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RELÉ - Modulové elektronické přístroje

Široká škála elektronických modulových přístrojů, které přináší nové možnosti v oblasti ovládání, hlídání či 

zabezpečení domu, bytu, kanceláře nebo řízení průmyslových procesů: časová relé, instalační stykače, schodišťové 

automaty, spínací hodiny, stmívače, termostaty, napájecí zdroje, ovládací a signalizační přístroje, GSM brána, aj.

www.elkoep.cz

iNELS - Inteligentní elektroinstalace

Promění Váš dům v nadčasovou inteligentní domácnost. Postará se o regulaci vytápění a klimatizace, ovládání světel, 

spínání spotřebičů, dokonale Vám zabezpečí dům. Dopřejte si ovládání celého domu přes obrazovku televize díky 

multimediální nástavbě iNELS a nebo využijte elegantní iNELS Touch Panel (iTP). 

www.inels.cz

iNELS RF Control - Bezdrátové ovládání

Jedinečný systém bezdrátového ovládání, díky kterému máte celý dům pod kontrolou! Díky systému iNELS RF Control 

můžete ovládat například vytápění, osvětlení, spínání elektrických spotřebičů a žaluzie jediným dotykem. Žádné bourání 

do zdí, rychlá a snadná instalace, exkluzivní design nejen bezdrátových vypínačů.

www.elkoep.cz

LOGUS90 - Domovní vypínače a zásuvky

Přinášíme Vám exkluzivní vypínače, zásuvky i příslušenství ve standardním provední plastovém či metalickém, ale 

nejvíc Vás jistě okouzlí luxusní provedení rámečků z ryze přírodních materiálů: pravého dřeva, kovu, žuly či tvrzeného 

skla. Buďte výjimeční!

www.logus90.cz

PŘEDSTAVUJEME SPOLEČNOST ELKO EP

PRODUKTOVÉ ŘADY

Společnost ELKO EP, český výrobce modulových elektronických přístro-

jů, je Vaším partnerem na poli elektroinstalací již 19 let. Náš sortiment 

prošel dynamickým vývojem, od prosté výroby klasických modulových 

přístrojů přes vývoj a realizaci bezdrátového řešení až k sofi stikované-

mu systému inteligentní elektroinstalace včetně řízení multimédií.

V posledním roce jsme se také velmi významně posunuli na poli vzá-

jemné komunikace našich systémů. Což Vám přináší nepřeberné mož-

nosti a varianty elektroinstalací právě pro Vaši domácnost. Velkou vý-

hodou a zásadním pilířem naší práce je vlastní vývojové zázemí, které 

nám umožňuje okamžitou interakci mezi Vámi – zákazníky a námi. Ope-

rativně ladíme veškeré naše výrobky právě tak, aby vyhovovaly nejen 

přísným normám, ale hlavně jejich uživatelům v běžném životě.

Všechny naše výrobky jsou navrženy a vyrobeny v souladu s normami 

ISO a stejně vysoké nároky klademe také na veškeré obchodní zboží, 

se kterým dále pracujeme.

Aktuálně intenzivně pracujeme na propojení všech našich systémů 

a navrhujeme různorodá řešení jak pro novostavby, tak stávající elektroinstalace. Každý z nás je zvyklý na jiný standard a každý má mož-

nost jej posunout ještě o etapu výše. Navíc přinášíme také pestré portfolio ovládacích prvků, ať již máme na mysli oceněnou bezdrátovou 

jednotku RF Touch, elegantní vypínače a zásuvky v jednotném – nadčasovém designu, možnost ovládání přes zabezpečovací klávesnice, 

notebooky, smart telefony, či iPADY. To vše je možné a dnes již samozřejmé.  

Světla ve Vašem domě se stále budou rozsvěcovat, kdykoliv budete chtít – můžete vstát a prostě je rozsvítit obyčejným vypínačem, nebo 

si užít komfort světelných scén, kontroly na jednom místě, sepnutí přes telefon či obrazovku televize, postupného zhasínání u postýlek 

Vašich dětí, rozsvěcení na nezbytně nutnou intenzitu a nebýt v noci oslněni, po tom, co marně šátráte po zdi a ne a ne jej najít…

Je to pouze a jen na Vás. Je to Vaše volba.

ETI  - Elektrotechnické produkty

Produkty společnosti ETI přináší vysoce kvalitní, integrované řešení pro ochranu nízkého napětí a bezpečnost 

elektrických instalací v budovách. Dodáváme široký rozsah nízkonapěťových pojistek, kompaktních jističů a odpínačů, 

rozvodné skříně a ochrany pro fotovoltaické systémy.

     www.eti.cz



JEDEN SYSTÉM PRO VŠECHNO!

Bezdrátové řešení iNELS RF Control a sběrnicovou inteligentní elekt-

roinstalaci jsme sdružili pod jeden zastřešující pojem: iNELS SMART 

HOME SOLULTIONS. Jedno logo – dvě různá řešení, která se navíc již 

dají úspěšně kombinovat.

Variabilita a fl exibilita bezdrátového řešení je ideální pro zabydlené 

domácnosti, které mají chuť povýšit své užívání domácnosti na mo-

derní bydlení. Instalace je bezproblémová a rychlá, prvky instalace 

lze kdykoliv přidávat, ovladače libovolně přemisťovat.

Systém inteligentní elektroinstalace iNELS řídí celý Váš dům přesně 

podle Vás. Pod kontrolou máte vytápění, klimatizaci, zatemňování 

oken, regulaci osvětlení, spínání spotřebičů, a to vše perfektně za-

bezpečené a centrálně hlídané.

V praxi vidíme kolik různých pohledů a nároků na všestrannost a va-

riabilitu má každý z nás. Nechceme omezovat vnímání každého z Vás 

a vybírat pouze ze dvou načrtnutých variant. Žádné buď / anebo. 

Řešení máme jedno. Jedno – na míru každému z vás.

iNELS - SMART HOME SOLUTIONS

Videozóna

Dotykový

ovladač

Audiozóna

Skupinový 

ovladač

Smart Phone

Mobile Phone

Domácí spotřebiče

Topení

Světlo

Žaluzie

Internet

Dveřní hláska

Dveřní zámek

Meteostanice

Kamera

Klimatizace

Tepelné čepadlo
Elektrické

spotřebiče

Dotykový tablet

PC/Notebook

S ětětll



10 DŮVODŮ PROČ SE ROZHODNOUT

PRO BEZDRÁTOVOU ELEKTROINSTALACI

instalace bez bourání do zdí

kdykoliv přemístitelná – prvky nejsou vedeny drátem, ale vlnami

kdykoliv rozšířitelná – aktory i ovladače mohou narůstat geometrickou řadou

vhodná do stávajících elektroinstalací

variabilita ovládání – vypínač, klíčenka, dálkový ovladač, dotyková jednotka

centralizovaná kontrola – díky RF Touch

plánování na týden dopředu

kombinace s detektory – pohybu, kouře, otevření (oken/dveří)

skupinové ovládání – několik akcí jedním povelem

luxusní design, způsob provedení dotykové jednotky na zeď i do zdi

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

VYBERTE SI Z 20 PÁDNÝCH DŮVODŮ  TY, KTERÉ ZPŘÍJEMNÍ ŽIVOT PRÁVĚ VÁM!

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ideální řešení do novostaveb

dvouvodičová sběrnice (žádné stohy kabelů)

jednou nataženou sběrnici lze kdykoliv rozšiřovat

zabezpečovací systém, kombinace s detektory

vzdálená správa (pc, mobil, aplikace v telefonu)

imitace přítomnosti

regulace v závislosti na počasí

ekologie a úspory energií

trendy v ovládání jdou s námi

multimédia pod kontrolou, možno ovládat i přes televizi

10 DŮVODŮ PROČ SE ROZHODNOUT

PRO SBĚRNICOVÝ SYSTÉM

iNELS SMART HOME SOLUTIONS

Představujeme Vám iNELS SMART HOME SOLUTIONS - nová zastřešující značka řešení 

elektroinstalace, která zahrnuje jak elektroinstalaci bezdrátovou, tak sběrnicovou. 

S ohledem na novou možnost kombinace obojího řešení jsme se rozhodli uvést 

značku, která vystihne dynamiku, všestrannost, variabilitu, fl exibilitu i inteligenci .



INFRASTRUKTURA SYSTÉMU
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OVLÁDACÍ DOTYKOVÁ JEDNOTKA RF TOUCH

Je  ovládací dotykovou jednotkou systému  iNELS  RF Control, 

která má Váš dům pod kontrolou. Nabízí Vám kompletní 

kontrolu  nad vytápěním, spínáním  elektrospotřebičů 

a zařízení, stmívání světel, ovládání žaluzií. To vše s 

možností nastavení týdenního programu, vše automaticky 

a bezdrátově.  Ovládání se provádí přes dotykový displej v 

luxusním provedení rámečků LOGUS90.

STMÍVACÍ AKTOR

Nastavení světelných funkcí např.: 

stmívání světel pro vytvoření 

atmosféry ke sledování televize, 

plynulý náběh nebo doběh světla.

Rychlé řešení  - stmívaná zásuvka 

RFSC-11B, RFSC-61B.
RFDA11B
RFDA71B

BEZDRÁTOVÝ AKTOR S TEPLOTNÍM SENZOREM

Měří teplotu interním nebo externím 

senzorem a spíná topné zařízení dle 

nastaveného programu nebo manuálně. 

V provedení designu LOGUS90.
RFSTI11/GRFSTI11/G

BEZDRÁTOVÉ DETEKTORY

K automatickému ovládání mohou 

sloužit i detektory OASiS, které reagují 

na pohyb, otevření okna, dveří nebo 

snížení teploty (např. pohybový senzor 

spíná světlo, okenní detektor blokuje 

vytápění či klimatizaci).

JA80PJA80P

ROLETOVÝ AKTOR

Řídící člen pro ovládání žaluzií, 

markýz, rolet, garážových vrat, 

apod.

RFJA12B

ANALOGOVÝ AKTOR

V kombinaci se stmívatelným 

předřadníkem ke stmívání zářivkových 

svítidel a nastavení světelných scén, 1-10 V.

V kombinaci s  termohlavicí pro regulaci 

vytápění, 0 - 10 V.

RFDAC71B

BEZDRÁTOVÁ ELEKTROINSTALACE

ZVOLIT

Scény

Akto
ry

Místn
osti

Oblíbené

Jazyk

Korekce íze
ní

ODEJÍT

RFDSC11
RFDSC71

BEZDRÁTOVÉ VYPÍNAČE

Ovládají spínání a stmívání světel, žaluzie, 

rolety, elektrické spotřebiče... Mají plochou 

základnu, a proto je můžete umístit kdekoliv 

na sklo, zeď, trám, obklady,...

V designu LOGUS90.
RFWB20/GRFWB20/G
RFWB40/GRFWB40/G

3M

MULTIFUNKČNÍ GSM KOMUNIKÁTOR

GSM komunikátor lze využít třemi způsoby 

pro vzdálené spínání topení, světel, závory, 

vrat a zjištění stavu aktorů RF Control: 

 - samostatně

 - s aktory RF Control

 - s jednotkou RF Touch

RFGSM220M

STMÍVACÍ AKTOR

Slouží pro stmívání LED, LED pásků a RGB 

LED pásků s napájením 12-24V DC.

Umožňuje nastavení barevných 

světelných scén. 

3M

RFDA73M /
RGB
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RFAP/USB RF iNELS/USB

RFATV-1

MĚŘIČ SPOTŘEBY EL.ENERGIE

Kombinace dálkově ovládané 

zásuvky a měřiče spotřeby 

elektrické energie. RFPM1RFPM1

RFSA-66M

KLÍČENKA

Ovládání garážových vrat, 

markýz, rolet a světel pomocí 

vysílače - klíčenky. RF KEYRF KEY

RFDA-11B
RFDA-71B 

RFDEL-71B

Teplotní senzory 
se spínačem 
a manuálním 
ovládáním

RFSTI-11/G RFSTI-11B 

do instalační krabice

RFSAI-61B 

RFSA-61M

1M

Analogové přijímače
0-10V - regulace pohonů
1-10V - stmívání zářivek

RFDAC-71B0/1-10 V

RF Touch - Ovládací dotyková 
                           jednotka

RF Touch-W

RF Touch-B

Bezdrátové 
detektory OASiS

JA-80P
JA-81M
JA-82M

Teplotní senzorRFTI-10B

Univerzální 
vysílací modul

RFSG-1M

Univerzální 
vysílací modul

RFIM-20B
RFIM-40B

Digitální 
regulátor 
pro korekci 
teploty

RFTC-10/G

Bezdrátové vypínačeRFWB-20/G
RFWB-40/G

Klíčenky
RF KEY/W
RF KEY/B

Dálkový ovladač s displejemRF PILOT

Opakovač signálu 
v krabičce bezdrátové 
zásuvky

RFRP -20

VYSÍLAČE

SPÍNACÍ TEPLOTNÍ SENZOR

Měří teplotu interním nebo externím 

senzorem, informaci o teplotě vysílá 

do RF Touch, který dává signál pro 

sepnutí topení. RFSTI11BRFSTI11B

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY

Digitální regulátor teploty, kterým 

můžete jednoduše a rychle upravit  

teplotu v místnosti i mimo nastavený 

program.
RFTC10/GRFTC10/G

DÁLKOVÝ RF OVLADAČ S DISPLEJEM

Zkombinujte dálkový ovladač RF Pilot 

s ovládací dotykovou jednotkou RF Touch 

pro maximální využití funkcí systému 

iNESL RF Control. 

RF PILOT

UNIVERZÁLNÍ VYSÍLACÍ MODUL

Univerzální modul, který udělá 

z každého vypínače bezdrátový.
RFIM20BRFIM20B
RFIM40BRFIM40B

Měřič spotřeby elektrické 
energie

RFPM-1ΣEE

SPÍNACÍ AKTORSPÍNACÍ AKTOR
Aktory slouží pro spínání spotřebičů, 

zásuvek a elektrických zařízení. 

Možnost ovládání všemi  vysílači. 

RFSAI-61B pro externí ovládaní 

klasickým tlačítkem.  Rychlé řešení  - 

spínaná zásuvka RFSC-11, RFSC-61.

Pro montáž do náročných 

prostředí RFUS-61.

RFSA61BRFSA61B

RFSC61RFSC61

RFSAI61BRFSAI61B

RFUS61RFUS61

IP65IP65

Stmívací přijímače

do instalační 
krabice

do zásuvky

RFDSC-11
RFDSC-71 

jsou prvky systémů iNELS RF Control, které slouží k ovládání
přijímačů. Díky napájení z baterie je můžete umístit kdekoliv.

PŘIJÍMAČE
jsou prvky systémů iNELS RF Control, ovládají požadované 
elektrické zařízení nebo spotřebič pomocí signálu z vysílačů nebo dle 
programu nastaveného v jednotce RF Touch.

Spínací přijímače

do rozvaděče

RFUS-61

RFSC-11 RFSC-61

RFUS-11

do zásuvky

do náročných prostředí

RFSA-11B/61B RFSA-62B 

IP65IP65 IP65IP65

ΣEE

Σ€€

USB Virtual Touch
                            

Roletové přijímače

RFJA-12B /24V DCRFJA-12B/230V 

1M

3M

RFDA-73M/RGB3M

do rozvaděče

°C

TEPLOTNÍ SENZOR

Snímá aktuální teplotu v místě 

instalace (na balkóně, terase) 

a hodnoty se zobrazují na 

displeji jednotky RF Touch.
RFTI10B
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BEZDR ÁTOVÉ VYSÍL AČE

OVLADAČE

PŘEVODNÍKY

BEZDRÁTOVÉ VYPÍNAČE BEZDRÁTOVÉ REGULATORBEZDRÁTOVÉ VYPÍNAČEBEZDRÁTOVÉ VYPÍNAČE
OVLÁDACÍ DOTYKOVÁ

JEDNOTKA

RF TOUCH-B RF TOUCH-W RF PILOT RFTC-10GRFWB-20/G RFWB-40/GRF-KEY/B RF-KEY/WTechnické parametry

Počet kanálů (aktorů)

Napájecí napětí

Montáž

Design

30

 230 V AC

do instal. krabice

LOGUS90

Je ovládací dotykovou
jednotkou bezdrátového
systému a umožňuje inteligentní
řízení a dohled nad
všemi RF jednotkami.
RF Touch je nabízen
v základním plastovém provedení 
(bílá, černá, červená)i v provedení
z přírodních materialů.

30

85- 230 V

na povrch

LOGUS90

40

2 x bat. 1.5V AAA / R03

na povrch

LOGUS90

4

3 V baterie CR 2032

volně

klíčenka

Je ovládací jednotkou bezdrátového
systému a umožňuje inteligentní
řízení a dohled nad všemi 
RF jednotkami.
RF Pilot  je nabízen ve dvou 
barvach  - bílá, antracit.

Přenosný vysílač, který slouží 
k ovládání jednotek systému RF 
Control.  Bezdrátové vysílače pracují 
na frekvenci 868 MHz.
Životnost baterie je cca 5 let dle 
četnosti používání. Dosah na 
volném prostranství až 200 m.
Provedení, barva: bíla, černá.

Praktické využití v systému 
RF Control pro připojení stávajících 
přístrojů: domovní vypínač či 
tlačítko, zvonek apod.
Rozměry umožňují montáž do 
instalační krabice (např. KU-68), 
přímo pod tlačítko bez jiného exter-
ního napájení - možnost přiřazení k 
přijímačům RF Control.

Slouží pro dočasnou
korekci teploty (+/- 10°C)
v průběhu nastaveného
programu v jednotce RF
Touch s možností přepínání
denní/noční režim.
Změna teploty se provádí
tlačítky V / Λ a je zobrazena
na podsvíceném LCD
displeji.

