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وإحصائیات َحقائِق 

الثالثة املرتبة 
أوروبا يف 

٥٠٠٠
iNELs ثبیت

٣٠٠
مو ظف

١٢٠٠٠٠٠٠
منتج صناعة 

العامل  الفروع عرب 

١٠

التصدیر دول 

٧٠

ELKO EP, القابضة

 / الكهربائية  األجهزة  ِصناعة  الرائِدة يف  األُوروبية  الَرشكات  أَهم  من  واحدة   ELKO EP تُعتَرب رشكة 
االلكرتونية الَسكنية والِصناعية ُمنُذ أَكرث ِمن 23 عاما. يف عام 2007، قاَمت ألَرشكة يف تَطوير وإِنتاج 

 .iNELS النظام  املُتَقدمة, ويُدعى  الُحلول  ناء  الَذيك وِب املَنزل  لِخدَمة  ِبها  نِظام خاص 

َحاء العامل,  ٧٠ بلداً عرب مختلف أَن تَُصدر الرشِكة اىل  األن، لَدى الَرشِكة ما يُقارب 300 ُموظف، وحالياً 
وتَنمية  بها،  الخاصة  الِسلع  ِإلنتاج  بالِفعل  الرشِكة  وتَفتَخْر  فُروع خارجية.   10 الرشكة  لدى  وبالفعل 
والَرسيع،  الَفوري  التَوزيع  لُعمالئها  تَوفري  عىل  قاِدرة  هي  أيضاً,  وكذلك  َجديدة.  ُمنتجات  وإبتكار 
بة وَشفافة. يف عام 2012 حازت الَرشكة عىل لَقب الرشكة الَنموَذجية، وأُعتربت  والخدمة ال تُشوبها شائِ

واحدة من أَهم 100 َرشكة تِشيكية.
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الَتوافق

لَعرض •  ھو  الِنظام  ھذا  ِمن  الرئیيس  الھَدف 
وتَحكم َمركزي لجمیع األنِظمة

توافق االنظمة فيام بينها وبشكل فعال• 

املرونة

النظام والخيارات املتوفرة, تعمل للرد لطلبات •  مرونة 
املستخدمني بسهولة دون ان تؤثر عىل البناء>

مع •  تتكيف  مختلفلة,  بطرق  التحكم  ل  ُسبُ ضبط 
التغيريات يف طريقة استخدام املبنى عىل سبيل املثال:  

املتطلبات من قبل املستأجرين>

تيح تَطبيقات وَخدمات لَيس ِمَن الَسهل  املَنزل الَذيك أصبح َرضورة للَحياة، وأصَبح حاجة َحيوية. ويُ
الُحصول َعليها يف الَرتكيبات الكهربائية الكالِسكية، أَو مُيكن الِقيام بها إال بُصعوبة بالغة. 

التايل ِزیادة َعدد  قنیات واملَِعدات، والتي تَُجَھز ِبھا املنازل واملباين، وِب زاید من التَ مع ھذا الَكم املُتَ
الَضوابط املُختلفة. وبالِنسبة للُمستخدمین،  تَتَعاون مع  َعلیھا أن  َعین  تَ یَ الَفردية والتي  األنِظمة 
قنیات  لتَ وا لتَحكم  ا بنفسھا مع وحدات  األنِظمة  وَضبْط  تَوجیه  الَصعب جداً  یَِجدون من  فإنھم 
عالة للغایة من  عال. ویُْمكن أْن یُؤدي إىل َعملیات ُغیر فَ التَواصل بينها ِبَشِكل فَ تُم  یَ الفردیة وال 

املَباين املُختلفة.

iNELS هي  الَرئیسیة ل  املیزة   .iNELS للَمباين ويُدعى الذايت  َمنزيل والتَحكم  نَظام  والَحل ھو 
قنیات ،بالتايل، فهو یُوِفر املُتَطلبالت البیئیة لِربط أَنِظمة الطرف  الَعَمل عىل نِطاق واِسع ِجداً من التَ
اآلخر بالِنظام، مام یَسَمح, لَیس فَقط لتَشغيل املَجموعات املُتنوعة لألجهزة، ولكن ِبَفضل السیطرة 

قنیات املتصلة بِه. املركزیة ل iNELS, يَسمح الِنظام التَحكم عن بُعد ِبكل التَ

تاح ل iNELS اإلنِدماج الِفعيل َمع  وِبفضل الربوتوكوالت املَفتوحة واملُتاحة، يف القطاع التجاري, يُ
.(BMS) نِظام إدارة املباين

الَذيك؟ ملاذا املَنِزل 

لَتوفیر ا

یُمكنك •  والتدفئة,  للتكييف  الفعيل  َجكم  التَ  
تَحقیق وتَوفیر الطاقة وتَصل الِنسبة إىل 30%

ما •  توفیر  لك  یتیح  مام  اإلنارة  ة  ِبشدَّ التَحكم 
یقارب 15%

خیارات تَوفیر أُخرى: َربط األجِھزة, َضبط الَوقت، • 
َوِضع ِبرناِمج إسبوعي وأجھزة إسِتشعار

الراحة

ومن  •  مريح  بشكل  النظام  بكامل  التحكم  ميكنك 
موقع واحد - الكمبيوتر، الهاتف أو اللوحي الذيك 

عالة •  السيطرة املركزية والنائية للُمَشغل هي وسيلة فَ
فاءة التَشغيل دوَن اإلنقطاع عن املبنى جداً لَِضامن كَ

االيل التحكم 

يحتوي عىل •  املبنى  يف  العمليات  من  بالعديد  التحكم 
إجابية فعالة يف أداء التشغيل وراحة املستحدم

