия

RFWB-20/G
RFWB-40/G
RFTC-50/G

DA3-06M
JA3-09M

RFSA-62B
RFSAI-61B
RFJA-12B/230V

повърхност
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ADC3-60M
BPS3-01M
BPS3-02M
CU3-01M
CU3-02M
CU3-03M
DA3-06M
DA3-22M
DAC3-04M 
DCDA-33M 
EMDC-64M 
GSM3-01M

IM3-140M 
JA3-09M 
LBC3-02M 
MI3-02M
PS3-100/iNELS 
SA3-02M
SA3-04M
SA3-06M
SA3-012M 
SA3-022M
TI3-60M

EST3 

GSB3-40 
GSB3-60
GSB3-80
GMR3-61
GHR3-11
WMR3-21

WSB3-20
WSB3-40
WSB3-20H
WSB3-40H
IDRT3-1

1) Външен монтаж
Монтиране на стена или в инсталационна 
кутия с разстояние от 65 мм.

Възможности за инсталацията

5 6

3 4

1 2

RFSD-100
RFWB-20/G 
RFWB-40/G

RFMD-100
RFTC-50/G
RF Touch

RF Touch-B
RFSTI-11/G
RFTC-100/G
RFDW-71

2) Скрит монтаж

RFSG-1M
RFGSM-220M
RFPM-2M
RFDA-73M/RGB
RFDEL-71M 
RFSA-61M
RFSA-66M
RFSA-166M

3) Монтаж върху DIN Шина
Върху DIN шина съобразно EN 60715.

4) Монтаж към или в
инсталационна кутия

RFIM-20B
RFIM-40B
RFDAC-71B
RFDEL-71B
RFSA-11B
RFSA-61B
RFSA-62B
RFSAI-61B

RFJA-12B
RFJA-32B
RFSF-1B 
RFSTI-11B
RFTI-10B
RFSAI-161B
RFSTI-111B

DAC3-04B
IM3-20B
IM3-40B
IM3-80B 
JA3-02B/DC
SA3-01B
SA3-02B
TI3-10B
TI3-40B

5) Монтаж под капак на уред

RFDAC-71B
RFDEL-71B
RFSA-11B
RFSA-61B
RFSA-62B 

RFSAI-61B
RFJA-12B
RFJA-32B
RFSAI-161B
RFSTI-111B

RFSOU-1
RFUS-61
RFTM-1
RFSF-1B

RFSD-100
RFMD-100 
RFWD-100

6) Монтаж върху повърхност
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Ние сме традиционен, 
иновативен и изцяло 
чешки производител-
развойчик на електронни 
устройства и сме ваш 
партньор в областта на 
електроинсталациите в 
продължение на 26 
години.

В ELKO EP са наети около 330 души, изнася продуктите си в 

повече от седемдесет страни и има представители в 

тринадесет чуждестранни клона. Компанията на годината 

на регион Злин, визионер на годината, световен 

износител на годината, участие в чешката ТОП 100, това са 

само някои от получените награди. И все пак, ние не 

спираме. Непрекъснато се стремим да вървим напред в 

областта на иновациите и развитието. Това е основната 

ни грижа.

Милиони релета, хиляди удовлетворени клиенти, стотици 

наши служители, двадесет и шест години изследвания, 

разработка и производство, тринадесет чуждестранни 

клона, една компания. ELKO EP, иновативна - напълно 

чешка компания със седалище в Холешов, където 

развитието, производството, логистиката, услугите и 

поддръжката вървят ръка за ръка. Ние се фокусираме 

основно върху разработването и производството на 

системи за автоматизация на сгради в жилищния, 

търговския и промишления сектор, широк спектър от 

интелигентни градски съоръжения и т.нар. Интернет на 

нещата (IoT).

ЕЛКО ЕП
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ГОДИШЕН 
ОБОРОТ

20
мил. ЕВРО

30�%
ИЗНОС 

В ЧЕХИЯ
40�%

30�%
КЛОНОВЕ

КЛОНА ПО ЦЕЛИЯ 
СВЯТ

СТРАНИ, В КОИТО 
СЕ ИЗНАСЯ

7013

12 000 000
ПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТА

10 000
iNELS ИНСТАЛАЦИИ

330
СЛУЖИТЕЛИ

2nd място
в Европа

Факти и статистика

РАЗРАБОТЧИЦИ 
В новия Научно-

изследователски и развоен 

център повече от 30 инженери 

разработват нови продукти и 

разширяват функционалността 

на съществуващите продукти.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
модерни антистатични площи, 

2х напълно автоматизирани 

SMD производствени линии, 

работа на 2 смени.

ПОДДРЪЖКА
24 часа / 7 дни / 360 дни ние 

предоставяме не само 

техническа помощ, но също 

така и логистика.