2                            4

3 V baterie CR 2032

na povrch

LOGUS90

    4

2 x 1.5V baterie AAA

na povrch

LOGUS90

RFSG -1M ELAN-RF-003RFGSM-220RFTI-10BTechnické parametry

               2

1 x 3V bat. CR 2477

až 200 m

MINI, do instalační krabice

Praktické využití v systému 
RF Control pro připojení stávajících 
přístrojů: domovní vypínač
či tlačítko, zvonek apod.
Rozměry umožňují montáž
do instalační krabice (např. KU-68), 
přímo pod tlačítko bez jiného 
externího napájení - možnost
přiřazení k přijímačům 
RF Control.

1

110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz

až 160 m

1Modul

-

2 x 1.5V baterie AAA

až 160 m

MINI, do instalační krabice

Modulový vysílač slouží
k bezdrátovému přenosu
povelu od zařízení / technologie a 
jeho hlavní výhodou je napájení
110-230V AC  čímž při častých pře-
nosech signálu nedojde k vybíjení 
baterie. Je vhodný zejména pro:
- spínání HDO (nizký / vysoký tarif ), 
- bezdrátový přenos spínání spotřebičů 
a el. zařízení.

Slouží jako snímač teploty
pro jednotku RF Touch.
Obsahuje interní senzor
pro měření okolní teploty
a svorku pro připojení
externího senzoru pro
měření teploty venkovních
prostor, podlah, atd.

GSM komunikátor lze využít pro 
vzdálené spínání topení, světel, 
závory, vrat a také pro zjištění stavu
aktorů RF Control (ON, OFF, úroveň 
teploty). GSM komunikátor lze použít 
třemi způsoby: samostatně, s aktory 
RF Control nebo s jednotkou RF Touch. 
Nastavení se provádí softwarem 
dodávaným s GSM komunikátorem 
přes mini USB konektor. 

Převodník ELAN-RF-003 převádí 
povely z LAN TCP/IP sítě na 
RF signál pro ovládání RF aktorů, 
umožňuje obousměrnou komuni-
kaci mezi systémy RF a ethernet.
Lze použít pro prodloužení 
dosahu RF signálu po UTP kabelu 
(Ethernet síti) nebo WIFI (mezi 
jednotlivými patry domu ).

4

11-30V DC

až 150 m

3Modul

    4

2 x 1.5V baterie AAA

do 100m

designová krabička

Počet vstupů

Napájecí napětí

Dosah ve volném prostranství

Design

RFIM-20B RFIM-40B

NOVINKA! NOVINKA!

MULTIFUNKČNÍ 

GSM KOMUNIKÁTOR

PŘEVODNÍK ETHERNET 

NA RF SIGNÁL

BEZDRÁTOVÝ TEPLOTNÍ 

SENZOR

UNIVERZÁLNÍ VYSÍLACÍ

MODUL, 1MODUL

UNIVERZÁLNÍ VYSÍLACÍ

MODUL, MINI

4

 2 x 3V bat. CR 2032

BEZDRÁTOVÁ ELEKTROINSTALACE



999

BEZDR ÁTOVÉ VYSÍL AČE

MĚŘIČ SPOTŘEBY DETEKTORYREPEATERUSB KLÍČE

RFAP/USB RF INELS/USB RFRP-20 RFPM-1Technické parametry

NOVINKA! NOVINKA! NOVINKA!

Detektory

Počet kontaktů

Napájecí napětí

Dosah ve volném prostranství

Design

RFAP/USB  tvoří komunikační 
rozhraní mezi jednotkami systému 
RF Control a PC s operačním
systémem Windows nebo Linux s 
rozhraním USB.
RF iNELS/USB - ovládací klíč, který 
tvoří komunikační rozhraní a bránu 
mezi jednotkami, prvky systému 
a multimediální nástavbou iNELS 
iMM Client.  Lze používat RT Touch a 
RFAP/USB současně.

RFRP-20 je radiofrekvenční 
opakovač signálu, který slouží ke 
zvýšení  dosahu mezi vysílačem 
a přijímačem až o 200 metrů.
Je určen pro přenos signálu až 
mezi 20-ti jednotkami. Vyrábí se 
ve třech provedeních zásuvek i 
zástrček (více na str. 11).

RFPM-1 posílá do RF Touch 
informace o spotřebované energii 
a slouží jako kombinace dálkově 
ovládané zásuvky a měřiče spotřeby 
el.energie. Měří napětí, proud, 
příkon, frekvence sítě, spotřebovaná 
energie. Veličiny jsou zobrazovány 
pomocí RF Touch. Vyrábí se ve třech 
provedeních zásuvek i zástrček 
(více na str. 11).

  -

-

100 m

USB

    4

230 - 250V / 50-60Hz

až 200 m

Krabička se zásuvkou a vidlicí

1 x spínací AgNi

AC 230 V AC / 50 Hz (BRITISH -240V AC)

až 150 m

Krabička se zásuvkou a vidlici

BEZDR ÁTOVÉ PŘIJÍMAČE

STMÍVACÍ AKTOR
UNIVERZÁLNÍ 

STMÍVACÍ AKTOR
STMÍVANÁ ZÁSUVKAROLETOVÝ AKTOR STMÍVACÍ AKTOR

STMÍVACÍ AKTORYROLETOVÉ AKTORY

RFDA-73M/RGBRFDEL-71BTechnické parametry

       2x spínací 8A

                230 V AC

         8 A / AC1                 1 A          

     2000VA / AC1               -

RFJA-12B/230V: spíná elektrické
pohony 230V AC, které jsou
řízeny ve dvou směrech a mají
zabudovaný ochraný spínač.
RFJA-12B/24VDC: ovládá
především meziokenní žaluzie
(elektrické pohony 12-24VDC),
se zabudovaným koncovým
spínačem, kde směr pohybu je
řízen změnou polarity.

bezkontaktní, 2 x MOSFET

230 V AC / 50 Hz

-

R,L,C, LED, ESL  300 W*

-                                         -

230 V AC                230 V AC / 250 VA

-

R, L, C max. 250 W

Stmívaná zásuvka nabízí jednoduché 
řešení stmívání lamp a světel 
zapojených do zásuvky, zásuvka 
se jednoduše vřadí mezi stávající 
zásuvku a svítidlo. RFDSC-11: 
jednofunkční - tlačítkový stmívač.  
RFDSC-71: 6 světelných funkcí, 
funkce ON/OFF (shodné s funkcemi 
RFDA-71B). Vyrábí se ve třech 
provedeních zásuvek i zástrček 
(více na str. 11).

Pro stmívání světel a vytváření 
světelných scén (4 přednastavené
světelné scény).
 RFDA-11B: jednofunkční - tlač. 
stmívač. 
RFDA-71B: multifunkční,
6 světelných funkcí, funkce
ON/OFF, možnost nastavení
plynulého náběhu/doběhu
světla (2s až 30min.).

Slouží pro ovládání intenzity světla
R,L,C, LED, ESL. 
6 světelných funkcí, funkce ON/OFF.
Možnost ovládání stávajícím 
externím tlačítkem a RF vysílačem.
Elektronická nadproudová a tepelná 
ochrana. 

Slouží pro stmívání LED, LED pásků 
a RGB LED pásků s napájením 
12-24V DC. Ovládání se provádí 
bezdrátovými vysílači RF Control 
nebo signálem 0-10V/ 1-10V, 
resp. DAC převodník iNELS
Stmívaná zátěž:  LED pásek 12V, 
24V se spol. anodou;
RGB LED pásek 12V, 24V se spol. 
anodou.

Bezkontaktní, 2 x MOSFET

230 V AC / 50 Hz

-

R,L,C, LED, ESL  max. 160 W*

    4

12-24 V DC stabilizované

3x5 A

LED, RGB LED  60W = 8m pásků

Počet kontaktů

Napájecí napětí

Jmenovitý proud

Zatížení

 RFJA-12B/230 RFJA-12B/24V  

bezkontakt. spínání 

12-24 V DC

NOVINKA!

    RFDSC-11 RFDSC-71 

NOVINKA!

RFDA-11B RFDA-71B

* zatížitelnost pro účiník cos φ=1
Účiník stmívatelných LED a ESL 
žárovek se pohybuje v rozmezí: 
cos φ = 0.95 až 0.4.
Přibližnou hodnotu maximální zátěže 
získáte vynásobením zatížitelností 
stmívače a účiníku připojeného 
světelného zdroje.

VYSÍLAČE DETEKTORY

JA-81M  Výrobek je určen k detekci otevření dveří, oken a pod.  
Detektor je také určen k detekci manipulace s předokenní roletou 
vybavenou rohatkovým snímačem pohybu rolety.

JA-80P  Infrapasivní snímač  pohybu JA-80P střeží  prostor a hlásí 
pohyb osob. 

JA-82M  Výrobek je určen k detekci otevření oken (dveří).  
„Neviditelný“ magnetický senzor se montuje dovnitř plastových 
či dřevěných rámů oken a je zcela nenápadný.

NOVINKA!

BEZDRÁTOVÁ ELEKTROINSTALACE
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SPÍNACÍ AKTORY

BEZDR ÁTOVÉ PŘIJÍMAČE

         ANALOGOVÝ                             TEPLOTNÍAKTORY                            SPÍNACÍ

SPÍNACÍ AKTOR 

S EXTERNÍM VSTUPEM SPÍNACÍ AKTORSPÍNACÍ AKTORSPÍNACÍ AKTORSPÍNANÁ ZÁSUVKA

NOVINKA! NOVINKA!

NOVINKA!

RFDAC-71BRFATV-1RFSTI-11/GRFUS-11 RFUS-61

RFDSC-11 RFDSC-71 RFSA-62BTechnické parametry

Počet kontaktů

Napájecí napětí

Jmenovitý proud

Zatížení

Rychlé řešení pro bezdrátové 
ovládaní spotřebičů do zásuvky, kdy 
se spínaná zásuvka zapojí
mezi stávající zásuvku a ovládaný 
spotřebič. RFSC-11: jednofunkční 
provedení - sepnout, vypnout
RFSC-61: multifunkční provedení 
- 6 funkcí. Vyrábí se ve třech 
provedeních zásuvek i zástrček
(více na str. 11)

1x spínací AgSnO
2

230 V AC / 50 - 60 Hz

16 A / AC1         

4000 VA / AC1, 384 W / DC

2x spínací AgSnO
2

230 V AC / 50 - 60 Hz

8 A / AC1

2000 VA / AC1

RF spínací aktory slouží pro ovládání spotřebičů, světel, topení, garážových 
vrat, zásuvek apod...

Instalací aktoru pod stávající tla-
čítko dosáhneme možnosti dalšího 
ovládání osvětlení při použití
bezdrátových vysílačů RF Control 
nebo dotykové jednotky RF Touch. 
Současně je tedy možné ovládat 
aktor stávajícím tlačítkem, ale také 
bezdrátovým ovladačem. 

RFSA - 61M: 1kanálový spínací 
aktor. 1Modul.
RFSA - 66M: 6kanálový spínací 
aktor. 3Modul.
Provedení s interní nebo externí 
anténou.

1x spínací AgSnO
2

230 V AC / 50 - 60 Hz

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

1x spínací AgSnO
2

110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz             

16 A / AC1         8 A / AC1 

  

Technické parametry

1 x přepínací AgSnO
2

230 V AC / 50 - 60 Hz

12 A / AC1

3000 VA / AC1, 384 W / DC

Praktické využití v systému 
RF Control pro připojení stávajících 
přístrojů: domovní vypínač
či tlačítko, zvonek apod.
Rozměry umožňují montáž
do instalační krabice (např. KU-68), 
přímo pod tlačítko bez jiného 
externího napájení - možnost
přiřazení k přijímačům 
RF Control.

1x spínací AgSnO
2

230 V AC / 50 - 60 Hz

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

1x spínací AgSnO
2

230 V AC / 50 - 60 Hz

8A / AC1

2000VA / AC1; 240W / DC1

Slouží k měření teploty a
spínání topného okruhu.
Spíná kotel, podlahové
topení, klimatizaci, apod.
V provedení do instalační
krabice (KU-68),
signalizace stavu přístroje
LED diodou.

V luxusním provedení
designu LOGUS90 s možností 
manuálního ovládání tlačítky 
přímo na senzoru, signalizace 
stavu přístroje LED diodou 
na předním panelu.

Slouží k měření teploty v dané zóně 
a zároveň k bezdrátovému ovládání 
ventilu radiátoru (topných těles). Je 
ideálním řešením pro rekonstrukce 
= rychlá integrace prvků regulace 
vytápění  Vašeho bytu či domu.
Možnost přiřazení k jednotce RF 
Touch (až 30 hlavic)

Aktor je určen pro plynulou 
regulaci zařízení, které se ovládají 
analogovým spojitým napětím 
0 (1) - 10 V. Jeho použití je 
vhodné především v kombinaci 
se stmívatelným předřadníkem ke 
stmívání zářivkových svítidel, 
k řízení ostatních výkonových 
stmívačů a  k ovládání jiných 
regulátorů (termohlavice, apod.).

-

2 x 1.5 V baterie AA

-

designová krabička

1x AgSnO
2
, spíná fázový vodič

110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz

16A / AC1

4000VA / AC1

Počet kontaktů

Napájecí napětí

Jmenovitý proud

Zatížení

RFSA-11B RFSA-61B RFSAI-61B RFSA-61M RFSA-66M

1x spínací AgSnO
2

230 V AC / 50 - 60 Hz

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

Spínací aktory

RFSA-11B

RFSA-61B

RFSA-62B

             Výstup            Jmenovitý proud        Počet funkcí       

   1 kanál     2 kanál       16A              8A              1                6                          

                                                                                                               

                                                                                                           

                                                                                                                                  

  3x přepínací AgSnO
2

  3x spínací AgSnO
2

 4000 VA / AC1, 384 W / DC      2000 VA / AC1

BEZDRÁTOVÁ 

TERMOHLAVICE

AKTOR S ANALOGOVÝM 

VÝSTUPEM 0(1) - 10 V

SPÍNACÍ AKTOR 

S TEPLOTNÍM SENZOREM

SPÍNACÍ AKTOR 

S TEPLOTNÍM SENZOREM

SPÍNACÍ AKTOR 

SE ZVÝŠENÝM IP65 KRYTÍM

RFSTI-11B

NOVINKA! NOVINKA!

BEZDRÁTOVÁ ELEKTROINSTALACE
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typ zdroje symbol popis

R
odporová

žárovka, halogenová žárovka

L
induktivní

vinutý transformátor pro nízko-voltové halogenové žárovky 

C
kapacitní

elektronický transformátor pro nízko-voltové halogenové žárovky

LED LED žárovky  a LED světelné zdroje, 230 V

ESL stmívatelné úsporné zářivky

 60-90% 20-60% 0-10%  80-90%

PROSTUP RADIOFREKVENČNÍCH SIGNÁLŮ RŮZNÝMI STAVEBNÍMI MATERIÁLY

cihlové zdi
dřevěné konstrukce 

se sádrokart.  deskami vyztužený beton

Pro správnou   a   bezchybnou   funkci   výrobku   a   jeho    bezpečný provoz   je  nutné  zajistit  

a dodržovat několik hlavních zásad:

- Neinstalujte do venkovních a vlhkých prostor

- Při maximálním zatížení je třeba zajistit dostatečné  chlazení pro RFDA-11B, RFDA-71B a RFDEL-71B

- RF komponenty neinstalujte  do kovových rozvaděčů a oceloplechových rozvodnic 

   (znemožní prostup radiofrekvenčního signálu)

- Dosah rádiového signálu u instalace RF je závislý na stavebním provedení budovy, použitých 

   materiálech a způsobu rozmístění jednotek

 - Ochrana aktorů: Aktory mají funkci tepelné ochrany, která při překročení teploty uvnitř přístroje  

   odpojí výstup.

 

kovové přepážky bežné sklo

HLAVNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNÉ 

80-95%

TYPY SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ALPHA AA DIML

TERMOPOHON

STMÍVATELNÝ PŘEDŘADNÍK

Stmívatelný předřadník DIML 
slouží pro regulaci jasu zářivkových 
svítidel s trubicemi T8 (průměr 26 
mm). Je řízen signálem 1-10 V.
Dodává se ve čtyřech provedeních, 
dle výkonu použitých světelných 
zdrojů.

V systému RF Control a iNELS se k 
regulaci vytápění používá termo-
regulační pohon ALPHA AA:
- ALPHA AA 0-10 V ve spojení s 
jednotkami DAC
- ALPHA AA 230 V a ALPHA AA 24 V s 
jakýmkoliv spínacím aktorem systému

AN-I AN-E

INTERNÍ ANTÉNA

EXTERNÍ ANTÉNA

Externí anténa AN-E
pro RFSA-61M, RFSA-66M, RFGSM, 
RF-ELAN-003, RFDA-73M/RGB 
a vysílací modul RFSG-1M, do 
kovových rozvaděčůdo kovových 
rozvaděčů, délka kabelu 3m,
citlivost 5dB.

Interní anténa AN-I pro 
RFSA-61M, RFSA-66M, RFGSM, 
RF-ELAN-003, RFDA-73M/RGB a 
vysílací modul RFSG-1M, do plas-
tových rozvaděčů, prutová úhlová, 
bez kabelu, citlivost 1dB.