االستفادة من وجود عدد من أجهزة االستشعار ومعالجة • 
أنظمة  يف  التحكم  من  مزيد  اىل  ــؤدي   ي املعلومات,  

HVAC، واإلضاءة، والتظليل، وغريها من التقنيات

اآلمان

والدخان •  الحركة  عن  للِكشف  الِنظام  یَتَضمن 
واإلنرصاف,  الحضور  نظام  املفتوحة,  والنوافذ  

واإلنرتكوم, والكامريات

هذه التقنيات تعزز إىل حد كبري الشعور باألمان • 
ملستخدمي املباىن
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اإلضاءة
التحكم باالنارة وشدة النور ملختلف

LED اجهزة االنارة مبا يف ذلك املصابيح
.LED RGB وحتى الرشائط امللونة

كُل ما مُيكن
الَسيطرة َعليه؟

الَستائر
أنواع  مختلف  عىل  الَسيطرة  املحركات  متكن 
رامج يَعتمد عىل  تكنولوجيا التَظليل. إمكانية وضع ُِب

َضبط الوقت، سيناريو االضاءة، أو السيطرة يدوياً.

الَتدفئة والَتربيد
 :iNELS RF تيح  الَسيطرة عىل ما يصل اىل ٤٠ من الدوائر يُ
ة  طرق  ُمستقلة للتدفئة أو  HVAC وشاشة   َوضع  ِعدَّ

اللَمس،  والتطبيق.

سيناريو الإلنارة
بالَضغط عىل ِزر واِحد فَقط بوحدة التَحكم، مُيكنك التَحكم 
اإلنارة،  التحكم بسيناريو  املُتعددة,  األجِهزة  يف  واِحد  ِبوقت 

فاء الكل ، إنارة الردهة ليال ، الخ. إِطْ

حالة الطقس
ِبحا ل كانَت الريا ح  الخارجية قَوية 

تغلق  الَستائر.

وظائِف الَستائر املَعَدنية
االغالق. الستائر  عىل  الضوء,  ِبوجود 

األجهزة الكهربائية
التَحكم  بالتَشغيل واإلطفاء لالجهزة وفقا لضبط الَوقت. 

أو يَدويا من التَطبيق أو ِمن أي وحدة تَحكم بالِنظام.

املِرآب، والبوابات
أو  التَحكم  ِوحدة  ِمن  بها  التَحكم  مُيكنك 

تلقائياً, ِوفق الرُغبة والحاجة.

أنظمة الكامريات
من خالل التطبيق يف الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية أو 

 IP أجهزة التلفزيون،ميكنك تصفح صور الكامريات

الري
وَربِطها  الري  نِظام  يف  الوقت  وتَحديد  َوضع  املُمكن  َمَن 
وتَستطيع  لقايئ  تِ ِبُشكل  والرُطوبة  الَحرارة  َدرجة  بِقراءة 

التَحكم بالدوائر يَدويا أو ِمن التطبيق أيضا.

قياس الطاَقة
الِقيم املُقاَسة من إستهالك الكهرباء, املاء والغاز 
الَسحابة  إىل  السلكيا  ونَقلها  الضوء  وُسطوع 
خالل  من  وفر  ُمتَ ِبدوره  وهذا  االلكرتونية، 

التطبيقات أو متصفح الويب.

األمان
الناِفذة  الَحركة،   ) عن  للَكشف  أنِظمة  تَشُمل 
االسايس  اإلنذار  نِظام  وتَشكيل  والُدخان)،  الباب، 
للَمنزل. اإلسِتشعار ِبترسب املياه, يُحذر من فيضان 

املياه يف املَنزل أو ِعند خزان املياه.

الَتواصل مع باب املَدخل
التواصل املسموع واملريئ مع الَضيف ِعند َمدخل 

يت من ِخالل التَطبيق بالهاتف. البَ

امللتيمديا
إدارة الصوت والفيديو يف كل غرفة من تطبيق والتمتع 

الراحة من حل غرفة متعددة.  

امللتيميديا
كل  يف  والصورة  الصوة  وتشغيل  إدارة 
غرفة من التطبيق والتمتع بالراحة من 

النظام. خالل 
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نِظام إدارة 
BMS املَباين

َذيك لفاز  تِ هاتف َذيك لَمس شاشة  ُزجاجية َمفاتيح  ِجدارية َمفاتيح 

: iNELS من خالل  الَتحكم ب  مُيكنك 

الَذيك الهاتِف 

َمجانية•  تَأيت  التي  الَوحيد  تَحكم  وحدة 

 •iNELS بنظام  الرئیسیة  األفكار  من  واحدة 

التامة •  السيطرة  تحت  واحد  منزل  عىل  الحفاظ 
التطبيق تحميل  ،بعد 

بأكمله•  املنزل  يف  التحكم  ميكنك 

iMM / الِتلفاز 

 •IMM بإستخدام  التلفزيون  للتَحكم من خالل شاشة 

الحرارة •  بإلنارة,  التَحكم  ميكنك   ,IMM بواسطة 
الَوظائف ِمن  وَغريها 

الكامريات •  مراقبة  ميكنك  التلفزيون  شاشة  عرب 
الداخيل واالتصال 

BMS نِظام إِدارة املباين

مُيكن •  واألبراج,  الَكبرية  الِتجارية  املَباين  يف 
 PMS أو BMS َمع نِظام iNELS َدمج

يَجعل •  ِمام  َمفتوح,  اإلتِصال  بُروتوكول 
وَعميل َحقيقي  ِخيار   iNELS

َقنیات ُمَرتابطة، َتوفر َمجموعة ُمتنوعة ِمَن الخیارات, ومِبا إنَّ الَت للسیطرة عىل نِظام  iNELS , تَ
فاألمر َمرتوك للُمستخدم إلختیار املَفھوم املُناسب.