ТЪРГОВЦИ 
личен достъп до повече от 70 

търговски представители в 

ЕЛКО ЕП Холдинг осигурява 

безупречно обслужване и 

превъзходни продукти на 

разумна цена.

НИЕ СМЕ
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Референции

Мариот Маркис 
Доха / Катар

• 5-звезден хотел в центъра на Доха
• 44 етажа, 397 стаи, 182 апартамента,

18 заседателни зали 
• светлинен контрол
• контрол на ОВК
• главен бутон вкл. / изкл.

Хотел Кемпински Байтерек 
Алмати / Казахстан

• 5-звезден хотел в Алмати, Казахстан
• контрол на осветлението в обществени

зони

• повече от 15 000 светлини са 
контролирани чрез протокол DALI 

• задаване на сцени

Мовенпик 
Дубай / ОАЕ

• 255 стаи, 230000 кв., 530 устройства, 
1600 осветителни вериги 

• управление на уреди, светлини
• контрол на ОВК
• гаражни врати, контакти

Уиндам Гранд 
Истанбул / Турция

• контрол на осветлението във всяка 
стая, общите зони, конферентните 
зали и другите пространства 

• 3000 осветителни вериги са 
контролирани чрез протокол DALI

• EMDC устройства

Мерит Роял Премиум 
Кирения / Кипър
• 125 стаи
• пълно управление на 

хотелските стаи 
• сцени: пристигане/отпътуване 

и ден/нощ
• Система за управление на стаите за гости

Балтазар Бутик 
Будапеща / Унгария

• контрол на достъп с карти
• светлинни сцени в ресторанта
• наблюдение от BMS
• налично БЕЗПЛАТНО приложение 

за всеки гост
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Референции

Демонстрационна дневна стая 
Прага / Чешка Република

• проектирана жилищна
демонстрационна стая около 36 m² 

• контролните устройства са част от интериора
• етапна връзка с проекцията и нуждите на

посетителите

Кал Рейет Сантанйи 
Майорка / Испания

• технология за контрол на басейн
• контрол на фонтан
• Система за управление на стаите

за гости в хотела

Мейдан
Дубай / ОАЕ

• контрол на осветлението
• кристален полилей
• контрол на нощно звездно небе
• аудио/видео системи

Бест Уестърн Премиер 
Бърно / Чешка Република

• 4-звезден Хотел Интернационал в Бърно
• светлинни сцени в ресторанта,

рецепцията, магазина за вина и навън
• налично приложение за всеки гост

Три сина и дъщеря 
Скихидниция / Украйна 

• 5-звезден хотел
• 179 напълно автоматизирани стаи,

захранвани от iNELS
• автоматизация на осветлението,

отоплението, картовите четци
• във всяка стая има SA3-012M, IM-140M,

WSB3-40

Мотел Ферма
Поричи / Чешка Република

• светлинни сцени
• управление на отоплението
• щори
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Пест-Буда Бистро енд Хотел 
Будапеща / Унгария

• 10 стаи с уникално луксозно
оборудване, с уникални медни
лампи и уникално отопление и
климатизация

Лордс Палас 
Кирения / Кипър

• 5-звезден хотел
• контрол на осветлението в 

ресторанта, конферентната зала, 
паркинга, уелнес помещението и 
коридорите 

Рокс Хотел и Казино 
Кирения / Кипър

• 5-звезден хотел
• намира се близо до 

историческия град Кирения 
• Светлините са контролирани от 

системата iNELS чрез светлинен 
панел, USB контакти, стъклени 
термостати

Сграда КСЕНЕКС 
Жилина / Словакия

• контрол на осветлението
• контрол на отопление, ОВК
• система за контрол на 

достъп, камери, аларми

Референции

Александровский 
Одеса / Украйна

• 25 стаи с пълна автоматизация и
контрол

• интеграция с централна
климатизация Самсунг

Брошура
Подбрани референции

• smarthomebulgaria.bg/bg/referencii

Повече на: 
www.inels.bg
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Другите просто препродават
ВЪПРЕКИ ТОВА, НИЕ РАЗРАБОТВАМЕ И 
ПРОИЗВЕЖДАМЕ ПРОДУКТИТЕ СИ!

на пазара
26 години

ISO сертификат
15 години

разработчика
40

служителя
330

производствено
пространство

2 000 м2
собствени 

пластмасови 
модификации

200
SMD линии

2
компонента 

на ден

1 мил.

продукта на
година

600 000
финализиране 
и изпращане

2 000 м2

складови 
пространства

2000
принтиращи 

лазера

2



ЕЛКО ЕП Холдинг

www.elkoep.bg 
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Русия

Испания

Германия

Чешка Република

Полша

Украйна

Унгария

Словакия

ОАЕ

Индия

Саудитска Арабия

Виетнам

Прибалтика
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