PROVEDENÍ 

ZÁSUVEK I ZÁSTRČEK

FRENCH SCHUKO BRITISH

CZ, SK, 
PL, FR

HU, DE, 
RU, AT, 

RO

GB

KOMBINACE VYSÍLAČŮ A PŘIJÍMAČŮ

RF SETY

RF SETY jsou kombinací prvků - vysílačů a přijímačů.
RF SETY jsou členěny na základní a multifunkční. Jsou dodávány
jako kombinace vybraného vysílače a přijímače nebo jako
kompletní sada spínacího stmívacího aktoru a vysílačů (klíčenka,
bezd. vypínač, detektor...).
Základní sety, značené jako RFSET-xxxx-Z1, jsou navrženy tak,
aby uspokojily nejběžnější požadavky uživatelů. Přijímače jsou
vybaveny nejpoužívanější uživatelskou funkcí.
Základní RF sety jsou kombinovány s přijímači: RFSA-11B, RFDA-11B, 
RFJA-12B/230V, RFDSC-11, 
Multifunkční sety, pod označením RFSET-xxxx-F1, přináší uživateli
komfort, v podobě pestrých funkčních možností a výběru 
až ze 7 přednastavených programů aktorů.
Multifunkční sety jsou kombinovány s přijímači: RFSA-61B, RFSA- 61M, 
RFDA-71B, RFDSC-71, RFDAC-71B

BEZDRÁTOVÁ ELEKTROINSTALACE



121212

FUNKCE SYSTÉMU INTERIÉROVÉ OVLADAČE
Vzdálený přístup

- prostřednictvím internetu, PDA nebo SMS zpráv

Regulace vytápění a klimatizace

- v každé místnosti (okruhu vytápění) samostatně 

 - regulace teploty v závislosti na venkovním počasí

Ovládání venkovních rolet

- markýz, nebo také garážových vrat, posuvné brány, ...

Zabezpečovací systém

- sledování pohybu, upozornění při narušení objektu vloupáním

- prevence vzniku požáru rozpoznáním úniku plynu či kouře

Simulace přítomnosti

- automatické ovládání rolet v závislosti na čase, náhodné

  spínání osvětlení

Ovládání světel

- světelné scény v závislosti na intenzitě okolního

  osvětlení, na pohybu nebo na čase

Centrální ovládání

- vybraných světel, spotřebičů, vypnutí okruhu zásuvek 

  jedním stiskem tlačítka ovladače

Ovládání spotřebičů

- v závislosti na čase / teplotě / intenzitě osvětlení či

  jiných přednastavených režimů můžete ovládat jakékoliv

   spotřebiče, které jsou součástí systému iNELS

MULTIMEDIA iNELS DESIGNER & MANAGER

Program pro komplexní přehled a ovládání všech spotře-

bičů,  které jsou součástí elektroinstalace. IDM umožňuje 

přiřazení a nastavení různých funkcí jednotlivým ovlada-

čům. Můzete si přednastavit režim vytápění či ovládání 

spotřebičů v závislosti na reálném čase, teplotě nebo 

jiných událostech.

Nástěnné tlačítkové ovladače WSB

- v 2, 4 nebo 8tlačítkovém provedení v designu LOGUS90

    nebo ELEGANT

Bezdrátové tlačítkové ovladače

- snadné a pohodlné ovládání na dálku

Pokojový termoregulátor

- pro ovládání vytápění či klimatizace

SOPHY jednotka pro ovládání hlasem

- a dálkovým ovladačem

Univerzální dálkový (IR) ovladač

Zabezpečovací klávesnice

- integrovaného zabezpečovacího systému

„Touch screen panel“ dotykový displej

- pro kompletní ovládání celého systému pomocí 

  programu iNELS Designer & Manager (IDM)

Ovládací jednotka s dotykovým displejem (EST-2)

- kompaktní  a chytrý ovladač pro montáž do zdi.

  EST-2 ovládá osvětlení, vytápění a žaluzie v místosti.

  Provedení v designu LOGUS90.

Multimediální rozšíření systému iNELS dává bydlení v domě 

nový rozměr. I do té nejobyčejnější elektroinstalace vdechuje 

život. Ovládání domu nikdy nebylo snazší a zábavnější! iNELS 

obsahuje centrální Úložiště dat přístupné všem Videozónám, 

plány domu a místností s ovládacími ikonami, internetový pro-

hlížeč, máte dokonce přehled o aktuálním počasí. To vše na 

nejpropracovanějším monitoru, jaký máte doma – Vaší televizi.

.

SBĚRNICOVÁ ELEKTROINSTALACE
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PŘÍNOSY OPROTI KLASICKÉ INSTALACI PRO ZÁKAZNÍKA:

PŘÍNOSY OPROTI KLASICKÉ INSTALACI PRO SYSTÉMOVÉHO PARTNERA:

Komfort

Automatizace

Úspory

Design

Dohled

Bezpečnost

Není nutno znát přesné rozmístění a funkci spotřebičů Servis

Úspora času a nákladů při montáži

Flexibilita

Rychlost a doba instalace

Operativnost změn a rozšíření

Využitelné prvky pro handicapované

... a v neposlední řadě

- stmívací funkce (postupný náběh/doběh, soft start, světelné scény)

- ovládání přes dotykový displej (zabudovaný ve stěně, kompletní přehled) 

- ovládání běžným dálkovým ovladačem (například od Vaší TV nebo HIFI)

- ovládání hlasem (jednotka Sophy, která reaguje na hlasové povely)

- regulace teploty podle předem nastavených programů  a to v každé místnosti

   samostatně

- možnost ovládání přes mobilní telefon, počítač a internet  

- funkce se provádí automaticky na základě určené veličiny (čas, teplota, úroveň

  osvětlení, pohybu osob, síly větru ..) 

- je možno vykonat několik funkcí na základě jednoho povelu nebo události

  (např. při setmění iNELS zatáhne žaluzie, rozsvítí světla, zvýší pokojovou 

  teplotu a sepne televizi..)

- příchodové/odchodové funkce: po zadání kódu (nebo přečtení karty) na

  klávesnici systém automaticky nastaví elektrické spotřebiče podle rozpozna-

  ného uživatele

- systém Vás informuje o zvolené události/událostech SMS zprávou

- kdekoliv na světě, kde máte přístup na internet, se můžete ke svému domu

   připojit a zkontrolovat nebo změnit stav

- integrovaný zabezpečovací systém může být propojen s bezpečnostní

   agenturou

- alarm s rozšířenými funkcemi je součástí systému 

- systém je vybaven vlastní klávesnicí, která může být ovládána  kódem nebo

   přístupovou kartou

- veškeré nastavení a přístupy jsou zaheslovány v několika úrovních

- ochrana domu při špatném počasí (žaluzie při silném větru nebo bouřce), 

   nečekaných událostech (poruchy v síti, přepětí, přetížení), živelných pohro-

   mách (senzor zatopení, kouřový senzor)

- instalaci lze začít ihned (bez provádějícího projektu) a připravit  ji prakticky  

   univerzálně

- sběrnicová instalace po 2 drátech (rozvod po celém domě)

- jednotky se pak připojují na tuto sběrnici  kdekoliv

- funkce jednotek se programují přes počítač

- není nutno „tahat“ silové (tlusté) ovládací kabely

- eliminace možných chyb při instalaci (záměna, či chybějící kabel)

- jednotky lze kdykoliv postupně doplňovat (např. při rozšíření domu) bez

   nutnosti sekání či bouracích prací

- jednotky lze zaměnit (silnější výstup, větší počet vstupů/výstupů)

- funkce jednotek lze jednoduše změnit v programu (i vzdáleně přes internet)

- bioinstalace: vypnutí nepoužívaného elektrického okruhu (např. 

   ložnice při spánku)

- nastavení ideálních podmínek pro spánek Vašich dětí (postupné 

   zhasínání, příjemná teplota, hlídání pohybu - babysiting ) 

- dotykové části senzorů jsou napájené bezpečným napětím 24 V

- součástí je regulace vytápění a/nebo klimatizace

- časové nebo časově omezené spínání

- regulace osvětlení (lze dosáhnout až  10 % úspor elektrické energie)

- závislé spínání (např. při soumraku, při nastavené teplotě …)

- blokování vybraných spotřebičů při vysokém tarifu elektroměru 

- eliminace nechtěně zapnutých spotřebičů (např. při absenci pohybu

   vypne světlo)

- moderní design ovládacích tlačítek, termostatů, hlasových senzorů, 

   vypínačů a zásuvek – vše v provedení Elegant a LOGUS90

- možnost kombinace v různých barvách a ve vícenásobných rámečcích

- dotykový displej – moderní příjemné zpestření Vašeho domu

- výrazně menší díky sběrnicové instalaci

- jednotky jsou instalovány a až poté oživovány 

- v budoucnosti lze doplnit nebo zaměnit jednotky

- funkce lze měnit přes PC a to i vzdáleně (není nutný výjezd technika)

- hlasové a dálkové ovládání pro imobilní

- zvukové zprávy pro nevidomé (jednotka Sophy reprodukuje předem

   namluvené zprávy)

- jedním povelem lze provést několik akcí (pro nemohoucí)

- ovládání počítačem z jednoho místa (pro imobilní)

- systémový partner může mít vzdálený dohled přes internet

- vzdáleně lze provádět  také diagnostiku poruch nebo změnu programu 

- zvýšení kvalifi kace vlastní jako i zaměstnanců

- rozšíření možností, uplatnění na trhu, získání referencí 

- náskok před konkurencí, příprava na budoucnost

- posílení prestiže fi rmy

SBĚRNICOVÁ ELEKTROINSTALACE
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Rozšíření počtu jednotek na 
sběrnici CIB.
2 x CIB
1 x TCL

1 x RS 232
Dual-band
EGSM 900 a GSM 1800.
Pro komunikaci se systémem 
INELS.

Impedanční oddělení sběrnice CIB 
od zdroje napájecího napětí.
1 x CIB

Impedanční oddělení sběrnice CIB 
od zdroje napájecího napětí.
2 x CIB

Spínaný stabilizovaný zdroj pro 
napájení řídících automatů.

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

CU2-01M

■ Je mozkem celého systému iNELS a „prostředník“ mezi uživatelským  

    programovým prostředím a ostatními senzory a aktory připojenými

    na sběrnici.

■ K CU2-01M je možné přímo připojit až dvě sběrnice CIB, 

    přičemž na každou sběrnici lze připojit až 32 jednotek iNELS 

    libovolného typu.

■ Další jednotky je možné připojit prostřednictvím rozšiřovacích modulů

    MI2-02M, které se připojí k CU2-01M na sběrnici TCL2.

■ PSM - kontrola napájení systému - síťové napětí a stav záložních 

    akumulátorů.

■ Při výpadku napájecího napětí jsou všechna data a čas zálohovány 

    min. 72hodin.

■ Konektor RJ45 Ethernet portu se nachází na čelním panelu jednotky,    

    rychlost přenosu je 10 nebo 100 Mbps.

■ U CU2-01M je možno využít i 4 bezpotenciálových vstupů pro připojení

    externích ovladačů (tlačítka, vypínače, senzory, detektory atd).

■ CU2-01M disponuje displejem, který zobrazuje stav jednotky a funkční

    tlačítko - MODE při stisknutí a přidržení řídící jednotka zobrazí nastavení

    komunikace - IP adresa, maska, brána.

■ CU2-01M v provedení 6-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče, na    

    DIN lištu EN60715.

■ Konfi gurace jednotky a tím i celého systému se provádí přes rozhraní   

    Ethernet, prostřednictvím konfi guračního software iNELS Designer and   

    Manager (dále IDM), který je určen pro operační systém MS Windows, 

    XP a vyšší.

■ CU2-01M lze vzdáleně konfi gurovat a ovládat i přes internet (pokud je  

    jednotka prostřednictvím sítě LAN na internet napojena).

■ Pomocí vestavěného webserveru v CU2-01M je možné vzdálené ovládání

    uživatelských funkcí přes internetový prohlížeč (PC, PDA).

■ Prostřednictvím software v IDM se nabízí široká možnost programování  

    funkcí.

■ Prostřednictvím CU2-01M je možné vzdáleně upgradovat fi rmware  

    připojených jednotek na sběrnici a MI2-02M.

■ Dodávaný software:

 Tvorba vizualizace: IDM.

 Programování, konfi gurace, ovládání, dohled: IDM.

 K dispozici je také SCADA/HMI systém Reliance a OPC server.

■ Sběrnice TCL2 může mít max. délku 300 m (metalický kabel – kroucený  

    pár), platí pro ní zásady pro sběrnici RS-485 (liniová topologie).

EXTERNÍ MASTER 

SBĚRNICE CIB
GSM KOMUNIKÁTOR

ODDĚLOVAČ SBĚRNICE 

OD NAPÁJECÍHO ZDROJE

ODDĚLOVAČ SBĚRNICE 

OD NAPÁJECÍHO ZDROJE
NAPÁJECÍ ZDROJ

SYSTÉMOVÉ JEDNOTKY

PS-100 / iNELSMI2-02M GSM2-01M BPS2-01M BPS2-02MTechnické parametry

Výstup

Napájecí napětí / jmenovitý proud

Měření teploty

-

27 V DC / 250 mA

-

1x 27 V DC

27 V DC/5 mA

-

2 x 27 V DC

27 V DC/15 mA

-

27.2 V DC / 3.7 A +12 V DC/ 0.3 A

230 V AC

-  

2 x CIB

27 V DC/25 mA

-

SBĚRNICOVÁ ELEKTROINSTALACE
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NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY A OVLADAČE
MULTIFUNKČNÍ

 JEDNOTKA

OVLÁDACÍ JEDNOTKA

 S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

POKOJOVÝ

 TERMOREGULÁTOR

POKOJOVÝ

 TERMOREGULÁTOR

2 BODOVÉ 4 BODOVÉ 8 BODOVÉ ČTEČKA KARET
MULTIFUNKČNÍ 

TEPLOTNÍ OVLADAČ

ZABEZPEČOVACÍ 

KLÁVESNICE 

NÁSTĚNNÉ SKUPINOVÉ OVLADAČE

WSB2-80/E WTC2-21/G../E                                   WMR2-11/G../E                                 WSB2-40/G../E                         WSB2-20/G../E                              

IART2-1/E      EST-2 KEY2-01MSOPHY2/2L/G../E/ IDRT2-1/ETechnické parametry

Počet tlačítek

Napájecí napětí / jmenovitý proud

Měření teploty

xxxx 2 DI/AI

27 V DC/20 mA

ANO

4 DI/AI

27 V DC/20 mA

ANO

-

24 V DC/80 mA

- 

  

2 DI

27 V DC/60 mA

ANO

Hlasové ovládání.
Snímání teploty, intenzity 
okolního osvětlení.
Přijímač / vysílač IR signálu.
4 x DI
Vestavěný tepl. senzor, NTC
SOPHY2L bez hlasového ovládání.

EST-2 disponuje 3.5“ barevným TFT 
dotykovým displejem s rozlišením 
240x320 pixelů v poměru stran 4:3 a 
hloubkou barev 262k. 
Tlačítka lze ovládat lehkým dotykem 
prstu. Ke každému tlačítku lze 
přiřadit akci v systému. 

Ovládání přiřazeného okruhu 
vytápění / chlazení.
Vestavěný tepl. senzor, NTC

Pro ovládání elektronické 
zabezpečovací signalizace. 
Ovládání okruhů vytápění / 
chlazení.

Nástěnné ovladače 
s krátkocestným ovládáním.
Vestavěný tepl.senzor, NTC.

Nástěnné ovladače 
s krátkocestným ovládáním.
Vestavěný tepl.senzor, NTC.

Nástěnné ovladače 
s krátkocestným ovládáním.
Vestavěný tepl.senzor, NTC.

Pro čtení bezkontaktních médií 
(čipových karet a klíčenek).
Vestavěný tepl.senzor, NTC.

Pro snímání prostorové a 
podlahové teploty a spínání 
teplotního okruhu.
Vestavěný tepl.senzor, NTC.

Ovládání přiřazeného okruhu 
vytápění / chlazení.
Vestavěný tepl. senzor, NTC

Technické parametry

Počet tlačítek

Výstup

Maximální proud

Napájecí napětí / jmenovitý proud

Měření teploty

4 DI

-

-

27 V DC/25 mA

ANO

8 DI

-

-

27 V DC/25 mA

ANO

12 DI

1RO

8 A / AC 1

27 V DC/50 mA

ANO

2 DI

1 RO

16 A / AC 1

27 V DC/50 mA

ANO

2 DI

-

-

27 V DC/25 mA

ANO

SBĚRNICOVÁ ELEKTROINSTALACE
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S P Í N A C Í  A K T O R Y

S T M Í V A C Í  A K T O R Y

SA2-012M SA2-02M SA2-04MSA2-01B SA2-02B

DA2-22M DIM-6 DIM6-3M-P LBC-02MLM2-11B

SPÍNACÍ AKTORY

(1 VÝSTUPY / 2 VÝSTUPY)

SPÍNACÍ AKTORY

(12 VÝSTUPŮ)

SPÍNACÍ AKTORY

(1 VÝSTUP / 2 VÝSTUPY)

ROLETOVÝ AKTOR

(2 VÝSTUPY)

STMÍVACÍ AKTOR

(2 VÝSTUPY)

STMÍVACÍ AKTOR

(1 VÝSTUP)

STMÍVACÍ AKTOR

(1 VÝSTUP)

STMÍVACÍ AKTOR

(1 VÝSTUP)

STMÍVACÍ AKTOR

(2 VÝSTUPY)

OVLADAČ TERMOHLAVIC

HC2-01B/AC HC2-01B/DCJA2-02B/AC JA2-02B/DC

INOVACE!

