
Stará se o váš dům.

Vy o to, co máte ráda.

Bez obav
stresu

komplikací

velkých zásahů
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Zatímco si vaše ratolesti hrají ve vedlejší místnosti, můžete 
je snadno sledovat na televizní obrazovce – ať už pracujete 
v kuchyni nebo relaxujete na balkoně.

iNELS vám dává dokonalý přehled 
o všem, co se ve vašem domě děje.

Tip
Kamery mohou pohlídat 
také okolí vašeho domu 

a postarat se o váš 
ničím nerušený klid.



Inteligentně ovládá světla.
iNELS přizpůsobí osvětlení vaší domácnosti aktuální situaci.

Až budou vaše děti usínat, dopřejte jim plynulý přechod 
do říše spokojeného spánku. iNELS umí postupně stmívat 
osvětlení v pokojíku. A pokud se vaše dítě rozhodne jít 
v noci na záchod, světla rozpoznají pohyb a automaticky 
rozsvítí jen na 20 %.

Pomáhá hlídat vaše děti

Tip
Využívání stmívatelných 

LED světel šetří až  
40 % vašich nákladů  
na elektrickou energii.



Myslí na zdraví

Ochrání vás před nebezpečím.
Odcházíte z domu a chcete mít naprostý klid, že v domě neprobíhá žádná  
nežádoucí a neplánovaná akce? Pak stiskněte odchodové tlačítko  
a vypněte celý okruh kromě ledničky. Žádná kulma nebo žehlička  
na prádlo nezůstane v provozu.

vašich nejbližších

Odchodové 
tlačítko!
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Řídí vaše spotřebiče.
iNELS je možné snadno propojit se všemi novějšími typy 
elektrických spotřebičů. Až přijedete z práce, vaše prádlo může 
být vyprané. Stačí jednoduše dát pokyn pračce prostřednictvím 
snadné aplikace na chytrém telefonu nebo tabletu.

Stará se o vaše nejbližší.
Děláte si obavy o zdraví vašich dětí, 
maminky nebo partnera? S iNELS už 
nemusíte. Ve chvíli, kdy by se s nimi cokoli 
dělo, vás jediným stisknutím tlačítka probudí.

Tip
Chytrá aplikace iNELS 

funguje na všech 
typech mobilních 
zařízení. Stáhněte  

si ji zdarma.
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Dopřeje

Díky iNELS můžete být jednou nohou doma, ať jste kdekoli.
Ať už jste na cestách, v práci nebo na dovolené tisíce kilometrů od domu, neustále můžete sledovat a ovlivňovat, 
co se ve vašem domě děje. Nestresujte se, zda jste před odjezdem zhasli ve všech místnostech nebo nezapomněli 
vypnout topení či pračku. Všechno vidíte, všechno řídíte.



vaší duši klid

Tip
Nevytápějte váš dům ve 
chvíli, kdy v něm nikdo 
není. Zapněte topení až 

před příjezdem  
a ušetříte tisíce  

korun.



Ovládací panel iNELS
...má moderní design. Nabízíme také stylové vypínače v nejrůznějším barevném provedení.

Pestré ovládání
Ovládejte váš dům nejen pomocí smartphonu či tabletu, ale také stylovými klasickými vypínači Logus90, jimž můžete přiřadit 
jakoukoli funkci. Nemusí umět jen zhasnout či rozsvítit světla, ale třeba také vypnout vaše domácí spotřebiče nebo inteligentně 
reagovat na jakékoli další pokyny. Tuto funkci navíc můžete kdykoli změnit. Jak? Poradíme vám!

věří vašemu stylu
Máte právo volby.
Buď tablet, nebo  
klasické vypínače. 
Je to jen o vás. 
Je to jen na vás.
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věří vašemu stylu

CRYSTAL – Jas a průzračnost. Odstíny, které přenáší záři krystalů  
do vybroušených zážitků.

METALLO – Odlišnost a modernost. Ušlechtilost a jas kovu zvyšují hodnotu 
okolí a dávají inspiraci velkým okamžikům.