البناء. واألخذ  املُستخدمة يف  الكھربائیة  الِتمدیدات  نِظام  نَوع  األََويل عن طَریق  املَفھوم  تَعیین  تُم  یَ
كمجمع  التثبیت  حاالت  من  غیرھا  ويف  أُخرى  ومرة  فیال،  أو  ِشقة  عىل  للَسیطرة  أُخرى  بإعِتبارات 
یَنبغي  املَطلوبة، ولَكن  الراحة  یُوفر للمستخدمین  یَنبغي أن  الَعمل  َمبنى إداري. َمفھوم  أو  ندقي  فُ

اإلسِتعامل. وَسھلة  بَسیطة  تَظل  أن 
ُمجتمعة  تَكون  أن  یُمكن  والتي  التالیة،  الخیارات  إستخدام  عىل  الَسیطرة  املُمكن  ِمَن  فَ ُعموما، 
املَفاتیح  ِبواسطة  الَسیطرة  واملَحلیة  جداً  بسیطة  لِتصبح  التَحكم  مَن  ِمستویات  ِعدة  إلیجاد 
لالھتامم  جداً  ُمثیرة  إحِتامالت  تُتيح  مام  اللَمس  وَحدات  وعرب  قلیدیین،  التَ للُمستخدمین  الِجداریة 
لُغرف الَفنادق أو قاعات األجتامعات، وأخیراً من ِخالل تَطبیق للَھواتف الَذكیة أو األجھزة اللَوحیة، 

املبنى كله. تُستَخدم إلكامل اإلدارة واإلرشاف عىل  الویب,  وتَطبیقات 

نك الَتَحكم باألجِهزة ِبطُرق ُمختلفة  مُيكُ

َمفاتيح ِجدارية

املتقدمة•  بالتصاميم  السلكية 

املفاتيح•  من  واسعة  تشكيلة 

الرتكيب•  يف  سهولة 

دوائر•  اربعة  حتى  التحكم 

باللَمس تَعَمل  شاَشة 

تَتناسب •  الرفاهية  من  َمسحة  مع  َعرصي  ,تَصميم 
االذواق جميع  مع 

ودرجة •  السيناريو،  عىل  للَسيطرة  تُستخدم 
الحرارة،

الصوتيات•  يف  والتحكم  للفنادق  خيار  كَ تُستخدم 
 • "3.5  - ملونة  شاشة 

َمفاتيح زُجاجية

األبيض•  أو  األسود  باللَونني  الفاِخر  الزُجاج  تَصميم 

لإلسِتشعار •  مِبََجس  أيضا  ومتاح   RFID قارئ 
املحيطة اإلضاءة  بشد 

عليه•  الضغط  عند  االهتزاز  وظيفة 
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لِفلل ا
للِحفاظ  التَربید  وأنِظمة  للتَدفئة  الَفعالة  اإلدارة 
یبذل  حین  يف  املَطلوبة  للراحة  الَحراریة  عىل 

الطاقة. إستھالك  قلیل  لتَ ُجھده  قصاري  النظام 

الَفنادق
غرف  مع  والتواصل  الوصول  إمكانیة  الِنظام  یُوفر 
لقائیة  التَ الوظائِف  من  واِسعة  وَمجموعة  الفندق 
الَرتكیز عىل  مع  َعدمه،  او  الضیوف  وجود  أساس  عىل 

واالستھالك. للطاقة  الفعالة  اإلدارة 

التجاریة املراكز 
وتَستَخدم  ُحلول  ُمختلفة  أیضاً,  يف سیاق القاعات 
املكاتب،   , املَطاعم  املَراكز,  ويف  واإلسِتجامم  الریاضیة 
أو  التصنیع  وساحات  الثقافیة  املعارض  الصاالت,   ,

املستودعات.

الجاِھزة املَجموعات 
التَحكم,  وُسھولة  یفیة  كَ لَرشح  الالسلكیة  املَجموعات 

تَمتع الِنظام من الَذكاء. ومبا یَ

لُشقق ا
اإلسِتشعار  أجِھزة  الُدخان،   كاِشف  أجھزة  تَركیب 
الشعور  یُزید  الِحركة.  كَشف  أو  بالَفیضانات 
والتَحكم  اإلضاءة  تَعدیل  عىل  الُقدرة  باألمان. 

الراحة. من  یزید  وبدوره  اإلضاءة  لَون  بَكثافة 

املَنازل
تَعدیل  فَقط يف  لَیس  الیوم  للتكنولوجیا  الَفعالة  اإلدارة 
التدفئة  عىل  أیضاً  ولكن   املنزل،  داخل  اإلضاءة  ظروف 

أو التربید.

لِتصمیم وُمرونة الِنظام، لذا یعتمد  iNELS BUS  مِبُختلف املَباين واملُنشآت تَقریباً. الَتصمیم   نظراً 
فإن  األساسية.  الكهربائية  للتمديدات  تبعاً  والخيارت  املزايا  من  العدید  یُجلب  للَمساحات  الَسلیم 
ُمعظم املَعدات، واألنِظمة مبا يف ذلك األسالك الغري َمرئية للُمستخدم. وَهدفنا هو تَسهيل حياة الناس 

واألخذ باإلعتبار البيئة  أيضاً. 