Technické parametry

Výstup

Maximální proud

Spínaný výkon

Napájecí napětí / jmenovitý proud

Měření teploty

12 RO

8 A/AC1

2000 VA/AC1, 240W/DC

230 V AC /50 mA

NE

2 RO                         4 RO

16 A / AC1

27 V DC/55 mA       27 V DC/100 mA

NE

2 RO

4A/AC3

1000 VA / AC3

27 V DC/60 mA

ANO

2 RO

1A

-

27 V DC/60 mA

ANO

1 RO                   2 RO

16 A/AC1           8 A /AC1

27 V DC/40 mA      27 V DC/60mA

ANO

Technické parametry

Výstup

Maximální proud

Max. výstup výkon

Napájecí napětí / jmenovitý proud

Měření teploty

1 AO

-

1 x 250 VA

27 V DC / 25 mA

ANO

1 AO

-

1 x 2000 VA

-

-

1 AO

-

1 x 1000 VA

-

-

2 AO / RO

16 A / AC1

-

27 V DC / 60 mA

-

2 AO / RO

-

2 x 500 VA

27 V DC / 30 mA

ANO

Pro spínání spotřebičů a zátěží 
bezpotenciálovým kontaktem.

Pro spínání spotřebičů a zátěží 
bezpotenciálovým kontaktem.

Pro spínání spotřebičů a zátěží 
bezpotenciálovým kontaktem.

JA2-02B/AC pro ovládání pohonů 
rolet, žaluzií, markýz, garážových 
vrat... Ovládá pohony, které jsou 
řízeny ve dvou směrech.

JA2-02B/DC  ovládá elektrické po-
hony s napájecím napětím 24 V DC, 
kde směr otáčení pohonu je řízen 
změnou polarity napětí motoru.

HC2-01B/AC  pro spínání 
termohlavic 0/1 
v rozsahu 24-230V AC.

    HC2-01B/DC  pro spínání 
   termohlavic 0/1  24V DC a nebo 
   termohlavic řízených signálem 0-10V.

4000 VA/
AC1,384W/DC

2000VA/
AC1,192W/DC

4000 VA/
AC1, 384W/DC

Pro stmívání světelných zdrojů 
RLC, ESL a LED  (automatická 
detekce typu zátěže).

Více na str. 11, 36

Pro stmívání  světelných zdrojů 
RLC (automatická detekce typu 
zátěže).

Pro stmívání světelných zdrojů 
RLC (automatická detekce typu 
zátěže).

Rozšiřující výkonový model 
DIM-6.
Umožňuje navýšení výkonu 
připojované zátěže.

Pro ovládání elektronických 
předřadníků zářivkových svítidel 
řízených signálem 1-10 V.

SBĚRNICOVÁ ELEKTROINSTALACE
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8

27 V DC /15 mA ze sběrnice CIB

ANO, vstup na externí senzor

100 mA

14

27 V DC / 25 mA

-

100 mA

4 teplotní vstupy

27 V DC / 25 mA

ANO

-

2       

27 V DC /15 mA ze sběrnice CIB

ANO, vstup na externí senzor

60 mA

 4 

27 V DC /15 mA ze sběrnice CIB

ANO, vstup na externí senzor

60 mA

PŘEVODNÍKY

J E D N O T K Y  V S T U P Ů

TI2-40BIM2-20B        IM2-40B IM2-80B IM2-140M

DAC2-04BADC2-40M DAC2-04M

JEDNOTKY BINÁRNÍCH 

VSTUPŮ

JEDNOTKY BINÁRNÍCH 

VSTUPŮ

JEDNOTKA TEPLOTNÍCH 

VSTUPŮ

PŘEVODNÍK

DIGITAL - ANALOG

PŘEVODNÍK

DIGITAL - ANALOG

PŘEVODNÍK

ANALOG - DIGITAL
ETHERNET USB, OVLADACÍ KLÍČ

ELAN - IR RF iNELS/USB

NOVINKA!

Technické parametry

Napěťový výstup*

Výstup**

Vstup

Napájecí napětí / jmenovitý proud

Jmenovitý proud***

Měření teploty

4 x 0 (1)-10 V / 10 mA

-

-

27 V DC/ 50 mA

-

ANO

x 0 (1)-10 V / 10 mA

-

-

27 V DC/ 50 mA

-

-

3 x IR vysílač

-

-

10-27 V DC / 200 mA

-

NE

-

-

4 AI

27 V DC/ 50 mA

-

-

Pro regulaci a řízení zařízení, 
která jsou 
ovládány tímto 
signálem.

Pro regulaci a řízení zařízení, 
která jsou 
ovládány tímto 
signálem.

Připojení analogových snímačů, 
které generují napěťový nebo 
proudový signál a pasivních 
odporových senzorů.

*Napěťový výstup / max. proud
**Výstup (napájení 24V DC pro termohlavice)
***Jmenovitý proud jednotky při plném 
zatížení výstupu 24 V DC

eLAN-iR převodník povelů 
z ETHERNET sítě na IR kód. 
Možnost naprogramování až 
100 IR kódů. Ovládání se provádí 
pomoci IMM serveru nebo PC.

Ovládací klíč, který tvoří 
komunikační rozhraní a bránu 
mezi jednotkami, prvky systému 
RF Control a multimediální 
nástavbou iNELS iMM Client.

Připojení zařízení 
s bezpotenciálovým kontaktem 
(tlačítka, spínače, PIR detektory 
pohybu atd.).

Připojení zařízení 
s bezpotenciálovým kontaktem 
(tlačítka, spínače, PIR detektory 
pohybu atd.).

Připojení zařízení 
s bezpotenciálovým kontaktem 
(tlačítka, spínače, PIR detektory 
pohybu atd.).

Připojení zařízení
s bezpotenciálovým
kontaktem (tlačítka, spínače, PIR
detektory pohybu atd.).

Technické parametry

Počet vstupů

Napájecí napětí / jmenovitý proud

Měření teploty

Jmen. proud při plném 
zatížení výstupu 12 V DC

JEDNOTKY BINÁRNÍCH 

VSTUPŮ

Příkon:  max. 1W
Rozhraní: USB 1.1 a vyšší, plug. „A“
Dosah: 100 m
Min. vzdálenost RF Touch-aktor: 1m

Obousměrná komunikace:
- vysílá povely k provedení funkce 
+ přijímá informace  o vykonaném 
povelu

IM2-40B

JEDNOTKY BINÁRNÍCH 

VSTUPŮ

Připojení zařízení 
s bezpotenciálovým kontaktem 
(tlačítka, spínače, PIR detektory 
pohybu atd.).

SBĚRNICOVÁ ELEKTROINSTALACE
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SBĚRNICOVÁ ELEKTROINSTALACE

MULTIMÉDIA

PŘEHRÁVAČ VIDEOZÓNY PŘEHRÁVAČ AUDIOZÓNY

SQUEEZE BOX TOUCHIMM CLIENT/DVD_250(1000) CLIENT/250

DOTYKOVÉ PANELY

  EST-2/W/RGB   EST-2/W/RGB        EST-2/W        EST-2/B

PŘEHRÁVAČ VIDEOZÓNYDESIGN LOGUS90

NAVŠTIVTE NÁŠ SHOWROOM

ITP-B 8”         ITP-B 10”

ZAPUŠTĚNÉ 

DO ZDI/VELKOPLOŠNÉ

Dotykový panel 10.2“ pro 
zapuštěnou montáž do zdi.
Rozlišení 1024x600 px. 
Procesor Intel Atom N270 1.6Ghz
Rozměr krabice pro panel 
10.2“(šxv): 30.3 cm x 20.2 cm

Dotykový panel pro zapuštěnou 
montáž do zdi, 8.4“.
Rozlišení 800x600 px. 
Procesor Intel Atom N270 1.6Ghz
Rozměr krabice pro panel 
8.4“(šxv): 25.3 cm x 20.2 cm

EST-2 disponuje 3,5“ barevným dotykovým displejem v poměru stran 4:3. 
Základní rozlišení displeje je 240 x 320, hloubka barev 16,7 M. EST-2 má 
2 základní dotykové obrazovky, panel tlačítek a ovládaní termoregulace, 
EST-2/RGB má navíc obrazovku pro řízení RGB zdrojů světla.
Pomocí snímací dotykové plochy je možné ovládat nakonfi gurovaná tlačítka 
a symboly na obrazovce pouhým lehkým dotykem prstu. Jednotlivé symboly
na obrazovce jsou při „stisku“ animovány.
Panel tlačítek je možné v menu nastavení volitelně konfi gurovat dle požadavků. 
Jsou k dispozici 4 základní předlohy tlačítek - 2x2, 2x3, 3x3, 3x4.
Funkce přístroje EST-2 je tvořena z několika funkčních základních jednotek 
na sběrnici CIB. Jsou to IDRT2-1, IM2-140M , KEY2-01, EST-2 RGB 
ještě navíc ADC2-40M. 
EST-2/W , EST-2/W/RGB - pro montáž na povrch
EST-2/B, EST-2/B /RGB - pro montáž do instalační krabice

Umožňuje ovládat všechny funkce systému iNELS přes TV. Elegantní 
nehlučné provedení. Velikost úložiště je 250 GB(1000 GB).

OBRAZOVKA 

TLAČÍTEK

OBRAZOVKA 

TERMOREGULACE

OBRAZOVKA 

OVLÁDANÍ RGB 

SVITIDEL A ZDROJŮ 

SVĚTLA

Audiozónu napojenou na 
systém a hlavní Úložiště
dat díky svým malým 
rozměrům umístíte 
prakticky
kdekoliv. Bezpečně tak víte, 
kde rychle najdete
svou nejoblíbenější hudbu.

Klikem na odkaz http://www.inels.cz/promo/ se obrazem přenesete do naší 

iNELS showroom (předváděcí místnosti).

Do přihlašovacího okna zadáte uživatelského jméno „kamera3“

a heslo „demok3“ (pro správnou funkci je nutné povolit nainstalovat

AxisPlugIn – provede se automaticky).

Kameru můžete nyní i ovládat: šipkami nahoru/dolů (TILT , Up/Down), 

doleva/doprava (PAN, left/right), zvětšit/zmenšit (ZOOM, Wide/Tele). 

www.inels.cz/promo/
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JP - Třešeň /Perleťová GP - Žula/Perleťová

GA - Žula/HliníkováMS - Mahagon/Šedá

US - Hliník/Šedá

RS - Chrom/Šedá

QS - Nikl/Šedá NA - Ořech/Hliník GS - Žula/Šedá

BR - Bílá GE - Ledová CG - Sklo/Ledová

MF - Slonová kost PE - Perleťová CP - Sklo/Perleťová

AL - Hliníková CA - Sklo/Hliníková

IS - Šedá CS - Sklo/Šedá

BASE

plast

AQUARELLA

metalické provedení

CRYSTAL

sklo

TP - Titan/Perleťová FP - Buk/Perleťová GG - Žula/Ledová

METALLO ARBORE PETRA

Interaktivní simulátor výběru designu, i s volbou barvy a struktury stěn najdete na www.logus90.cz

Přinášíme Vám vypínače, zásuvky i příslušenství ve standardním provedení, plastovém či metalickém, ale nejvíc Vás jistě okouzlí luxusní 
provedení rámečků z ryze přírodních materiálů: pravého dřeva, kovu, žuly či tvrzeného skla - krystalu.

Rámeček doplňuje kryt tlačítka v odstínech perleti, hliníku nebo například tmavě šedé či ledové - vzniká tak mnoho kombinací podle přání 
a vkusu zákazníka. Vypínače charakterizuje nejen propracovaný design, ale i vysoká životnost a odolnost.

S kvalitou se setkáme nejen na pohledových částech krytů, ale i v samotném mechanizmu vypínače. Mechanizmy vynikají 
mnohými rysy, které ulehčí montáž, zkrátí čas pri instalaci a zaručuje bezpečnost při používaní. Díky svojí speciální konstrukci se dokáže také 
dobře vypořádat s případnými nerovnostmi stěn.

DESIGNOVÉ ŘADY

BASE – Dobré zakončení. Diskrétní tvar a funkce.

AQUARELLA – Osobité barvy. Odstíny, které charakterizují 

prostor.

CRYSTAL – Jas a průzračnost. Odstíny, které přenáší záři  

krystalu 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  nerovno-

měrnými vzory, tvarovaný časem a přírodou, představuje 

smysl pevného a nekonečného bytí.
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Přístroj MEC21
obj. číslo: 21 . ., např:

21011 = spínač 1 pólový
21111 = zásuvka

Rámeček
obj. číslo: 909 . . T x x, např:

90910 TBR = 1 rámeček, plast/ bílá
90930 TCS = 3 rámeček, sklo/šedá

Kryt
obj. číslo: 90 . . . T x x, např:

90601 TBR = kryt jednoduchý, bílá
90652 TAL = kryt zásuvky, hliníková

Kompletní přístroj
obj. čísla, např: 21011 , 
90910 TBR ,  90601 TBR 
přístroj, rámeček, kryt

+ + =

Kompletní přehled designů, objednací čísla a technické informace najdete v "Technickém katalogu LOGUS90 ".

TYPY PŘÍSTROJŮ

• spínače 
• spínače se zámkem
• přepínače
• otočné přepínače
• stmívací přepínače
• tlačítka
• vypínač, vypínač 
  ovládaný tahem
• žaluziové ovladače
• žaluziové ovladače 
   s IR senzorem
• digitální spínací hodiny 
• detektory pohybu
• kartový spínač 
• JAZZ Light Sound system
  - audio systémové jenotky
• standartní
• Schuko, EURO-USA
• keramnické
• datové Cat 5, Cat 6
• radiové, televizní, satelitní, datové
• telefonní

OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

Mechanismy  jsou  zhotoveny  ze  speciální  směsi  nehořlavých  plastů, které  díky  své pevnosti a pružnosti zabraňují zničení či poškození těla přístroje. Plastové 
provedení  mechanismu  zárověň  zajišťuje  bezpečnou  izolaci  od  vodivých  částí  instalace.  Montážní  rámeček  je pevnou součástí přístroje. Celý přístroj je 
kompaktní, lehký a umožňuje tak snadnou a rychlou montáž bez použití nástroje. 

Chytré klipy umožňují při-

způsobit montáž rámeč-

ku na nerovné stěně (dvě 

pozice pro „nacvaknutí“ 

rámečku). Nerovnost stěn 

umožňuje zároveň vyrovnat 

i plovoucí hmatník.

Otvory pro elektrický test 

funkčnosti přístroje bez 

nutnosti demontáže.

Tvarované hrany těla me-

chanismu pro zarovnání 

při vícenásobné montáži 

přístrojů.  

Hloubka přístroje pouze 

20 mm umožňující montáž 

do přístrojové krabice.

Bezšroubové svorky zajiš-

ťují rychlé a kvalitní připo-

jení bez nutnosti použití 

nástroje. Zdvojené svorky 

 na každém pólu umožňu-

jí vícenásobné propojení 

bez nutnosti dalších svorek. 

Možnost upevnění přístroje 

šrouby nebo rozpěrkami.

• tlačítko dvojite
• programovatelný termostat
   (prostor/podlaha)
• jednoduchý termostat 
  (prostor/podlaha)s infra ovládáním
• automatické relé pro ovládání žaluzií
• multimedia zásuvky
• kryt zásuvky IP 44 s rámečkem
• bezpečnostní kryt zásuvky IP 44 
  pro typy  French, Schuko 
• jednoduchý kryt IP 44
• dvojitý kryt IP 44
• komplet bezšroubová zásuvka    
  (Schuko) s clonkami
• komplet zásuvka British standard
• LED žárovka pro podsvícení mechanizmů 
   MEC 21 / 48 Série - 12V(250V)

NOVINKY!

VÝHODY A PŘEDNOSTI PŘÍSTROJŮ

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

JEDNODUCHÝ TERMOSTAT 

S INFRA OVLÁDÁNÍM (PROSTOR/PODLAHA)

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT 

(PROSTOR/PODLAHA)

- Napájení: 230V AC/ 50Hz
- Přepínací kontakt: 16A
- Střídavý kontakt (NO+NC), bez napětí
- Rozsah pokojové teploty 0 až 35°C
- Automatický přechod zimní / letní čas
- Možnost připojení podlahového
  termosenzoru

- Napájení: 230V AC/ 50Hz
- Přepínací kontakt: 16A
- Střídavý kontakt (NO+NC), bez napěti
- Rozsah pokojové teploty 0 až 35°C
- Možnost ovládání na dálku 
  infraovladačem
- Možnost připojení podlahového
  termosenzoru

R-TV-SAT-RJ45

Cat. 6 UTP - FO SC-APC

Multim. zásuvka

pro zapojení do hvězdy

- 4 - 862 MHz: < 1dB.

- 950 - 2400 MHz: < 3dB.

- Tok proudu :

  max. 500 mA (DC)

R-TV-SAT-RJ45

Cat. 6 UTP

Multim. zásuvka pro zapojení do hvězdy

Pro použití s optovláknovým konektorem

typu SC APC Simplex nebo LC Duplex

- 4 - 862 MHz: < 1dB.

- 950 - 2400 MHz: < 3dB.

- Tok proudu max. 500 mA (DC)

R-TV-SAT-2XRJ45

Cat. 6 UTP
Multim. zásuvka 
pro zapojení do hvězdy
- 4 - 862 MHz: < 1dB.
- 950 - 2400 MHz: < 3dB.
- Tok proudu:
  max. 500 mA (DC).

R-TV-DAT

(zásuvka koncová)

- koaxiální kabel 0 9,5 - RTV
- „F“ konektor - DAT
4-82 MHz:<1dB
84-108 MHz:<2dB
112-1000 MHz:<1dB

- koaxiální kabel 0 9,5 - RTV
- „F“ konektor - DAT
4-82 MHz:<1dB
84-108 MHz:<2dB
112-1000 MHz:<1dB

(zásuvka průchozí)

R-TV-DAT

  NOVINKY!

DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY
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Doma, v kanceláři či na veřejných prostranstvích, Vám poskytuje chvilky pohodlí a blahobytu... 

Jazz Light Series je široká škála prvků pro aplikace Surrounding Sound system v budovách, kancelářích, 

bytech, domech a nákupních centrech.

Díky jeho novým centrálním jednotkám modulace 

zvuku a jednotkám kontroly zvuku je možné zjed-

nodušit instalaci i samotné používání Surrounding 

Sound System.