ARBORE  –  Volba přírodních materiálů. Teplé odstíny dřeva s jejich odlišnými 
strukturami utváří pokoje plné blaha a srdečného pohodlí.

PETRA – Krása a stálost přírody. Kámen se svými nerovnoměrnými vzory, 
tvarovaný časem a přírodou, představuje smysl pevného a nekonečného bytí.

BASE – Dobré zakončení. Diskrétní tvar a funkce.

AQUARELLA – Osobité barvy. Odstíny, které charakterizují prostor.

ANIMATO – Velký výběr barevných provedení, moderní design a příjemná cena.

Designové řady LOGUS90
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A navíc…

Řeší věci chytře
Pokud děláte některé činnosti pravidelně, prostě si je nastavte. 
Všechno pak bude fungovat automaticky. Osvětlení, topení nebo 
ovládání dveří.

Udělá z vás hlavu rodiny
Ovládání iNELS je opravdu hračka. Buďte vy tou, kdo má 
domácnost doslova pod prstem.

Neohrozí váš rodinný rozpočet
iNELS je řešení, které je dostupné skutečně každému. Poradíme 
vám, co se hodí pro váš dům.

S iNELS BUS System jste schopní integrovat většinu 
technologií v domě a vhodnou regulací šetřit vaše peníze za 
energie. Nemusíte se zajímat, zda je léto nebo zima. Jednoduše 
nastavíte požadovanou teplotu v místnosti a dům již automaticky 
ví, co má dělat.

Úspory provází celou myšlenku inteligentního bydlení.  
Dům je schopný vypnout osvětlení a vytápění v místnosti v době 
nepřítomnosti, v zimě vytáhne žaluzie, čímž umožní prohřívání 
domu slunečními paprsky či naopak v létě dříve zatáhne žaluzie 
a omezí tak četnost spínání energeticky náročné klimatizace.

Neopomenutelná je ochrana majetku a bezpečí. Záplavový, 
teplotní, požární detektor nebo detektor úniku plynu dá pokyn, 
který zavře přívod vody, plynu, spustí ventilaci apod. Užitečná je 
také funkce simulace přítomnosti v době, kdy jste na dovolené.

Při ovládání elektroinstalace můžete využít nástěnné 
vypínače, skleněné dotykové vypínače, dotykový displej, 
smartphone, tablet, počítač či televizní obrazovku. Tím si 
tak zachovat konvenční způsob ovládání a doplnit jej o možnost 
ovládání celého domu z jednoho místa. 

Užíváte si rádi hudby, sledování filmů či prohlížení fotek? 
S multimediální nástavbou budete mít všechna tato data 
přístupná kdekoliv v domě. Navíc můžete dětem ve vedlejším 
pokoji vypnout televizi a ovládat celý dům přes TV obrazovku. 



ELKO EP, s.r.o.
Palackého 493
769 01 Holešov-Všetuly

Bezplatná infolinka: +420 800 100 671
E-mail: info@inels.cz

iNELS, Sykora Home
Českomoravská 183
190 00 Praha 9-Vysočany

Tel.: +420 773 773 735
E-mail: praha@inels.cz

iNELS, Sykora Home ELKO EP, s.r.o.



10 důvodů

1. Ideální řešení do novostaveb

2. Snížení nákladů až o 30 %

3. Využití dvouvodičové sběrnice (žádné stohy kabelů)

4. Systém elektroinstalace lze kdykoliv rozší řit dle vašich potřeb

5. Možnost změn ve způsobu ovládání v průběhu užívání domu

6. Vzdálený dohled pomocí smartphonu, tabletu nebo PC

7. Efektivní řešení při kombinaci se zabezpečovacím systémem

8. Intuitivní ovládání domu v závislosti na počasí 

9. Logické a centrální funkce (např. odchodové tlačítko)

10. Multimédia pod kontrolou, ovládání celého domu přes TV

proč se rozhodnout pro sběrnicový systém iNELS BUS System

Naším cílem je poradit vám, jak ušetřit...

S úsměvem na tváři.

www.elkoep.cz
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