يف  كام  نِسبیاً,  البَسیطة  األبنية  يف  عاليتُه  فَ بإسِتمرار   iNELS يُثبت  ُعمالئنا,  وَمشاريع  التَجربة  نَتيجة 
املباين  األصناف من  َھذه  كُل من  الِتجاریة. يف  واملُجمعات  الَكبیرة  الَفنادق  يف  وأیضاً  املنازل،  أو  الشقق 
ذات الُحلول املُوحدة والتي یُمكن إسِتخدامها, تُوفر للُمستثمرین اإلطالع عىل الُكلفة املَبدئية وُمميزات 
ناء َمفاهيم  الِنظام. ونَتيجة عىل مَنطية\ تَكامل ومرونة iNELS, یُقدم َمجموعة واِسعة من الِخیارات لِب

ریدة وُمَمنهجة إلِدارة املشاريع بأكملها.  َجدیدة, فَ

ْعَتَمد iNELS؟ ألي نَوع ِمن املَباين يُ



13 12

ُحبه ِحامية كُل َيشء تُ

الَسكنیة الُشقة 

عىل الُرغم من األعامل املُختلفة يف األسالك, یُقدم iNELS َحل اىل الوحدة الَسكنیة ِبَعدد من الخیارات 
َموِضع  الِنظام، وهو  ُمرونة  الَرئیسیة ھي  واملیزة  باألمان،  الُشعور  وتُعطي  الَیومیة  األنِشطة  لَتبسیط 

تَقدیر من ِقبل الَجمیع - للُمستخدمین واملُطورین.

املَطبخ ِعبارة عن ُغرفة ُمجھزة مبَجموعة واِسعة من األجھزة، والتي ِبدونھا, ال یمكن تخیل حیاة الناس. 
األجهزة  ھذه  كًل  الُخبز,  وَمحمصة  الكھربائیة،  والغالیة  الُفرن  َمدخنة  َمزایا  بَعض  عن  الَنظر  وِبرصف 
فاجآة َغیر سارة. للَقضاء  ممكن أن تكون َمصدر من َحاالت الغیر سارة. يف حین، قَد تأيت َھذه الحاالت مبُ
تَحذیر من  یُوِفر  الذي  الُدخان  الَكِشف عن  تَثبیت جھاز  نَعمل عىل  ُفھا،  تَلَ تَقلیص  األقل  أو عىل  متاماً 

إنِتشار الُدخان ِبسبَب َحریق أو َمواد ُمشتعلة.

كاِشف ُدخان
RFSD-100

لكات، والتي  الَكِشف عن الَحریق وِحامیة الناس واملمتَ
یَمكن إكِتشاف ذلك بناًء عىل تَصاعد الُدخان أو إرتفاع 
َرسیع يف َدرجة الَحرارة. تُرََحل املَعلومات عىل الفور إىل 

املُستخدم عرب الرسائل القصیرة أو إطالق إنذار.

كاِشف َحركة
RFMD-100

أو  باإلضاءة  تَلقائیا  تَحكم  یَ الَحركة،  كَشف  عىل  یَقوم 
یُطلق إنذار. تُرحل املَعلومات َعن دُخول الُشقة مبارشًة 
اإلتصال  أو  القصیرة  الرسائل  ریق  طَ َعن  املُستَخدم  إىل 

الهاتفي.
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ُحلول  یُقدم   iNELS وتشغیل إیقاف  َفقط،  املَفاتیح  یَقَترص عىل  اإلنارة  يف  الَتحكم  كان  لِفرتة طویلة 
اإلعدادات  وُسھولة  اإلدخار  اآليل،  الَتشغیل  من:  كل  للمستخدمین,  الخیارات  من  ُمتنوعة  وَمجموعة 

َتوفیر ُمناخ إنارة لَطیف. املَطلوبة لِ

ة الُنور والتعتیم، وإختیار اللَون: وَھذه املَفاھیم الثالثة األخرية تُوفر للُمستخدمین ُحریة كاِملة ِعند  ِشدَّ
تَصمیم الدیكور الداِخيل. ِببساطة إختیار األَجواء املُناسبة للَمكان, وكذلك یُوفر الراحة واملُتعة، وخاصة 
عند إمكانية إختيار َمشھد ُمسبق الَربمجة بلمسة واِحدة فَقط. األمر متاما َمرتوك للِمستخدم، يف إختیار 
كثافة أو اللون الذي یَرغب يف تعیینه وإعتامد سیناریوهات ُمختلفة، عىل َسبیل املِثال، للِقراءة، لالسِرتخاء 
ُمختلفة،  ذات حالة  یكون  أن  یُمكن  َمشھد  كُل  األصدقاء.  أو  األرسة  زیارة  عند  أو  التلفزیون  وُمشاھدة 
بساطة أن تُغیر وتُعدل يف الربمجیات, وال داعي للقیام بأي أعامل  ویُمكن يف أي وقت, أثناء اإلستخدام,  ِبِ

تَعديل يف البناء.

الَسكنیة الِوحَدة 

GSB3

َمفاتيح  زُجاجية

ثَالثة  يف  الفاِخرة  والزجاج  للَمس  با لتَحكم  ا
تَتوفر  أْزرار.  مثانیة  أو  ستة  أربَعة,  َمع  إصدارات 
ولدیھا  لناِصع.  ا واألَبیَض  األنیق  األَسود  للَونني  با
املحیطة  اإلضاءة  وشدة  درجة  قیاس  عىل  القدرة 

علیھا. املطلوب  الرمز  حفر  وقابلیة 

EST3

َشاشة تَعَمل  باللَمس

مزودة   ,"5.3 عرض  ملونة  باللمس  تحكم  وحدة 
يف  لَحرارة  ا َدرجة  يف  تَتَحكم  األُوىل  شاشات  بثالثة 
لثالثة  وا امللونة,   RGB لالنارة لثانیة  ا لُغرفة،  ا
واالزرار  الوظائف  من  مجموعة  لالختیار  تَسَمح 