Systém zvuku Jazz Light společnosti Efapel Vám tak 

umožňuje poslouchat vybranou hudbu pohodlně 

kdekoliv ve Vašem domě a ovládat ji podle Vašich 

potřeb:

• Poslouchejte to, co si přejete: Můžete naladit přímo 

Vaše oblíbené rádio anebo dáváte-li přednost, systém 

můžete  napojit díky přídavnému vstupu na jiný zdroj 

hudby (mobilní telefon, MP3 přehrávač, počítač, tele-

vizi). Tak si můžete užít Vaši oblíbenou hudbu, fi lm či 

živý koncert vysílaný v televizi apod. v té nejlepší kva-

litě zvuku.

• Zažijte hudbu, kde chcete a jak chcete: Potěšte se 

skvělou hudbou, fi lmem či koncertem ve Vašem obý-

vacím pokoji a tak hlasitě, jak to máte opravdu rádi.

• Výrobky nové řady Jazz Light jsou v designu řady 

LOGUS90  nabízející tak široké možnosti jak ozdobit a 

přizpůsobit na míru Váš prostor.

Můžete si vybrat 2 typy instalace:
 

1. Centralizovanou instalaci (s centrální jednotkou) – doporučujeme pro 
situace, kde se počítá s použitím 
    externího audio zdroje a šíření zvuku prostřednictvím instalace.

příklad: Typická centralizovaná instalace:
- 30 W napájecí modul instalovaný na DIN lištu. Může napájet stejno
   směrným proudem až 10 stereo  ovládacích  jednotek.
- 1-kanálová centrální jednotka umístěná blízko externího zdroje zvuku,    
   například televizní sestavy či Hi-Fi systému.
- Ovládací  jednotky a jejich příslušející reproduktory, rozmístěné 
   v rozličných částech domu, přičemž každý obyvatel domu může systém 
   užívat individuálně – volit si hudbu ve své místnosti.

2. Necentralizovanou instalaci (bez použití centrální jednotky) – doporučujeme pro situace, kde je potřeba použít samostatnou či nezávislou 
zvukovou instalaci.

příklad: Typická necentralizovaná instalace:
- 30 W napájecí modul instalovaný na DIN lištu. Může napájet stejnosměrným proudem až 10 stereo ovládacích jednotek - FM ovládací jednotky 
   a jejich příslušející reproduktory, rozmístěné v rozličných částech domu, pracující nezávisle na sobě.

Zvuková centrální  jednotka

Reproduktor

Napájení

Zvuková ovládací jednotka

POPIS INSTALACE

PŘÍKLAD INSTALACE V DOMĚPŘEHLED JEDNOTEK JAZZ LIGHT SOUND SYSTEM

• centrální jednotky

• samostatné ovládací jednotky

• doplňující ovládací jednotky k centrální jednotce

• napájecí zdroje - do instalační krabice / podhledů / na DIN lištu

• reproduktory - pro montáž do stropu / na povrch

• reprobedny s reproduktorem

• příslušenství

JAZZ LIGHT SOUND SYSTEM

s é r i e

DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY



222222

MOTOROVÉ

SPOUŠTĚČE

KOMBINOVANÉ

2-PÓLOVÉ  CHRÁNIČE

ROZVODNICE DIDO E

 POD OMÍTKU                                       NA OMÍTKU

ZÁSUVKA 

NA DIN LIŠTU
ETICONTROL

NOVINKY 2012 

MS 18LOGIC-10HR

LOGIC-10HR

T-2P+ZPKZS-1M ECT 48 PO       ECT 48 PTECM 18 PO         ECM 18 PT

Programovatelný automat
PLC pro ovládání zařízení budov.
Až 8 analogových vstupů
Výstupy: relé 8 A
tranzistor max. 0,5 A
Komunikační moduly:
Profi  bus-DP,
DeviceNet, Modbus RTU,
Ethernet TCP/IP.

NOVINKA!

Motorové spouštěče  s Funkci TEST.
Vysoká zkratová a vypínací
schopnost až 50 kA.
Široké příslušenství: montážní 
krabice v krytí IP 55, pomocné 
kontakty, montážní sady pro 
propojení se stykači.
Rozsah nastavení -
dle typu od 0,1 A - 18 A.

Jednomodulobvé kombinované 
chrániče slouží pro ochranu vedení  
v obvodech se zvýšenou
pravděpodobností kontaktu s 
člověkem, jako jsou přenosná
zařízení, ve školkách, školách 
a nemocnicích. 
Elektronické provedení
Zkratová odolnost: 6 kA
Typ: A, Charakteristiky: B, C
Pro reziduální proud: 30 mA
Jmenovité proudy: 6-32 A.

Zatížitelnost 16A, 230 V
Modulové provedení
Šířka 45 mm.

Rozvodnice pod omítku 18 modulů
ECM 18 PT (průhledná dvířka)
ECM 18 PO (bílá dvířka)
Rozvodnice pod omítku 18 modulů

Rozvodnice na omítku 48 modulů
ECT 48 PT (průhledná dvířka)
ECT 48 PO (bílá dvířka)

Nulový a ochranný
můstek.

NOVINKA! NOVINKA! NOVINKA! NOVINKA! NOVINKA!

ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKT Y
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PRODUKTOVÉ ŘADY

PRODUKTOVÉ ŘADY

NÍZKONAPĚŤOVÉ POJISTKY

JISTIČE A PROUDOVÉ CHRÁNIČE MODULOVÉ PŘÍSTROJE NÍZKONAPĚŤOVÉ STYKAČE OTOČNÉ VYPÍNAČE
NÍZKONAPĚŤOVÉ VÝKONOVÉ 

JISTIČE A VYPÍNAČE

SVODIČE BLESKOVÝCH 

PROUDŮ A PŘEPĚTÍ
OVLADAČE A SIGNÁLKY

NÍZKONAP. POJIST. ODPOJOVAČE 

PRO VÁLCOVÉ POJISTKYNÍZKONAPĚŤOVÉ POJISTKY

ETISIG D D0 C

ETISWITCHETIBREAKETICONEVEASTI

ETITEC

• ETIMAT 6 zkratová odolnost 6kA pro rozsahy:  
    6-63A.
• ETIMAT COLOUR zkratová odolnost 10kA, 6kA. 
   Rozsahy: 0,5-63A charakteristiky: B, C, 
   D provedení a počet pólů: 1p, 1+N, 2p, 3p, 3+N. 
   - širokého příslušenství, dvojitého propojení,         
   zvratná západka - zaplombování. 
• Proudové chrániče EFI 2 a 4 pólové, zkratová 
   odolnost 10kA. Pro reziduální proudy od 30-
   500mA.  Typy: A, AC, G, S. Pro proudy: 16-100A.  
• Kombinované proudové chrániče KZS 
   2 a 4 p. 10kA (KZS-2M) a 6kA (KZS-4M). 
• Motorové spouštěče s otočným ovládáním, 
   nadproudovou a protizkratovou ochranou. 
   Rozsah proudu dle typu od 0,16 A-32A. Široké 
   příslušenství, pomocné kontakty, podpěťová a 
   vypínací spoušť. Izol. krabice s krytím IP55. 

• Hlavní vypínače SV - počet pólů 1-4
  Zatížitelnosti 16 - 125A  
  Signalizace stavu kontaktů 
  barevným terčíkem.
• Vypínače, přepínače, 
   tlačítka “EVESYS“
• Zvonky a bzučáky - 
  napájecí napětí 8V a 230V AC.
• Zásuvka na din lištu

• Nízkonapěťové stykače modulové a 
   motorové 
• Modulové stykače R - 
   v rozměru 1-3moduly, zatížitelnost 
   20-63A.
• Motorové 4p mini stykače CE - 
   se zatížitelností v AC3 7A.   
• Motorové 3 a 4p stykače CEM  
   se zatížitelností 9-250A  
• Stykače pro spínání kondenzátorů CEM_C
• Příslušenství pro stykače, 
   pomocné kontakty, nadproudová relé, 
   samostatné cívky.

• Výkonové jističe EB 
   - řada výkonových jističů v rozsahu 
      20 - 1600A. 3p a 4p provedení.
• Výkonové jističe EB s mikroprocesorem 
   - jsou dostupné od 250 AF až do 1600 AF,   
   s jmenovitým proudem od 40 do 1600 A. 
• Nízkonapěťové odpínače ED
• Příslušenství

• Otočné vypínače a přepínače 
• Otočné vypínače LAS na DIN 
   lištu v provedení jak s černým 
   tak žluto-zeleným ovládačem. 
   Rozmezí proudů 16-125A. 
• Otočné vypínače LA od 160-1250A, 
   otočné vypínače s pojistkami. 
• Otočné přepínače LAS, mohou 
   sloužit k přepínání přepínání sítí. Sítě  
   jsou pro rozmezí proudů od 20-125A. 
• Přepínače LA jsou v rozmezí 160-2500A. 
  Ke všem vypínačům i přepínačům se dá   
  dokoupit široké příslušenství.

• Tlačítkové ovladače -  
   zapuštěné, vyčnívající, vyčníva-    
   jící “stisk - stisk“, “hříbkový“ 
   40mm, dvoutlačítkové.
• Kompaktní zapuštěné 
  ovladače NO, NC, NO+NC
• Výběrové ovladače - 
  symetrická hlava 2, 3 pozice, otočná 
  hlava se zámkem 2, 3 pozice, zapuštěné, 
  vyčnívající, vyčnívající “stisk - stisk“, 
  dvojtlačítko
• Osvětlení  tlačítkové ovl.
• Signálky
• Příslušenství

• Svodiče bleskových proudů a přepětí. 
• Svodiče skupin A, B, B+C, C, D.   
  Svodiče jsou ve variantách jak jednodílné 
  a kompaktní provedení tak s vyměni-
  telnými póly. Svodové proudy od 12,5kA  
   až do 100kA. Svodiče pro ochranu 
   signálních, řídících, komunikačních 
   vedení a pro koaxiální kabely.

• Pojistkové vložky velikosti  
   D. Provedení DI-DIII pro proudy 
   6-63A .
   Ochranné charakteristiky DZ 
    - rychlá a gG/gL (TDZ) 
    - pomalá.
   Široký rozsah příslušenství:  
   pojistkové spodky 1p-3p 
   pro se závitem E27 a E33.
   Vymezovací kroužky VDII-VDIII.
   Pojistkové hlavice pro DI-DIII 
   pojistky.

• Pojistkové vložky D0 -  
   Provedení D01-D03 pro 
   proudy 2-100 A
   Ochranné charakteristiky:
   gG/gL - pomalá. 
   Široký rozsah příslušenství
• Pojistkové spodky k pojistkovým 
   vložkám D0          
   - jmenovitý proud 16, 63A,  
  1 pólový nebo 3 pólový, 
  keramický nebo plastový
• Pojistkové odpojovače  
   -  VLD01 - jmenovitý proud 
  2 - 6, 10, 16 A, 1, 2, 3 pólový
  - STVD02 - jmenovitý proud  63 A

• Pojistkové odpojovače pro válcové  
   pojistky.
• Pojistkové odpojovače 
   PCF 8 a10 - 1p-3+N jednoduchá 
   konstrukce s možností umístění náhradní 
   pojistky. 
• Pojistkové odpojovače VLC 8, 10, 14 a 22.
• Příslušenství, pomocné kontakty.  
• Válcové pojistkové vložky 
   CH8, 10, 14 a 22. 
   Válcové pojistky jsou v rozsahu  
   0,5 - 100A a charakteristikách  
   gG a aM.

ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKT Y
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ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKT Y

PRODUKTOVÉ ŘADY

PRODUKTOVÉ ŘADY

NÍZKONAPĚŤOVÉ NOŽOVÉ 

POJISTKY
ROZVODNICE

PRŮMYS. ROZVOD. SKŘÍNĚ, 

ZÁSUVKY A ŘADOVÉ SORKY
VYSOKONAPĚŤOVÉ 

POJISTKY
SVĚTELNÉ VYBAVENÍ

POJISTKY PRO OCHRANU 

POLOVODIČŮ

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ KABELOVÉ  

ROZVODNÉ SKŘÍNĚ

POLYMETRICKÉ SVODIČE 

PŘEPĚTÍ

NÍZKONAPĚŤOVÉ A STŘEDNĚNA-

PĚŤOVÉ IZOLÁTORY
FOTOVOLTAIKA

KVS ETISURGE IZOLÁTORY

NV/NH DIDO SPOJ VVETILIGHT

ULTRA-QUICK FOTOVOLTAIKA

• Nízkonapěťové nožové pojistky a 
   příslušenství.   
   Pojistkové vložky s charakteristikou   
   gG/gL pro napětí 400, 500 a 690V 
   nebo s charakteristikou  aM 
   pro napětí 690V.
• NV/NH 00C pro proudy 2-100A 
• NV/NH 00 pro proudy 125-160A  
• NV/NH 0 pro proudy 6-160A  
• NV/NH 1C  pro proudy 25-160A  
• NV/NH 1 pro proudy 63-250A  
• NV/NH 2C 63-250A 
• NV/NH 2 pro proudy 280-400A  
• NV/NH 3C pro proudy 250-400A  
• NV/NH 3 pro proudy 425-630A    
• NV/NH 4 pro proudy 630-1250A. 
  Pro některé typy pojistek je i varianta s 
   indikačním kolíkem. 

•  DIDO-E - v provedení jak na  
   omítku tak pod omítku s bílými 
   nebo průhlednými dveřmi. 
   Provedení pro 8-48 modulů a 
   krytí IP40. 
• Rozvodnice DIDO DELTA 
   plastová rozvodnice s kovovými  
   dvířky pod omítku, varianty
   12-36 modulů. 
• Celokovové rozvaděče pod 
   omítku DIDO ATLAS v provedení 48-72 
   modulů. Široké příslušenství, propojovací 
   hřebeny, náhradní nulové 
   můstky, DIN lišty. 
• Rozvodnice v krytí IP65 
   s označením ECH 4-36 modulů.

• Průmyslové rozvodné skříňky, vidlice, 
   zásuvky a svorky. 
• Skříňky - jsou vyrobeny z kvalitního 
  tepelně odolného plastu v krytí IP57. 
• Průmyslové zásuvky a vidlice 
   - v různých provedeních od 2p 
   až po 3p+N+PE. 
• Řadové svorky - na DIN lištu ve  
   velikostech 2,5-70mm běžné  
   barevné značení jednopo-
   schoďových i dvouposchoďo-
   vých svorek. Vysokozátěžové 
   svorky od 70-240mm.

• Objímky žárovek, keramické 
   svítidla, žhavící startéry. 
   Široká nabídka porcelánových 
   objímek se závity E14 a E27. 
• Objímky - jsou v různém pro- 
   vedení pro uchycení a montáž. 
• Porcelánová svítidla - rovná i 
  šikmá do 100W. 
• Žhavící startéry ZT - pro zářivkové svítidla 
  do 22W nebo do 80W.

• Vysoko napěťové pojistky. 
   Vysokonapěťové pojistky pro   
   ochranu ditribučních transfor-
   mátorů,kondenzátorů a motorů.  
   Vypínací schopnost 50kA, 
   pojistky jsou vyrobeny z velmi 
   kvalitního porcelánu a proto 
   jsou jak mechanicky tak tepelně 
   velmi odolné, typy pojistek pro 
   sítě 7,2kV, 12kV, 17,8kV, 24kV, 36kV. 
   Proudové hodnoty pojistek 
   od 2A do 315A a jsou dodávány 
   i držáky VV pojistek.

• Pojistky pro ochranu 
   polovodičů. Pojistky v různých 
   provedeních a velikostech, pro 
   systémy: pojistkové vložky D 
   a D0, válcové pojistky CH, 
   nožové pojistky NV/NH a 
   speciální provedení BS. 
   Pojistky jsou v charakteristikách gR, aR, 
   gS a nebo gPV. 
   Použití je všude  tam kde je třeba 
   ochránit polovodiče jak v měničích 
   DC/AC, AC/DC, DC/DC tak u frekvenčních 
   měničů. 

• Kabelové rozvodné skříně. 
   Volně stojící kabelové skříně, 
   odolné provedení plastu s UV 
   ochranou a velkým prostorem 
   pro připojení kabelů. 
   Jsou určeny pro distribuci, průmysl, 
   elektrizaci železnic a pro 
   telekomunikace. Otevírání dveří o 180°. 
   Krytí IP43.

• Polymerické svodiče přepětí. 
   Tyto svodiče jsou jak pro 
   vnitřní tak venkovní vedení.  
   Polymerický svodič je používáno 
   pro distribuční sítě. Varianty 
   svodiče s odpojovačem i oporou. 
   Pro napětí od 7,65kV-29kV.

• Nízko a středněnapěťové 
   izolátory. Izolátory vyrobené 
   z materiálu C-110 a C-120 
   v hnědé nebo bílé glazuře.   
   Typy izolátorů, nízkonapěťové,  
   středněnapěťové, sloupové, 
   kolíkové, závěsné, napínací, 
   zdířkové a duté provedení.

• Pojistky pro fotovoltaiku, 
   odpojovače a svodiče bleskových proudů. 
• Válcové pojistky - speciálně 
  určené pro fotovoltaické systémy 
  do 1000V DC s označením 
  CH10PV proudových rozsazích 
  2-25A a charakteristika gPV.  
  Odpojovače 1p a 2p. 
• Nožové pojistky - pro velké 
   aplikace a proudy až do 250A. 
   Svodiče bleskových proudů 
   pro DC stranu fotovoltaických 
   systémů ETITEC B-PV 
   (třída B+C/I+II), C-PV (třída C/II).
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INSTALAČNÍ  PŘÍSTROJE

VS120 VS220 VS425 VS420VS440 VS463

INSTALAČNÍ STYKAČ

1-MODUL

INSTALAČNÍ STYKAČ

1-MODUL

INSTALAČNÍ STYKAČ

2-MODUL

MINIATURNÍ 

INSTALAČNÍ STYKAČ

Slouží pro spínání elektrických obvodů, zejména odporových zátěží a třífázových asynchronních motorů. 
Krytí IP 20 - ke stykačům jsou na objednání dodávány kryty zajišťující krytí IP 40 všech svorek stykače.
Ke stykačům VS220, VS425, VS440 a VS436 lze připojit přídavné kontakty VSK-11 a VSK-20.
Upevnění na DIN lištu nebo na panel.

