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Eve

Podpora pro Apple
Výrobky pro chytrou domácnost Elgato Eve jsme vám podrobně představovali 
v loňských číslech PPK. Nově se systém pro chytrou domácnost jmenuje jen 
Eve a aktuálně zahrnuje chytré zásuvky, detektor pohybu, termohlavice, čidlo 
na dveře a okna, interiérový i exteriérový teploměr, dálkový ovladač, detektor 
kouře a ovladač zahradní vody. Výrobky Eve podporují aplikaci Apple HomeKit. 
www.evehome.com, www.conrad.cz

Elko EP inels

Komplexní řešení
Česká společnost Elko nabízí systémy nejen pro ovládání 
domácnosti, ale také pro ovládání průmyslových prostor, 
hotelů, kanceláří, komerčních prostor i celých měst. Když 
se rozhodnete pro ovládací systém od této společnosti, 
získáte komplexní řešení, které bude vytvořeno přímo 
podle vašich konkrétních potřeb. Můžete se rozhodnout 
třeba jen pro ovládání svítidel, ale lze například i ovládat 
vrata, otopná tělesa, dveře a multimédia. Některé systémy 
se montují na povrch, jiné lze nainstalovat do zdí. Běžnější 
je řešení používající bezdrátovou elektroinstalaci Inels 
Wireless, která zahrnuje třeba i čidla pohybu, čidla na 
dveře a na okna a záplavovou sondu. Možnosti jsou takřka 
neomezené, limitující je však cena. Společnost má v naší 
republice čtyři předváděcí centra, kde si její systémy 
můžete vyzkoušet. www.elkoep.cz

Fibaro

Řešení od sousedů
Další komplexní řešení přináší polská firma Fibaro. Veškeré dění ve svém domě 
můžete sledovat v reálném čase i v historii, automatizovat rutinní úkony, ovládat 
různá zařízení přehledně z jednoho místa (smartphone, tablet, počítač), nechat dům 
samostatně reagovat na počasí či na pohyb a být upozorněni na problém, i když 
nejste doma. Jde o bezdrátové řešení, takže není potřeba nikde kopat. Ke komunikaci 
se používá protokol Z-Wave, takže můžete propojit i přístroje jiných výrobců. Některé 
výrobky Fibaro podporují aplikaci Apple HomeKit. www.mojefibaro.cz

IKEA

Osvětlete byt i nábytek
Chytré osvětlení zařadila do své nabídky i společnost 
IKEA. To boduje především zajímavou cenou a řadu 
takových osvětlovacích těles najdete pod označením 
TRÅDFRI. V nabídce jsou bílé i barevné žárovky se 
závitem E27 a bílé žárovky E14 a GU10. Dále si lze 
pořídit sadu se senzorem pohybu nebo dálkový ovladač. 
Jako základ je pak nutné mít bránu, která se postará 
o připojení k domácí síti a k žárovkám. K bráně je 
pak možné připojit i další příslušenství značky IKEA, 
např. světelné panely nebo osvětlená dvířka skříněk. 
Podporována je i aplikace Apple HomeKit. www.ikea.cz

14 21/2018

12-17_ChytraDomacnost.indd   14 5.10.2018   9:49:04