12 زر. أو   9  ،6  ،4 من 

واِحدة فقط ِبلمسة  ُمختارة  أجواء 



LARA
 إنرتكوم

iNELS
املنزيل  التحكم 

iNELS
املنزيل  التحكم 

17 16

املَدخل باب  َمع  اإلتِصاالت  ُحلول 

 LARA  إنَرتكُوم
ُصورة  َذلك  يف  مبا  املُكاملات،  إلسِتقبال  اإلنرتكوم  وحدة 
املبنى,  بُدخول  للَسامح  الباب  لَفتح  إمكانیة  الكامیرا, 

األمامیة. اللوحة  LARA يف  أزرار  ریق  طَ مبارشًة عن 

iHC  تطبیق
خالل  من  املُكاملات  تَلَقي  خدمة  أيضاً  يوفر   ,iNELS
املوجودة  اللمس  لوحة  عىل  املثبتة  الرئیسیة  التطبیقات 
للنظام  املركزیة  التحكم  كلوحة  تعترب  والتي  الجدار,  عىل 

الكھربايئ بأكمله.

الَرتكيبات السلكیة الحدیثة ال یقترص تركیبھا يف جدران الوحدة السكنیة فقط, ولكن َفوائُِدھا الَحقیقة واضحة 
أكرث ِعندما نُقرر أن تُستغل إمكاناتھا ِبشكل كاِمل ، وتُسَتخدم وظائِفھا يف َجمیع أنحاء  املبنى.

 .(Analog ) التناظریة  األنظمة  مع  تنفیذها  یمكن  ال  والتي  الخیارات   (IP) الَحدیث  اإلنرتكوم  یُوِفر 
واآلمان  السالمة  وميزة  وظیفة  توفري  يتم  املَبنى,  ِمدخل  ِعند  الكامريا  مع  الداِخيل  اإلتِصال  إختيارك  عند 
أنظمة  مع  اإلتصال  يَعمل عىل  ِمام   .iNELS الَسكنیة مع  للوحدات  اإلنرتكوم  تَوصيل  يَتُم  ما،  مرحلة  , يف 
ٌمذھلة.  وِصفات  بأبعاد  تَتميز  والتي  اإلنرتكوم،  ِجھاز  ِخالل  من  الواردة  اإلتِصاالت  عىل  لإلجابة   LARA 
الداخيل  اإلتجاھین  يف  الصوتیة  الإلتصاالت  واملوسیقى.  االنرتنت  لرادیو  التشغیل  وَمفاتیح  الَحجم  الَشكل، 
والخاجي ایضاً، وتَستَقبل صورة الكامیرا من اإلنرتكوم. اآلن, املستخدم أصبح قادرا عىل التَحقق من َھویة 

الَسالمة. ِعند املدخل, وھذه ھي میزة  املَوجود  الَشخص 

املَباين يف  الَسكنیة  الِوحدة 

iNELS يَجَمع الناس َمعاً

VoIP حلول
عىل  قادرة   IHC وتطبيق  الداخيل  لإلتصال   LARA
أي  يف  املبنى  مدخل  من  الندآت  مع  بسهولة  اإلجابة 
جعل  يف  كبري  حد  إىل  تساهم  الفيديو  إتصاالت  وقت. 

السكان يشعرون أكرث أمانا.
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iNELS تَطبیق الِوحدة املَركزیةَمحطة الطَقس

َمَحطة الطَقس واملَناخ
Clima sensor D WTF

تُوفر َمحطة الطَقس املَھنیة ما یَصل إىل مثانیة قیاسات َحول 
َدرجة   , الریاح  املطر,  للطَقس,   الطَلق  الَھواء  يف  األوضاع 
ثافة الشفق يف رشق / جنوب /  الَحرارة , الرُطوبة الِنسبیة، وكَ

. ADC3 غرب. یَرتبط النظام  َمربوط عرب نظام

ِمن  َفقط  لیَس   ، جداً  املُھم  من  واملَظالت،  املَصاریع  الَستائر،  مثل  لیل  الَتظْ لَتقنیات  الَفعالة  اإلدارة 
ر الَتحكم باإلنارة يف املَنزل، ولَكن أیضاً ِمن َحیث الَتوفیر املُحتمل يف إدارة الَتدفئة والَتربید  وجھة نَظَ

يف املواسم املُختلفة.

إدارة َوظائِف الَستائر من املَفاتیح الِجدارية املَحلیة القیاسیة، من ِخالل الَضغط املُستَمر, یَسمح التَحكم 
لَِفتحھا وإغالِقھا أیضاً. كذلك یَسمح نظام  iNELS  التَحكم  الَفردي للِستارة أو ِبشكل ُجامعي لَِعدد من 
الَستائر للَعمل من ِخالل ِزر واِحد باملُفتاح أو يف برنامج لوحة اللمس (املُرمز يف التَطبیق) لَضبط السناریو 
املُعد سلفا. ویُمكن أیضاً, إْعداد املَجموعات وتَعدیلھا ِبشكل فَردي دون أي تَدُخل باألعامل الیدویة يف األسالك 
لقائية وتَثبیت  عد املثیر لإلھتامم َحقاً يف الَسیطرة، یأيت َمع إستخدام برامج َضبْط الوقت التَ الكھربائیة  والبُ
أجِھزة َمَحطة الطَقس يف الھواء الطلق . فإنھا تَُخِول الَسیطرة بالَستائر تَلقائیا - یُمكن إمالة رشائح الِستارة 
ْد الریح فوق املُستَوى  ِوفقاً لَِوضع الشمس يف األُفُق، ویمكن َسحب الَستائر الدوارة (سحب املظلة) عندما یَشتَ

الَحرج. ویمكن أیًضا إبالغ نِظام الري، سواٌء كانت الَسامء مُتطر أم ال.