INSTALAČNÍ STYKAČ

3-MODUL

INSTALAČNÍ STYKAČE

INSTALAČNÍ STYKAČE

VSM220 VSM425

INSTALAČNÍ STYKAČ S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM

Jsou speciální verzí instalačních stykačů poskytující nejen základní 
funkce, ale také manuální obsluhu. Slouží ke spínání akumulačních 
spotřebičů pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody.
Optický ukazatel stavu zapnuto - vypnuto.
Ke stykačům VSM220, VSM425 lze zapojit přídavné kontakty VSK-11 
a VSK-20.

2525

E

VSM425

ÁLNÍM OVLÁDÁNÍM

skytující nejen základní 
ke spínání akumulačních
ové vody.

přídavné kontakty VSK-11

AUTO: běžná funkce stykače 
jako instalačního stykače bez 
manuálního ovládání.

1: posunutím přepínače z AUTO 
na pozici 1 jsou spínací kontakty 
sepnuty a rozpínací kontakty 
jsou rozepnuty. Toto trvá do 
následujícího impulsu na cívku 
stykače.

0:  kontakty jsou neustále 
odpojeny (spínací kontakt) nebo 
jsou neustále zapnuty (rozpínací 
kontakt) bez ohledu na napětí. 
Optický ukazatel stavu zapnuto 
- vypnuto. 

INSTALAČNÍ STYKAČE

Technické parametry

Počet pólů

Zatížitelnost

Konfi  gurace kontaktů NO/NC

Napájení cívky

2

20 A

20, 11, 02

AC/DC 24 V, 48 V, 110V, 230 V

1

20 A

10, 01

AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V

4

40 A                           63 A

40, 31, 22, 04           40, 31, 22

AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V

4

25 A

40, 31, 22, 04

AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V

4

20 A

40, 31

AC 24 V, 48 V,110 V, 230 V12

Technické parametry

Počet pólů

Zatížitelnost

Konfi  gurace kontaktů

Napájení cívky

4

25 A

40, 31, 22, 04

AC 12 V, 24 V, 42 V, 48V,

110 V, 127 V, 230V

2

20 A

20, 11, 02

AC 12 V, 24 V, 42 V, 48V,

110 V, 127 V, 230 V
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SJR-2CRM-82TO

CRM-9S CRM-91HECRM-61 CRM-2HE

CRM-81J CRM-83J CRM-2T CRM-2H

CRM-91H CRM-93H

JEDNOFUNKČNÍ 

ČASOVÉ RELÉ

ZPOŽDĚNÝ NÁVRAT BEZ 

NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ

DVOUSTUPŇOVÁ 

ZPOŽĎOVACÍ JEDNOTKA

ZPOŽDĚNÝ ROZBĚH 

HVĚZDA / TROJÚHELNÍK

MULTIFUNKČNÍ

ČASOVÉ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ

ČASOVÉ RELÉ

MULTIF. ČASOVÉ RELÉ 

S BEZKONTAKT. VÝSTUPEM

ČAS. RELÉ S EXTERNÍM 

POTENCIOMETREM

ASYMETRICKÝ CYKLOVAČ 

S EXTERNNÍM POTENC.

ASYMETRICKÝ 

CYKLOVAČ

ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

Jednofunkční a jednočasové relé.
Vhodné pro aplikace, kde je 
předem jasný požadavek na 
funkci a čas.
ZR - zpožděný rozběh
ZN - Zpožděný návrat
BL - Blikač 1:1

Relé časuje bez napájecího napětí 
a po nastavené době vypne.
Dvě časové funkce volitelné 
otočným přepínačem:
a - Zpožděný návrat po vypnutí 
napájení
e - zpožděný rozběh

Slouží k postupnému spínání 
velkého výkonu světel, el. 
spotřebičů.
2 časové funkce: 2x zpožděný 
rozběh.
Nastavitelný čas od 0.1 s do 
10 dní.

Určeno pro zpožděný rozběh 
motorů hvězda/trojúhelník.
Čas t1 

Y

 (hvězda) - nastavitelný 
čas od 0.1 s do 100 dní.
Čas t2 (prodleva) mezi 

Y

/Δ - 
časový rozsah 0.1 s- 1 s.

Asymetrický cyklovač s nezávisle 
nastavitelnou dobou impulsu a 
mezery.
2 časové funkce:
1) cyklovač začínající impulsem.
2) cyklovač začínající mezerou.

Použití pro elektrické spotřebiče, 
ovládání osvětlení, topení, moto-
rů, čerpadel, apod....6 funkcí.
Komfortní a přehledné nastavová-
ní funkcí a čas. rozsahů se provádí 
otočnými přepínači.

Multifunkční časové relé pro univerzální využití 
v automatizaci, řízení a regulaci nebo v domovních instalacích. Díky své 
bohaté výbavě (10 funkcí, 
10 časových rozsahů, UNIverzálnímu napájení, 16A 
nebo 3x8A kontaktu) pokrývá veškeré požadavky.
Komfortní a přehledné nastavování funkcí a časových rozsahů se provádí 
otočnými přepínači.
CRM-9S: absolutně bezhlučné spínání.

Časové relé s možností ovládání času externím ovládacím prvkem - 
potenciometrem.
CRM-91HE: multifunkční časové relé.
Nastavitelný čas od 0.1 s do 10 dní.
CRM-2HE: asymetrický cyklovač.

Technické parametry

Počet funkcí

Časový rozsah

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Napájecí napětí

2

0.1 s - 10 min. (4 rozsahy)

2x přepínací AgNi

8 A / AC1

AC/DC (12-240V)

2

0.1 - 10 dní (8 rozsahů)

2x přepínací AgNi

16A / AC1

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

1

0.1 s - 100 dní (10rozsahů)

2x přep. AgNi

16A/AC1

AC 230 V, AC/DC 12-240 V

2

0.1 s - 100 dní (10 rozsahů)

1x přep. AgNi

16A/AC1

AC 230 V, AC/DC (12-24V)

3

0.1 s - 10 h (6 rozsahů)

1x přep. AgNi       3x přep. AgNi

16 A/AC1 8A/AC1

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

Počet funkcí

Časový rozsah

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Napájecí napětí

10

0.1 s - 10 dní

1x přep.                       3x přep.

16A/AC1 8A/AC1

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

10

0.1 s - 10 dní

triak

0,7 A

AC (12-240V)

10

0.1 s - 10 dní

1x přep. AgNi

16A/AC1

AC/DC (12-240V)

2

0.1 s - 100 dní

1x přep. AgNi

16A/AC1

AC/DC (12-240V)

6

0.1 s - 10 h

1x přep. AgNi

8A/AC1

AC 24-240 V, DC 24 V

Technické parametry

MODERNÍ ELEKTROINSTALACE
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SPÍNACÍ HODINY 
PROGRAMOVATELNÉ 

DIGITÁLNÍ RELÉ

CRM-4 CRM-42        CRM-42F    PRM-91H

SUPER-MULTIFUNKČNÍ 

RELÉ

SHT-1 SHT-3 SHT-1/2 SHT-3/2 PDR-2A PDR-2B SMR-B                                   

PRM-92H PRM-2H DIM-2      DIM-2 1h

SMR-T SMR-H

ČASOVÁ RELÉ

DO PATICE

ASYMETRICKÝ 

CYKLOVAČ DO PATICE
SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT

PROGRAMOVATELNÝ 

SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT

SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT 

SE STMÍVÁNÍM

PATICOVÁ RELÉ

DIGITÁLNÍ ČASOVÁ RELÉ SUPER MULTIFUNKČNÍ RELÉ

SCHODIŠŤOVÉ AUTOMATY

SPÍNACÍ HODINY S ASTRO-

NOMICKÝM PROGRAMEM

SHT-4

SHT-1, SHT-1/2 - Spínací hodiny s týdenním programem
SHT-3, SHT-3/2 - Spínací hodiny s ročním programem
SHT-4 - Spínací hodiny s astronomickým programem
Slouží k ovládání různých spotřebičů v závislosti na reálném čase, 
v denním, týdenním a ročním režimu.
Automatický přechod letní a zimní čas.
Plombovatelný průhledný kryt předního panelu.
100 paměťových míst, podsvícený LCD displej.
Rezerva zálohování reálného času při odpojení napětí- až 3 roky.

Ekvivalenty modulových typů relé, ale v provedení do standartizované 
kulaté 11-ti nebo 8-mi kolíkové patice.
Paticové provedení umožňuje snadnou výměnu, náhradu starších typů 
relé (pinově kompatibilní) a nebo jednoduchou výměnu pomocného relé 
za časovač.
V provedení PLUG-IN, montáž do patice.

SUPER-MULTI-

FUNKČNÍ RELÉ

SMR-K

PDR-2A: - 30 paměťových míst pro 
nejčastěji používané časy
PDR-2B: - 2 časová relé v jednom 
přístroji

Relé určené pro montáž do instalační krabice, pod tlačítko nebo vypínač 
do stávající elektroinstalace.
SMR-K: 3-vodičové připojení, funguje bez připojení“NULY“, lze použít 
pro zářivky a úsporné žárovky. SMR-T: 3-vodičové připojení, funguje bez 
připojení“NULY“, výstupní výkon: 10-160 VA, nelze použít pro zářivky a 
úsporné žárovky. SMR-H: 4-vodičové připojení, výstupní výkon:0-200 VA, 
nelze použít pro zářivky a úsporné žárovky. SMR-B: 4-vodič. připojení, 
umožňuje spínání zářivek i úsporných žárovek

Slouží pro zpožděné vypnutí 
osvětlení na schodišti, chodbě, 
vstupu.
Ovládá se tlačítkem a nebo 
několika tlačítky z více míst ( 
paralelně pospojovanými).

Inteligentní schodišťový automat 
pro stejné použití jako CRM-4, ale 
s rozšířenou možností ovládání v 
režimu „PROG“ lze počtem stisků 
ovládacího tlačítka zvolit dobu 
zpožděného vypnutí.
CRM-42F: schodišťový automat 
bez signalizace probliknutím

Regulace:
- délka náběhu -1-40s
- délka doběhu- 1-40s
- čas, po který má svítidlo nastaveným 
   jasem svítit 0s-20min
- jas, na který má svítidlo  
   rozsvítit - 10-100%
DIM-2 1h čas naběhu a doběhu na 1h 

Technické parametry

Počet funkcí

Časový rozsah

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Napájecí napětí

Počet funkcí

Časový rozsah

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Napájecí napětí

Technické parametry

2kanál

min. krok 1s

2x přep.

16A/AC1

AC 230 V / 50 - 60 Hz

16                            10

0.01 s - 100 h

2x přep.                  2x přep.

16A/AC1 16A/AC1

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

9

0.1 s - 10 dní

1x triak

-

AC 230 VV

10

0.1 s -10 dní

1x spínací AgSnO
2

16 A

AC 230 V  

1kanál                          2kanál

min. krok 1s

1x přep.                         2x přep.

16A/AC1

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

2

0.1 s -10 dní

2x přep. AgNi

8A/AC1

AC/DC (12-240V)

3

0.5 s -10 min

1x přep. AgSnO
2

16A/AC1

AC 230 V

3

0.5 s -10 min

1x přep. AgSnO
2

16A/AC1

AC 230 V

4

0 s - 20 min.    

1 x triak

Zátěž - R :10 - 500 VA, L: 10 - 250 VA

AC 230 V  

10

0.1 s -10 dní

1x přep. AgNi       2x přep. AgNi

16A/AC1 8A/AC1

AC/DC (12-240V)

NOVINKA!

MODERNÍ ELEKTROINSTALACE
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POMOCNÁ RELÉ

Technické parametry

Napájecí svorky

Napájecí napětí

Napájecí svorky

Napájecí napětí

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

A1 - A2                 A1 - A2

      AC 230 V        AC/DC 12-240 V

        A1 - A3                          -

      AC/DC 24 V                      -        

1x přepínací (AgSnO
2
)

16A/AC1

A1 - A2               A1 - A2

AC 230 V AC/DC 12-240 V

A1 - A3 -

AC/DC 24 V -

1x přepínací (AgSnO
2
)

16A/AC1

A1 - A2         A1 - A2

AC/DC 24 V          AC 230 V

-                        -

-                        -

3x přep. (AgSnO
2
)

16A/AC1

A1 - A2

AC (6,12,24,120,230 V)

-

DC (6,12,24,48,110 V)

3x přep. (AgSnO
2
)   4x přep. (AgSnO

2
)

16 A                      8A

L-N

AC 230 V/50-60 Hz

-

-

1x přepínací (AgSnO
2
)

16 A/ AC1

Bezkontaktní výstup

Jmenovitý proud

Napájecí napětí

Zatížení

2 x MOSFET

5 A

AC 230 V /50 Hz

R - 1000 VA

L - 1000 VA

C - 1000 VA

1xtriak 2xMOSFET

-

230 V AC

R -10-300 VA            R - 500 VA

L -10-150 VA             L - 500 VA

         -                         C - 500 VA

2 x MOSFET

5 A

AC 230 V /50-60Hz

R - 1000 VA, 

L - 1000 VA, C - 1000 VA

ESL, LED

1 x triak       2xMOSFET

2A

AC 230V / 50 Hz

R -10- 500 VA           R - 500 VA

L -10-250 VA            L - 500 VA

        -                         C - 500 VA

Technické parametry

750                                   VS116K VS116U VS308K VS308U VS316/24 VS316/230 782                                   

POMOCNÉ 

RELÉ

POMOCNÉ 

RELÉ

POMOCNÉ 

RELÉ

POMOCNÉ 

RELÉ DO PATICE

POMOCNÉ 

RELÉ

VS116B/230

Pomocné relé slouží pro spínání většího výkonu zátěže, posílení či “rozmnožení” kontaktů stávajícího zařízení
Možnost výběru barvy LED pro indikaci stavu výstupu: červená, zelená, žlutá, modrá nebo bílá LED 
(mímo VS116B/230).
VS116/B230 v provedení MINI, do instalační krabice pod vypínač

VS316/24 nebo VS316/230 
umožňuje spínání rozdílných fází 
nebo 3 fázového napětí.

Slouží ke spínání většího výkonu 
(zátěže) než je kapacita spínacího 
elementu = zesilovač.
Pomocné ovládání osvětlení, 
signalizace, reléová stavědla, bojlery, 
HDO, přímotopy...
Ve standardu zahrnuta mechanická 
indikace, LED indikace, bezkadmiový 
pozlacený kontakt, aretační páčka.

DIM-6 DIM6-3M-PDIM-5 SMR-S SMR-UDIM-14

ŘÍZENÝ STMÍVAČ ŘÍZENÝ STMÍVAČ ŘÍZENÝ STMÍVAČ ŘÍZENÝ STMÍVAČ ŘÍZENÝ STMÍVAČ

STMÍVAČE

SMR-M DIM-15 LIC-1

4 x MOSFET

10 A

AC 230 V /50 Hz

R - 2000 VA

L - 2000 VA

C - 2000 VA

1 x triak         2x MOSFET

2A

AC 230V / 50 Hz

ESL                     ESL

LED                    LED

DIM-5 ovládání tlačítkem /-ky 
(paralelně pospojovanými), 
krátké stisky ZAP/VYP, dlouhý stisk 
reguluje jas, uložení do paměti.
DIM-14 jako DIM-5, vestavěné
ochrany proti teplotnímu
i proudovému přetížení,
elektronická pojistka.

SMR-M pro montáž pod tlačítko 
do instalační krabice KU-68
(nebo obdobné). ESL stmívatelné 
úsporné zářivky LED žárovky.
DIM-15  ESL stmívatelné úsporné 
zářivky,  LED žárovky.

DIM-6 je možno ovládat několika 
způsoby: tlačítko, externí poten-
ciometr, analogový signál 0-10V 
sběrnice systému INELS. Modulově 
rozšiřitelný až do 10 000 VA.
DIM6-3M-P- Rozšiřující výkonový 
modul pro DIM-6, nelze jej provozo-
vat samostatně.

SMR-S Tlačítkově ovládané 
stmívače určené pro montáž 
do instalační krabice. Slouží k 
ovládání jasu žárovek, možnost 
ovládání z více míst.
SMR-U jako DIM-14, ale pro 
montáž pod tlačítko do instalační 
krabice KU-68(nebo obdobné). 

Regulátor intenzity pro udržení 
konstantní úrovně osvětlení.
ESL stmívatelné úsporné zářivky,
LED žárovky,
R,L,C, - odporové,
induktivní a kapacitní
zátěže.

NOVINKA!
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NAPÁJECÍ ZDROJE 
ŘADY PS (10 W) 

NAPÁJECÍ ZDROJE 
ŘADY PS (100 W) 

REGULOVATELNÝ NAPÁJECÍ

ZDROJ ŘADY PS (30 W)

STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

PSB-10: spínané stabilizované napájecí zdroje s pevným výstupním napětím, určené pro montáž do instalační krabice (např. KU-68)
PS-10: spínané stabilizované napájecí zdroje s pevným výstupním napětím, provedení 1-modul
PS-30: spínané stabilizované napájecí zdroje, provedení 3-modul
PS-30-R: stabilizovaný regulovatelný zdroj 12 - 24V/30W
PS-100: spínané stabilizované napájecí zdroje s pevným výstupním napětím, provedení 6-modul
Výstupní proud je omezen elektronickou pojistkou, při překročení maximálního proudu zdroj vypne a po krátké časové prodlevě znovu zapne.
Teplotní ochrana - při teplotním přetížení zdroj vypne, po vychladnutí opět zapne.

NAPÁJECÍ ZDROJE 

ŘADY DR (60 W)

Technické parametry

Výstupní napětí

Max. zatížení

Počet modulů

Tolerance výstupního napětí

Napájecí napětí

Výstupní napětí

Max. zatížení

Počet modulů

Tolerance výstupního napětí

Napájecí napětí

Technické parametry

12 V DC 24 V DC

0.84 A/10 W        0.42 A/10 W

1

± 2%

AC 230 V / 50..60 Hz

12 V DC 24 V DC

2.5 A /30 W          1.25 A/30 W

3

± 2%

AC 230 V / 50..60 Hz

12 V DC 24 V DC

8.4 A/100 W            4.2 A/100 W

6

± 2%

AC 230 V / 50..60 Hz

12-24 V DC

2.5-1.2A /30W

3

± 2%

AC 230 V / 50..60 Hz

12 V DC 24 V DC

0.84 A/10 W          0.42 A/10 W

1

± 2%

AC 230 V / 50..60 Hz

24 V DC

2.5 A/60 W

4,5

±1%

88-264 V AC/47-63 Hz /124-370 

AC / DC 24 V nestab.

8 W

3

-

AC 230 V /50-60 Hz

AC / DC 24 V nestab.

8 W

3

-

AC 230 V /50-60 Hz

DC5-24V stab. /DC24V nestab./AC24V

8 W

3

+/- 5%

AC 230 V /50-60 Hz

12 V DC

4.5 A/54 W

4,5

±1%

88-264 V AC/47-63 Hz /124-370 V DC

NAPÁJECÍ ZDROJE 
ŘADY PS (30 W) 

PS-10-12 PS-10-24 PS-30-12 PS-30-24 PS-100-12 PS-100-24

DR-60-12 DR-60-24

PS-30-RPSB-10-12 PSB-10-24

NAPÁJECÍ ZDROJE 
ŘADY PS (10 W) 

NAPÁJECÍ ZDROJE

ZNP-10-12 ZNP-10-24 ZSR-30

NESTABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ 

ZDROJE ŘADY ZNP

REGULOVATELÝ 

NAPÁJECÍ ZDROJ

NESTABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ 

ZDROJE ŘADY ZNP

NAPÁJECÍ ZDROJE 

ŘADY DR (60 W)

Napájecí spínaný stabilizovaný zdroj. Vstupní napětí (Uprim) 
v širokém rozsahu 100-240 V AC. Elektronická ochrana proti 
zkratu, přetížení a přepětí.

Napájecí zdroj s pevným výstupním napětím. Jištění 
proti zkratu a přetížení   tavnou pojistkou. AC i DC 
výstupní napětí: 12 V nebo 24 V / 8 W, nestabilizované.

Regulovatelný napájecí zdroj.
Napájení nejrůznějších přístrojů 
a spotřebičů bezpečným napětím 
s plným galvanickým oddělením 
od sítě. 

MODERNÍ ELEKTROINSTALACE
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ZTR-8-8 ZTR-8-12 ZTR-15-12

ZVONKOVÉ TRANSFORMÁ-

TORY ŘADY ZTR (8 VA)

ZVONKOVÉ TRANSOFRMÁ-

TORY ŘADY ZTR (8 VA)

Určený pro všeobené použití - např. pro napájení domovních zvonků, 
dveřních zámků. Univerzální napájecí zdroj se střídavým výstupním 
napětím. 

Výstupní napětí

Max. zatížení

Počet modulů

Tolerance výstupního napětí

Napájecí napětí

Technické parametry

AC 4 V, 8 V, 12 V

4V 5 VA-8 V 10 VA-12 V 15 VA

2

-

AC 230 V / 50Hz V DC

AC 8 V                AC 12 V

8 VA

2

-

AC 230 V / 50 Hz

ZVONKOVÉ TRANSFORMÁTORY USS MODULY

USS-ZM - ZÁKLADNÍ MODUL

USS-00 - Záslepka
USS-01 - Spínač
USS-02 - Přepínač
USS-03 - Přepínač se střední polohou
USS-04 - Spínač + tlačítko se střední polohou
USS-05 - Přepínací tlačítko se střední polohou
USS-06 R/S - Tlačítko spínací / rozpínací
USS-07-09 - Spínač s doutnavkou
USS-10-15 - Signálka LED (červená, zelená, modrá..)

Určeny pro spínání, ovládání a signalizaci pomocných i silových obvodů.
USS- „Udělej si sám“ = do základního modulu lze „nacvaknout“ různé typy spínacích
a signálních jednotek. Jednotky se dodávají samostatně, jednotlivé konfi gurace si
provádí uživatel. Jednotky jsou měnitelné i do budoucna (např. při změně aplikace, rozšíření
provozu..). Do jednoho modulu lze osadit až 2 pozice jednotek (např. 2x přepínač, 2x signálky 
a nebo jejich kombinace) = oproti konkurenci úspora místa v rozvaděči.
V provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu. Rozsah pracovních teplot přístroje  -20 + 55 °C.

„Udělej si sám“

OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ MODULYUSS-ZM, USS-00 AŽ USS-15

SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE PAMĚŤOVÁ RELÉ

SOU-1 SOU-2 MR-41SOU-3

SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ 

S EXTERNÍM ČIDLEM

SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ SE 

SPÍNACÍMI HODINAMI

SOUMRAKOVÝ / SVĚTELNÝ 

SPÍNAČ S VESTAVĚNÝM ČIDLEM
PAMĚŤOVÉ RELÉ

PAMĚŤOVÉ A 

KROKOVACÍ RELÉ

Slouží pro ovládání osvětlení na 
základě úrovně intenzity okolního 
světla.
Nastavitelná úroveň osvětlení ve 
dvou rozsazích: 1-100 Lx
a 100-50 000Lx.
Časová prodleva 0-2 min.

Slouží pro ovládání osvětlení na 
základě úrovně intenzity okolního 
světla a reálného času (kombinace 
SOU-1 a spínacích hodin SHT-1 
v jednom).Nastavitelná úroveň 
intenzity osvětl. 1-50000Lx. 
Inovace: zásuvný modul pro záložní  
baterii. 

Slouží k ovládání zařízení v 
závislosti na úrovni intenzity 
okolního světla.
Venkovní provedení v IP65. 
Vestavěný senzor intenzity světla. 
2 přístroje v jednom - soumrakový 
spínač, světelný spínač.

Paměťové (impulsní) spínače ovládané tlačítky pro spínání osvětlení 
z více míst.
Relé si pamatují svůj stav i po obnovení výpadku napájení tak, že relé 
je vždy při výpadku vypnuto, ale po obnovení napájení se automaticky 
vrátí do stavu před výpadkem.
MR-4 - možnost volby - 2x paralelní kontakt nebo druhé relé 
krokovací.

MR-42

Čidlo/ senzor

Časová prodleva

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Napájecí napětí

externí

0 - 10 min

1x přepínací (AgSnO
2
)

8 A / AC1

AC 230 V /50-60 Hz

externí

0 - 2 min

1x přepínací (AgSnO
2
)

16 A / AC1

230 V AC/DC 12 - 240V

Technické parametry

interní

0/1min /2 min

1x přepínací (AgSnO
2
)

12 A / AC1

AC 230 V /50-60 Hz

-

-

2x přepínací (AgSnO
2
)

16 A / AC1

Ac 230 V, AC/DC 12-240 V

-

-

1x přepínací (AgSnO
2
)

16 A / AC1

Ac 230 V, AC/DC 12-240 V

inovace!
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HLÍDACÍ NAPĚŤOVÁ RELÉ - 1 fázová

HLÍDACÍ NAPĚŤOVÁ RELÉ - 3 fázová

HRN-35HRN-33 HRN-63 HRN-41 HRN-42 

HRN-57 HRN-57N

HRN-37 HRN-67 HRN-34 HRN-64

HRN-55 HRN-55N HRN-54 HRN-54N HRN-56, 1 M HRN-56, 3 M HRN-43 HRN-43N

HLÍDACÍ NAPĚŤOVÉ RELÉ, 

1 FÁZOVÉ, AC

HLÍDACÍ NAPĚŤOVÉ RELÉ, 

1 FÁZOVÉ, AC

HLÍDACÍ NAPĚŤOVÉ RELÉ, 

1 FÁZOVÉ, AC

HLÍDACÍ NAPĚŤOVÉ

 RELÉ DC

Slouží k hlídání napájecího 
napětí pro spotřebiče nachýlené na 
toleranci napájení, ochrana zařízení 
před podpětím / přepětím...
Hlídá úroveň nadpětí a podpětí 
samostatně. Nastavitelná prodleva 
0-10 s.

Slouží k hlídání napájecího 
napětí pro spotřebiče nachýlené na 
toleranci napájení, ochrana zařízení 
před podpětím / přepětím...
Má nezávislé výstupní relé pro 
každou úroveň napětí.

Slouží k hlídání napájecího 
napětí pro spotřebiče nachýlené na 
toleranci napájení, ochrana zařízení 
před podpětím / přepětím...
Hlídá úroveň nadpětí a podpětí 
samostatně. Nastavitelná prodleva 
0-10 s.

Slouží k hlídání napájecího 
napětí pro spotřebiče nachýlené na 
toleranci napájení, ochrana zařízení 
před podpětím / přepětím...
Rozsahem je předurčeno pro hlídání 
bateriových obvodů.

Funkce: HRN-41: “HYSTEREZE“. 
HRN-42  “OKNO“.
Funkce “PAMĚŤ“- pro návrat z 
chybového do normálního stavuje 
třeba stisknout tlačítko“RESET“.
Galvanicky oddělené napájení.

RELÉ PRO KONTROLU 

SLEDU A VÝPADKU FÁZE

NAP. RELÉ PRO HLÍDÁNÍ 

PŘEPĚTÍ / PODPĚTÍ

NAP. RELÉ PRO HLÍDÁNÍ 

PŘEPĚTÍ / PODPĚTÍ

RELÉ PRO KONTROLU 

SLEDU A VÝPADKU FÁZE

RELÉ PRO KOMPLETNÍ 

KONTROLU 3-FÁZ. SÍTÍ

HRN-55: napájení ze všech fází, tzn. 
že funkce relé je zachována i při 
výpadku jedné z fází.
HRN-55N:  napájení L1-N, tzn. že 
relé hlídá i přerušení nulového 
vodiče.

Slouží pro hlídání napětí v rozva-
děči, ochrana přístrojů a zařízení. 
Možnost nastavení horní a dolní 
hranice napětí, při které kontakt 
výstupního relé vypne.
Umax - 105 - 125% Un.
Umin - 75 - 95% Un.

Slouží pro hlídání napětí, sledu a 
výpadku fází v rozvaděči, ochrana 
přístrojů a zařízení. Je možno nasta-
vit horní a dolní hranici napětí, při 
které kontakt výstupního relé vypne. 
Nastavitelná prodleva 0,1 - 10 s.

Relé kontroluje sled a výpadky fází 
v obvodech: 3x120V - 1M
3x208V - 1M
3x240V - 1M
3x400V - 1M
3x480V - 3M
3x575V - 3M

Relé hlídá a kontroluje 
v 3-fázových sítích:
- napětí ve dvou úrovních    
  (přepětí a podpětí)
- asymetrii fází
- pořadí fází
- výpadek fáze

HLÍDACÍ NAPĚŤOVÉ RELÉ, 

1 FÁZOVÉ, AC/DC

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Hlídání obvodů

Rozsah hlíd. napětí

Napájecí napětí

1x přep.pro každou úroveň (AgNi)

16 A

1 fázových

48 - 276 V

AC 48 - 276 V

1x přepínací (AgNi)

16 A

1 fázových

48 - 276 V

AC 48 - 276 V

1x přepínací (AgNi)

16 A

1 fázových

24 - 150 V

AC 24 - 150 V

2x přepínací (AgNi)

16 A

1 fázových/ DC

10 - 50 V, 32 - 160 V, 100 - 500 V

AC 230 V, AC 400 V, AC/DC 24 V

1x přepínací (AgNi)

16 A

DC

6 - 30 V               18 - 30 V

DC 6 - 30 V

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Hlídání obvodů

Úroveň Umax/Umin

Napájecí napětí

1x přepínací (AgNi)

8 A

3 fázových

105-125 % Un / 75-95% Un

z hlídaného

1x přepínací (AgNi)

8 A

3 fázových

125% Un / 75% Un

z hlídaného

1x přepínací (AgNi)

8 A

3 fázových

105 - 125% Un / 75-95%

z hlídaného

2x přepínací (AgNi)

16 A

3 fázových

35-99% Umax

AC 230 V, AC 400 V, 24 V AC/DC

1x přepínací (AgNi)

8 A

3 fázových

-

z hlídaného

Technické parametry

Technické parametry
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1 FÁZOVÉ HLÍDACÍ PROUDOVÁ RELÉ

HLADINOVÉ SPÍNAČE

HLADINOVÝ SPÍNAČ HLADINOVÝ SPÍNAČ HLADINOVÝ KOMPLET
VÍCESTUPŇOVÝ

HLADINOVÝ SPÍNAČ
HLADINOVÉ SONDY

HRH-4

PRI-41 PRI-42 

HRH-5 SHR

SR                                   PRI-32                                  PRI-51                                 

HRH-1 SHR 2 SHR 3HRH-6 /DC         HRH-6/AC         

A

PRI-52                                 

HLÍDACÍ PROUDOVÉ RELÉ
HLÍDACÍ PROUDOVÉ

 RELÉ, (1 - 20 A)

HLÍDACÍ PROUDOVÉ 

RELÉ AC/DC

PROUDOVÉ 

TRANSFORMÁTORY

Hlídací relé PRI-51 slouží k hlídání 
úrovně proudu v jednofázových AC 
obvodech. 
PRI-52 slouží k indikaci průchodu 
proudu, například k hlídání topných 
kabelů, topných tyčí ve výhybkách, 
hlídání odběru motorů... 

Hlídací relé PRI-32 slouží k hlídání 
úrovně proudu v jednofázových 
AC obvodech.  Součástí výrobku je 
proudový transformátor, který pokud 
je v něm provlečen vodič snímá 
velikost procházejícího proudu.

Funkce: PRI-41: “OKNO“. 
              PRI-42  “HYSTEREZE“.
Relé určeno pro hlídání DC i AC
jednofázových proudů 
ve 3 rozsazích.

Určeno jako doplněk k hlídacím 
proudovým relé řady PRI, a to k 
zvětšení max. hlídaného proudu. 
Primární proud: 50, 100, 150, 200, 
250, 300, 400, 600 A

Hladinový spínač s jednostavovým, s 
dvoustavovým hlídáním, 2 nezávislé 
hladinové spínače s jednostavovým 
hlídáním. DIP přepínačem lze zvolit 
funkci: dočerpávání, odčerpávání, 
hlídání v nádrži.

Relé  je určeno k hlídání výšky 
hladiny vodivých kapalin s možností 
volby funkce: dočerpávání nebo
odčerpávání.
Lze nastavit tyto konfi gurace: 
jednohladinoý nebo dvouhladinový 
spínač.

Jedná se o komplet hladinového 
relé HRH-5 a stykače VS425. Volba 
funkce dočerpávání, odčerpávání.
Krytí sestavy je IP55.

Přístroj hlídá 5 úrovní hladiny 
pomocí šesti sond (jedna sonda 
je společná).
Přehledná indikace výšky hladiny 
šesti LED kontrolkami na panelu 
přístroje.
HRH-6/S Přídavná signalizace
k HRH-6 s 6-ti kontrolkami

Příslušenství k hladinovým 
spínačům:
SHR-1-M mosazná sonda
SHR-1-N nerezová sonda
SHR-2 nerezová sonda 
v PVC krytu
SHR-3 nerezová sonda

SHR-1-M
SHR-1-N

HLÍDACÍ PROUDOVÉ RELÉ

Napájení 24-240V AC/DC galvanicky 
oddělené od obvodu hlídaného 
proudu. Nastavitelná funkce:
UNDER, OVER.
2 typy podle velikosti jmenovitého 
proudu In (1A, 5A)

PRI-53/1                PRI-53/5                                 

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Hlídání obvodů

Rozsah hlíd. proudu

Napájecí napětí

1x přepínací (AgNi)

8 A

1 fázových

0,1 - 16 A                       0,5-25A

AC 24-240 V, DC 24 V AC        230 V

1x přepínací (AgNi)

8 A

1 fázových

1-20 A

AC 24-240 V, DC 24 V

Technické parametry

1x přepínací (AgNi)

16 A

1 fázových

4-16 A, 1.25 - 5A, 0.4 - 1.6 A

AC 230 nebo AC/DC 24 V

-

0 - 5 A

1 fázových

50 - 600 A

-

2x přepínací (AgNi) zlacený

0 - 5 A

3 fázových

nastavitelná  úroveň 40 - 120 %In

-

Technické parametry

Funkce

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Citlivost

Napájecí napětí

2

1x přepínací (AgNi)

8A

5 - 100 kΩ

AC/DC 24-240 V

3

2x přepínací (AgNi)

16A

5 - 100 kΩ

AC 110 V nebo 230 V nebo 400 V

2

4x spínací (AgNi)

25A

5 - 100 kΩ

AC 230 V nebo AC/DC 24 V

SHR-1-sondy určené pro
hlídání zaplavení.
SHR-2-slouží k detekci
hladin např. ve studních,
vrtech, nádržích
SHR-3-pro použití do
náročných a průmyslových
prostředí.