املَنِزل

لقائياً بناًء عىل املَعلومات التي َوَردْت لقائياً بناًء عىل املَعلومات التي َوَردْتكُل يشء يَعمل تَ كُل يشء يَعمل تَ

َمظالت الريَستائر تَدفئة إنارة
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التدفئة  
شاشة للتَحكم يف التَدفئة والتَربید تبعاً ملُتطلبات البیئیة, 
الحرارة  درجة  لتعدیل  من الخیارات  ُمتنوعة  َمجموعة 
املطلوبة .بالضبط وفقا ملتطلبات العمالء.لھذه األنظمة.

الَتربید  
عىل  یُوفر الَسیطرة  للشاشة,  الكاِمل  اإلنِدماج  ِبفضل 
الخیارات.  من  كاملة  مجموعة  مع  الھواء  تكییف 
الرشكات  من  العرشات  مع  تَواصل  ويَ  iNELS نَدمج  يَ

للتكييف. املُصنعة 

الطاقة إدارة 
ِمن الَسھل جداً إستعراض  كمیة الطاقة املُستھلكة ِخالل 
فرتات ُمختلفة ، وبالتايل یُمكن الَسیطرة عىل قیمة الفواتیر. 

لَتھوئة ا لَتدفئة لَتكيیفا الَشمسیةا الكھروضوئیةالطاقة  الَخالیا 

الَتدفئة  أَنِظمة  إدارة  فاءة  كَ  ، ِمثالیة  َحرارة  َدرجة  عىل  دامئاً  تُحافظ  ُغرفة  كُل   ,iNELS ِبفضل 
الطاقة. إسِتھالك  يف  الَتوفیر  من  َقدر  أَكرب  تحقیق  لِ َوسیلة  والَتربید 

ِقبل  من  الَربمجة  املُسبق  الَضبط  عىل  بناًء  وتَلقائیاً  متاماً  وتَربیدها  تَدفئتھا  یُمكن  فیال,  أو  َمنزل 
بَین  املُتبادل  التَواصل  الَذكیة ھي  اإلدارة  الُكربى يف  واملیزة  فردیة عىل حدى.  ُغرفة  لكل  املُستخدم 
یُمكن  ، كام  للَمنزل  الوقت  نَفس  والتَربید يف  التَدفئة  إمكانیة  یُوفر  والتَربید، وھذا  التَدفئة  أَنظمة 

قلین. ُمستَ نظامین  تركیب  مع  األحیان  من  كثیر  يف  یحدث  أن 

درجة  ضبط  األمر.  ِزم  لَ لام  كُ الَحرارة  َدرجة  وتَعدیل  للفیال،  الدامئة  الَسیطرة  املُستخدم  لدى  دامئا, 
.iNELS استخدام أو عن طریق  الرتموستات  الحرارة من خالل 

تحت  والفواتیر  ُمختلفة  زمنیة  فرتات  ِخالل  املُستھلكة  الطاقة  ملُراقبة  الَرتخيص  املُستَخدم  لدى 
الدامئة. السیطرة 

لِفیال ا

الَتحكم يف َدرجة الَحرارة بإسِتقاللية
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(الباب) املدخل  لوحة 
GHR3-11

ملدخل رائع  تصمیم  بطاقة RFID ھو  قارئ 
مثل عالمات  عىل  تحتوي  كام  الغرف، 
املكیاج). اإلزعاج،  "عدم  إشارة  (جرس 

مبارشة. الباب  قفل  فتح  بوسعھا  املتكامل  التتابع  بفضل 

الرسیر بجانب  لوحة 

يف  التحكم  باللمس،  التَحكم  َحل  تَْخصیص 
سیناریوھات  يف  التكنولوجیا  من  وغیرھا  اإلضاءة 
ومشاھدة  االسرتخاء،  الكتب،  قراءة  ِمثل  ُمختلفة 

لإلیقاف. َرئیيس  ِزر  التلفزیون. 

لَوحة تَعمل باللَمس 
ُمتعددة الَوظائف

الَستائر،  اإلضاءة،  في  التَحكم  على  الِقدرة  تُوفر 
ُملونة  شاشة  المتعددة  والوسائط  اإلضاءة  وَمشاھد 

اإلستخدام. َسھلة  واجھة   ,"3.5 َعرض 

LARA رادیو

من  اإلنرتنت  ورادیو  املوسیقى  لِتشغیل  ُمدمج  ِجھاز 
مختلف أرجاء العامل. بفضل LARA,  توفر للضیف 

زیارته. خالل  ترحیب  وموضع  بالراحة  الشعور 

لَفناِدق ا

تَمَّ تَصمیم iNELS إلدارة ُغرفة الَضیف وللُمساعدة عىل ایجاد بیئة تسمح لُه أن یشعر كام لو إنُه 
لَطیفة وضوابط  َحرارة  َدرجة  ِمن  كُل  تُوفیر  للضیوف،  تَرحیب  َموضع  دامئا  الُفندق  ُغرف  املَنزل.  يف 

للضیف. املطلوب  الجو  َخلق  تُتیح  ِمام  بَسیطة جدا  اإلستخدام 

مع  باإلتصال  للُمضیف  يَُخول  والذي  األول،  والعنرص  العام,  الرِىض  تَقییم  يف  تُساھم  التَفاصیل  ل  كُ
تَوفر باللَونني األسَود  قارئ بطاقة  RIFD لِدخول الُغرفة، ذات الجاذبیة يف التَصمیم من الزُجاج. ،  يَ
أو األبیَض األنیق. لَِضبط الَجو املطلوب يف غرفة، لَوحة تَعمل باللَمس ُمتاحة مع واجھة لإلسِتخدام, 
الَخفیفة.  املوسیقى  تَشغیل  أو  والتظلیل،  اإلضاءة،  الحرارة،  درجة  يف  للتَحكم  جدا  وَسهلة  بَدیھیة 
موضع  ھو   iNELS األماكن,  ِمن   وَغیرھا  الُغرفة،  ُدخول  عند  تَلقايئ  سیناریو  تَنشیط  أیضاً  یُمكن 
َحد  إىل  تُساھم  والتي  التكنولوجیا،  أنواع  لُِمختلف  الفعالة  لإلدارة  أیضا  تیح  ویُ للضیوف.  الراحة 

الطاقَة. إسِتھالك  تَوفیر  بیر يف  كَ

الُشعور باإلحساس كَام إنَك باملَنزل
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وبروتوكوالت   iNELS بین  البوابة  ھي  الوحدة 
 EDMC بفضل   .DMX & Dali الرقمیة  اإلضاءة 
َمراكز  مثالً يف  الجمیلة,  باملناظر  اإلنارة  إعداد  ُممكن 

واِإلسِتجامم. اِإلسِتشفاء 

DALI/DMX ُمَشِغل 
EMDC-64M

َفقط, تَحتاج إىل الَتفكري يف ذاتك

واإلسِتْجامم الِریاَضة 

ُتم الَرتكیز عىل ُسھولة اإلسِتخدام،  يف املباين الِتجاریة املُستخدمة ملاُمرسة الریاضة أو اإلسرتخاء واملناطق العامة، یَ
ِكن وظیفیاً, َفإنَّ ُعنرص الَتحكم هو نِظام الُدخول، والَتشغیل اآليل، اإلضاءة، وتَوزیع أنِظمة الَصوت والفیدیو  ولَ

إىل املناطق الفردیة وإمكانیة املراقبة املركزیة محليا وعن بعد ایضا.ً

تجتمع كل ھذه املتطلبات بنظام iNELS.  یَسَمح نظام الدخول RFID لألشخاص .  يف الوصول إىل كل جزء 
من أجزاء املبنى وفقا لسیاسة وإدارة املبنى  عىل سبیل املثال، بناء عىل الخدمات املحددة واملطلوبة. بالتاكید 
لقايئ يف اإلضاءة استنادا إىل معلومات  عن حركة االشخاص، ھناك مجموعة ال متناھیة من  ھناك التحكم التَ
اإلمكانیات والتي يوفرها iNELS. السیطرة عىل اإلضاءة يف مراكز اإلسِتشفاء، تُستَخدام االنارة املُلونة والتََحكم 
ة الُنور عىل نِطاق واسع, وإعداد الَكثیر من السیناریوھات لھا. مام يُزَود الُغرف الَفردیة للُحصول عىل  ِبشدَّ
املوسیقى والفیدیو بنوع من الخصوصیة، توفیر مشاھدة التلفزیون من جھاز استقبال واحد وعرض محتوى 
الفیدیو من جھاز التخزین NAS .من مركز اإلستقبال أو موقع مركزي آخر, فمَن املُمكن اإلرشاف لیس فقط عىل 

املیزات املَذكورة أعاله، ولكن أیضاً, مراقبة الكامیرات أو نِظام اإلنذار.
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ة اإلنارة ُمَشِغل شدَّ
DA3-22M

الَضوء  لَون  وَمصادر  ثافة  كَ تَحدید  فَقط  لَیس 
من  عدد   iNELS يُقدم  املناسب.  الجو  وتَشكیل 
اإلنارة. أنواع مصادر  لتَشغیل َجمیع   SA3 املحركات 

ة اإلنارة ُمَشِغل شدَّ
DCDA-33M

 LED ملَصابیح  النور  ِبشدة  للتَحكم  األَقنیة  ثُاليث 
ُمتغیر  مع  َعلیھا  یُسیطر  والتي  امللونة,   RGB 
املبارشة. الغیر  اإلضاءة  أو  والتوجیه  للتَحكم  یار  التَ

ُمَشِغل اإلنارة
SA3-04M

ذات  ملَصابیح  النور  شَدة  لَضبط  املزَدوجة  الَقناة 
لك  ویسمح  املصادر،   RLC, LED, ESL نَوعیة 

املَطلوبة. األَجواء  تَكوین 

وفر iNELS الَجو املُناسب يف املَطاعم أو املَقاھى. لَیس َفقط الُقدرة عىل  ِبفضل اإلعداد ملَشاھد اإلضاءة, یُ
الَتكیيف او ُسطوع اإلنارة إىل ُمستوى ُمعین، ولكن أیضا أداء مزج االلوان يف رشائط LED RGB واملصابيح.

یُمكنك أیضاً, َضبط َدرجة َحرارة الَھواء ملَناطق ُمختلفة، وفقاً لَحركة الُضیوف واملُوظفین. وباملَعرض الذي 
ِتح َحدیثا مقھى  iNELS يف بَراغ ، یًمكنك َحجز الطاولة الخاَصة ِبَك ُمسبقاَ وتبعاَ للجدول الخاص بَك  تُ أُف
وإحتیاجتُك الِفعلیة - غذاء َعمل، َعشاء رومانيس، أو َحفل. فمن املُمكن  أن یكون طَلب  الغذاء مبارشًة 
تُم تَوزیع املوسیقى والفیدیو إىل جمیع  من  الشاشة التي تَعمل باللمس عىل الطاولة. وِبطبیعة الحال، یَ

املناطق مبا يف ذلك َدورات املیاه.