2

1x spínací (AgNi)

10A

10 - 150 kΩ

DC 12-24 V nebo AC 230 V

HR-1-M

MODERNÍ ELEKTROINSTALACE
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HLÍDACÍ RELÉ       napěťi          účiníku COS       frekvence

MODULOVÉ TERMOSTATY

MPS-1                       

OPTICKÁ SIGNALIZACE 

TŘÍFÁZOVÉ SÍTĚ

Slouží pro optickou signalizaci 
velikosti napětí ve třech fázích
čtyřvodičové připojení - L1, L2, 
L3, N.
Hlídá fázová napětí proti nulovému 
vodiči.
LED signalizace - pro každou fázi 
1 LED

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Hlídání obvodů

Rozsah hlíd. proudu (napěti)

Napájecí napětí

-

-

fázová napětí proti nulovému vodiči

-

AC 3x400/230V, 50/60Hz

RELÉ PRO KONTROLU

ÚČINÍKU COS

COS-1

Relé kontroluje v 3-fázových
případně i 1-fázových
sítích fázový posun mezi
proudem a napětím - vyhodnocuje
cos-φ.
Relé je předurčeno pro
hlídání přetížení/odlehčení
motorů.

2x přepínací (AgNi)

16 A

1 fázových, 3 fázových

cos-φ 0,1 - 0,99

AC 230 V / AC 400 V / AC/DC 24 V

RELÉ PRO KONTROLU

FREKVENCE

HRF-10

Relé je určeno pro hlídání frekvence 
střídavého napětí například ve 
fotovoltaických elektrárnách,
generátorů. Hlídaná frekvence 
50/60/400 Hz volitelná přepínačem.
Dvě nastavitelné úrovně frekvence 
(Fmin, Fmax) v rozsahu 80 - 120%. 

1x přepínací (AgNi) zlacený

16 A

-

nastavitelná 80 - 120 %Fn

161 - 346V

TERMOHLAVICE

ATV-1

ÚSPORNÁ DIGITÁLNÍ 

TERMOHLAVICE

Nastavení ATV-1: 
- ručně
- přes USB programovací adaptér PROGmatic!
Pomocí programovacího portu v několika vteřinách přenesete
Vámi nastavené hodnoty do hlavice.
Obsah balení: Termohlavice ATV-1, 2x baterie AA1.5V
Adaptéry Danfoss RAV, RA, RAVL, Návod.

ATV-1 je programovatelné regulační zařízení topných těles, hlavně radiátorů. 
Může být použito k regulaci teploty v uzavřených místnostech, a tím může 
přispívat ke snížení spotřeby tepelné energie.
8 individuálně programovatelných spínacích časů na den:
- 4 intervaly vytápění
- 4 intervaly úsporného režimu
Zařízení se vyznačuje velmi tichým chodem a vysokou životností baterie 
(až 5 let). Rychlá a jednoduchá instalace

TER-4 TER-9         TER-3   A, B, C, D, G, H TER-3E TER-7  

JEDNODUCHÉ

TERMOSTATY

JEDNODUCHÉ

TERMOSTATY

DVOJITÝ 

TERMOSTAT

MULTIFUNKČNÍ 

TERMOSTAT

Jednoduchý termostat pro 
hlídání a regulaci teploty v rozmezí 
-30..+70°C.
Možnost nastavení  
funkce“topení“/“chlazení“ (nasta-
vení se provádí DIP přepínačem). 
Nastavitelná hystereze (citlivost).

Jednoduchý termostat pro hlídání a 
regulaci teploty v rozsahu 0..+60°C.
TER-3E: - výběr z externích senzorů 
teploty.
TER-3F: - senzor je součástí přístroje.

Dvojitý termostat pro hlídání a 
regulaci teploty v širokém rozmezí 
-40..+110°C.
2 vstupy pro senzor NTC.
2 nezávisle výstupní kontakty 
přepínací 16A.

Digitální termostat s 6 funkcemi a 
vestavěnými spínacími hodinami.
2 termostaty v 1, 2 teplotní vstupy, 
2 výstupy.
Funkce: 2 nezávislé termostaty, 
závislý termostat, diferenční 
termostat.
Inovace: zásuvný modul pro záložní 
baterii. 

Kontroluje teplotu vinutí motoru.
Jako snímací prvek se používá 
senzor PTC zabudovaný ve vinutí 
motoru.
RESET chybového stavu: 
a) tlač. na předním panelu
b) externím kontaktem.

KONTROLA TEPLOTY

VINUTÍ MOTORU

 TER-3FTechnické parametry

Hlídané rozsahy

Senzor / Typ

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Napájecí napětí

Technické parametry

0..+60°C

externí, NTC               vestavěné

1x spínací (AgSnO
2
)

16A/AC1 10A/24 V DC

AC/DC 24 - 240 V

-30..+10, 0..40, 30..70 , 0..60,-15+45°C

externí, NTC,mimo TER-3G(PT100)

1x spínací (AgSnO
2
)

16A/AC1 10A/24 V DC

AC/DC 24-240V

-40+110°C

externí, NTC

2x přep. (AgNi)

16A/AC1

AC 230, AC/DC 24 V

-

externí, PTC

2x přep. (AgNi)

8A/AC1

AC/DC 24 V - 240 V

-40.. +110°C

externí, NTC

2 x přepínací

8A/AC1

AC 230, AC/DC 24 V

NOVINKA! NOVINKA!

inovace!

MODERNÍ ELEKTROINSTALACE
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POKOJOVÉ A VENKOVNÍ TERMOSTATY

TEV-1 TEV-4THERMO DT (DTR, DTF, DTC)THERMO AT (ATR, ATF, ATC)

POKOJOVÉ TERMOSTATY 

ANALOGOVÉ

POKOJOVÉ TERMOSTATY 

DIGITÁLNÍ

DVOUÚROVŇOVÝ 

TERMOSTAT, IP65

VENKOVNÍ TERMOSTAT

IP65

ATR - prostor. termost. s teplotním 
rozsahem +5..+40°C.
ATF-podlahový termost. s teplot. 
rozsah. +5..+50°C.
ATC-kombinovaný termostat s pro-
storovým i podlahovým senzorem.

DTR - prostorový termostat.
DTF - podlahový termostat.
DTC - kombinovaný termostat s pro-
storovým i podlahovým senzorem.
DTF, DTC - externí senzor.

TEV-1: Dvouúrovňový termostat 
s funkcí „OKNO“, tzn. že výstup je 
sepnutý pokud se měřená teplota 
pohybuje mezi nastavenými teplo-
tami. TEV-2, TEV-3: Jednoúrovňový 
termostat s možností řízení teploty v 
nastavitelném rozsahu. 

Jednoduchý termostat pro hlídání 
a regulaci teploty ve venkovních 
prostorech a náročných prostředích.
Dvě propojkou 
nastavitelné funkce: 
topení a chlazení.

    ATR                        ATF, ATC     DTR                          DTF, DTC

TEV-2 TEV-3

TEPLOTNÍ SENZORY 

K TERMOSTATŮM

Teplotní senzory jsou vyrobeny z 
termistoru NTC.
TC - použit kabel CYSY 2Dx0.5mm. 
PVC izolace.
TZ - se silikonovou izolací.
TC, TZ, PT - nabízíme v delkách 3, 
6, 12 metrů. 
PT100 - stíněný kabel se silikon.
izolací 2x0.22 mm2   

TC, TZ, PTTechnické parametry

Funkce

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Citlivost

Napájecí napětí

+5..+50°C

interní DTF-externí/DTC-int.a ext.

bezpotenciál. spínací (AgNi)

16A/250 V 4000VA při AC1

AC 230 V

+5..+40°C          +5..+50°C

interní externí / interní

bezpotenciál. spínací (AgNi)

16A/250 V 4000VA při AC1

AC 230 V

2 x -20 +20°C |   -20..+20°C  | +5..+35°C

interní

1 x přepíncí (AgNi)

16 A

230 V AC

-30+60°C

interní

1 x spínací

12 A

230 V AC

TC: Typy teplotních senzorů 
pro rozsah 0..+70°C.
TZ: Typy teplotních senzorů 
pro rozsah -40..+125°C.
PT100: Typy teplotních senzorů 
pro rozsah -30..+200°C.

HYGRO TERMOSTAT HYGROSTAT

RHT-1 RHV-1

Hygro-termostat pro hlídání 
a regulaci teploty - rozsah 
0..+60°C a relativní vlhkosti - 
rozsah 50..90%.
Senzor je součástí přístroje - 
určeno pro měření v rozvaděčích.

Jednoduchý hygrostat pro hlídání 
a regulaci relativní vlhkosti.
Venkovní provedení  v IP65, 
krabička pro  montáž na zeď,  
odnímatelné víčko bez šroubů.

Technické parametry

Funkce

Relativní vlhkost

Počet kontaktů

Jmenovitý proud

Napájecí napětí

zvlhčuje, odvlhčuje

0 - 90%

1x spínací (AgSnO
2
)

12A / AC1

AC 230 V / 50..60 Hz

hygro-termostat

50 - 90%

1x spínací (AgSnO
2
)

16A/AC1,10A/24V DC

24 - 230 V AC/DC

HYGROSTATY NOVÉ BALENÍ VÝROBKŮ

Po letech praktického balení našich výrobků do celobílých krabiček přicházíme nyní s krabičkami 
potištěnými. Snadněji je tak najdete v regálech mezi ostatním zbožím. Věříme, že Vás potisk, 
stejně jako nás, potěší a přijmete jej jako doklad pestrosti našeho sortimentu. 
V nově potištěných krabičkách najdete výrobky jednomodulové, třímodulové…

1M 3M 8M
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LC-E14-250-3K

LT-G13-800-6K

LB-E27-470-2K7

LSL-GU5.3-280-3K

DLB-E27-806-2K7

LSL-GU10-280-3K

LMB-E14-250-3K

LP-6060-3200-5K

LSL-GU5.3-280-3K

LED ŽÁROVKA

LED BODOVKA

LED ŽÁROVKA

LED TRUBICE

LED SVÍČKA

LED TRUBICE

LED ŽÁROVKA

LED PANEL

LED BODOVKA

LED PÁSKY

LED SVĚTELNÉ ZDROJE

LED SVĚTELNÉ ZDROJE

Žárovka, která svým světelným 
výkonem spolehlivě nahradí 
klasickou 60W žárovku. Ať už ji 
namontujete tak, aby svítila shora 
dolů nebo do jakékoliv jiné pozice, 
vždy bude poskytovat dostatek 
světla. Lze ji stmívat stmívači ze 
sortimentu ELKO EP.

V těchto bodovkách najdete ab-
solutní náhradu běžných bodovek 
do patice GU10. Díky neotřelému 
designu ji lze použít jako samostat-
né bodové světlo do patice GU10, 
ale také do bodových svítidel.

Tato žárovka plnohodnotně 
nahrazuje klasickou žárovku 40W. 
Její propracovaný zdroj, který 
produkuje méně ztrátového tepla, 
umožnil zkonstruovat tělo žárovky 
bez masivního žebrování v čistém 
nadčasovém designu.

Náhrada klasických zářivkových 
trubic. Při instalaci trubic je třeba 
z klasického zapojení naprosto 
vyřadit tlumivku a startér a tímto 
se ještě více sníží spotřeba energie.

Rozměr: 600 x 25,4 mm (š x v) Rozměr: 1 200 x 25,4 mm (š x v)

Energeticky úsporné žárovky 
lze sehnat v široké škále tvarů a 
výkonů. Nejste již omezeni pouze 
klasickým tvarem, ale jednoduše 
si vyberete podle účelu a typu 
svítidla. Žárovka tvaru svíčky je 
ideální například do designově
propracovaných lustrů či svítidel. 

Náhrada klasických zářivkových 
trubic. Při instalaci trubic je třeba 
z klasického zapojení naprosto 
vyřadit tlumivku a startér a tímto se 
ještě více sníží spotřeba energie.

Žárovka poskytují příjemné 
přirozené světlo, které oceníte 
v celé domácnosti. Malá baňka 
pro použití v lustrech, lampách 
či jako bodovka pro svítidla 
s paticí E14.

Panely jsou svými rozměry přímo 
určeny na vložení do kazetových 
stropů. Mohou však být namonto-
vány na mnoho různých způsobů 
– přímo pod strop, zavěšeny na 
lankách pod stropem, na stěně, 
v jakékoliv poloze. Vaší fantazii se 
meze nekladou.

Bodové osvětlení je v poslední 
době velmi oblíbené a žádané, 
zvláště pro dekorativní osvětlení 
interiérů. I náhrady halogenových 
žárovek najdete v našem 
sortimentu. Najdete v ní substitut 
halogenových žárovek pro 
napětí 12 V. 

Technické parametry

Technické parametry

Příkon [W]

Patice

Světelný tok [lm]

Teplota světla [K]

Stmívatelná

Příkon [W]

Patice

Světelný tok [lm]

Teplota světla [K]

Stmívatelná

7,5

E27

407

3000

NE

8

G13

800

6000

NE

4

E14

250

3000

NE

18

G13

1500

6000

NE

4

E14

250

3000

NE

45

-

3200

5000

NE

5

GU5.3

280

3000

NE

10,5

E27

806

2700

ANO

5

GU10

280

3000

NE

LED pásek je dnes moderní způsob 
jak osvítit všemožné prostory ať 
už se jedná o domácnosti nebo 
komerční sféru. Díky jejich fl exibilitě 
se dají jednoduše ohýbat a stříhat 
takže se přizpůsobí jakémukoliv 
prostoru. Mnohé z nich jsou také 
samolepící, což velice usnadní jejich 
montáž. Lze ho jednoduše přilepit 
na téměř jakýkoliv povrch (stěna, 
dřevo, sklo, plast nebo plech). Stačí 
LED pásek nastříhat na požadova-
nou délku a přilepit na místo. Často 
se používají například v kuchyni, 
kde se lepí na spodní část horních 
skříněk na místo zastaralých zářivek.
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VÝROBEK

  R   L   C                 ESL

DIM-2 – Schodišťový automat se stmíváním,

postupný náběh/doběh jasu, 500 VA
8595188112475

DIM-5 – Stmívač - krátkým stiskem ZAP/VYP,

přidržením stmívá, 500 VA
8595188115612

DIM-14 – Jako DIM-5, navíc vhodný pro zátěže 

L. Stmívá zátěže R, L, C)
8595188135955

DIM-15 – Stmívač pro LED žárovky a stmívatel-

né úsporné zářivky, natavení jasu potenciometrem
8595188140690

DIM-6 – Rozšiřující výkonový modul pro navýše-

ní výkonu připojované zátěže k DIM-6 o 1kVA
8595188139106

SMR-S – Jako DIM-5, provedení pod tlačítko, 

do KU68, přidržením tlačítka stmívá, 300W
8595188123518

SMR-U – Jako DIM-14, provedení pod tlačítko, 

do KU68, přidržením tlačítka stmívá, 500W
8595188130738

SMR-M – Jako DIM-15, provedení pod tlačítko, 

do KU68, stmívá LED a stmívatelné úsporné zářivky
8595188143776

LIC-1 – Stmívač, udržující nastavenou intenzitu 

světla v Lx, včetně fotosenzoru SKS
8595188144933

RFDA-11B – Stmívací aktor základní

program světelná scéna, funkce OFF
8595188136846

RFDA-71B – Stmívací aktor - 7 programů, 4 

světelné scény, simulace východu a západu slunce, 

ON/OFF

8595188136273

RFDEL-71B – Stmívací aktor - 7 programova-

cích funkcí, 6 světelných funkcí,  funkce ON/OFF
8595188145121

RFDAC-71B – Analogový aktor,

7 programů, 6 světelných funkcí,  funkce ON/OFF
8595188142809       1 x Výstup 0/1-10 V

RFDA-73/RGB – Stmívací aktor pro 

RGB stmívací zdroje

LM2-11B – Stmívací jednokanálový aktor

1 kanál (250W), 1 x 230VAC IN, Thermo vstup
8595188131131

DA2-22M_V2 – Stmívací dvoukanálový aktor 

2 kanály (500W/kanál), 2 x 230VAC IN,Thermo vstup
8595188131353

LCB2-02M – Stmívací dvoukanálový aktor

2 x relé, 2 x 1 - 10 V
8595188131148       2 x Výstup 1-10 V
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Úsporné stmívatelné zářivky
KATEGORIE  1

 Většinou „víceledkové“ světelné zdroje, napájení 

zajišťuje LINEÁRNÍ zdroj omezující proud

(strmější stmívání), nižší cena.

KATEGORIE  2
 Zdroje, které mají 1-3 power LEDky, napájení zajišťuje SPÍNANÝ 

zdroj regulující jas na základě vstupního napětí (plynulejší

stmívání), vyšší cena, GU10 mají vyšší tělo.

KATEGORIE  3
LED se stejnosměrným napájením a proudovou regulací. 

Určeno pro stmívání LED chip, LED pásky, RGB LED.

a

LED

UMÍME STMÍVAT VŠE!



38 3938 3938 39

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Opravdu si dokážete představit, co všechno Vám naše systémy mohou vnést do života? Pomysleli jste někdy na kompletní servis v zabezpečení, pohodlí, automatizaci? Tolik různorodých způsobů ovládání, tolik možností regulace... 
Nechte dům, ať se o sebe postará sám. Pouze mu na začátku napovězte, jak efektivně zacházet s energiemi, světlem, klimatizací a on se Vám odmění pohodlím a přehledem, jaký jste dosud nezažili.
Připravili jsme pro Vás případové studie domu, bytu a hotelového pokoje. Do každého provedení jsme aplikovali vzorovou instalaci na základě relé, bezdrátového řešení, inteligentní elektroinstalace 
a multimediální nástavby. To vše jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci Vám přináší iNELS SMART HOME SOLUTIONS.
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