واملَطاِعم املَقاھي 

مَن الَسهل تَعيني األجواء املَطلوبة وفقاَ للُمَتطلبات الَشخصية
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بالَضغط تَشغیل  ُمفتاح 
RFWB / WSB3

واملوسیقى،  (اإلضاءة،  املَشھد  عىل  للسیطرة 
إسِتخدام  أیضاً  املُمكن  فِمَن  الضويئ  واإلسقاط 
الطباعة  توفر  والتي.  السلكیة،  تَشغیل  َمفاتیح 

للمطلوب. وفقا  علیھا 

ریموت كونرتول

،حیث  املناطق  يف  التكنولوجیا  عىل  للَسیطرة  مثالیة 
وھي  ناء  الِب أعامل  يف  القیام  املُمكن  غیر  من  أنه 

التحكم. والسلكیة  محمولة 

عَمل ملُساعدتك الِنظام الالِسليك، يَ

التاِرخیة األبنیة 

الرئیسیة  الكھربائیة  املُتطلبات  وتَشمل   ، التاریخیة  املَباين  يف  إستخدامه  یُمكن   ,iNELS مزایا  بین 
واملُعارض. املُمتلكات  وأمن   ، الھواء  ونَوعیة  املَرسح  إضاءة 

الَحرارة  لدرجة  إستشعار  وأجھزة  السلكیة  تَحكم  ِوحدة  بیَن  الَجمع  املُمكن  من   BMS نِظام  مع 
تَتَداخل  أن  یمكن  والتي   ، والُقطع  للتُحف  التاریخیة  القیمة  إىل  ذلك  یَرجع  َحیث  وُخصوصا  والرُطوبة، 
َعرضھا  وخیار  للجمھور  واملتاحة  التحف  عن  املَرشوحة  املُعلومات  وجود  حالة  يف  والبَالط.  الُجدران  َمع 
املوسیقى  أو  املُرفقة  التَعلیقات  ذلك  يف  مبا  املُتاح.  للَمشھد  وفقا  الَرشح  وتَشغیل  الھاتف،  تَطبیقات  َعرب 

الفیدیو. َمنطقة  من  تََشَغل  والتي  األفالم  أو 
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واملَكاتب الَرشكات 

واملُمتلكات  األشخاص  لَسالمة  الرئیيس  العاِمل  ھو  واملَناطق  املَبنى  إىل  الِدخول  يف  الَتَحكم  نِظام 
األمثل  البیئي  املَناخ  وفر  یُ والَتظلیل، مام  والَتكییف  اإلضاءة  مثل  اآليل،  الَتحكم  وتَقدیم  واملَعلومات. 

للَعمل مع الكفائة بإسِتخدام الطاقة.

أكد من أَنَّ األشخاص املُرصح لھم فقط  التَ تیح  تركیب قارئ بطاقة RFID, يف تَصمیم الزُجاج األنیق، ویُ
بالُدخول كل َمنطقة. قَد یَصحب ھذا الدخول, ذات الِصلة بأداء سیناریوھات ُمعینة داِخل َمكان الَعمل 
لقاعات  لقائیة  التَ الَربمجة  ھو  الرئیيس  واملوضوع  صباحاً,  وصوله  أثناء  املثال،  سبیل  عىل  للَشخص، 
االجتامعات وسیناریوھات اإلضاءة، الَستائر، اجتامعات الَعمل، واملحارضات، وأرشطة الفیدیو، وما إىل ذلك.

قارئ بطاقة زُجاجي
GMR3-61

NFC قنیة  لتَ َدعم  َمع  قارئ  تَثبیت  املُمكن  فمَن 
ِعند  األبیض،  أو  األسود  باللونین  أنیق  وتَصمیم 

االجتامعات. لغرفة  لباحة  ا َمدخل 

قارئ بطاقة

قارئ بطاقة RFID تَحتوي أیصاً عىل ُمفتاح للتَحكم, 
املُبارش  للتَحكم  وُمجھز  اإلضاءة  يف  املثال  َسبیل  عىل 

باب. لِقفل 

ال الَتَحكم ِبنظام الُحضور واإلنِرصاف الَفعَّ
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DALI/DMX ُمَشِغل
EMDC-64M

ِبَفضل EDMC  فإنُه ِمن املُمكن تَشغیل نُظم اإلضاءة 
غیر  Dali مثال يف املتجر، َحیث یُمكنك إنشاء َمناطق تَتَ

وفقاً الحتیاجاتُك الفعلیة.

ُمَشِغل اإلنارة
SA3-012M

وحدات التَشغیل ھي أساس كُل َمرشوع ویَرجع ذلك 
الَفعالية  غایة  يف  وھو   ,SA3-12M املَخارج  َعدد  إىل 

الَكبیرة. للَمشاریع  التكلفة  ُمشكلة  حل  حیث  من 

واملُسَتودعات اِإلنْتاج  قاعات 

  iNELS BUS الحاجة الرئیسیة يف مناطق اإلنتاج واملستودعات ھو اداء اإلضاءة والتحكم بھا. يتيح
.Dali & DMX إدارة ومراقبة كل اإلنارة سواء كانت

الطَلق  الھواء  يف  الخارجي  النور  ة  وِشدَّ األشخاص،  ِبوجود  الَوقت،  بَضبط  باملَصابیح  التَحكم  یُمكن 
الَجمع  یُمكن  املَذكرة  الَسیطرة  طُرق  كُل   - املَطلوبة  املَناطق  يف  للحاجة  وفقاً  أو  الضوء  (الطبیعیة) 
بینھا. للُمراقبة یُمكنك إسِتخدام نِظام الكامیرات والتي ھي جزء من جھاز IMM , ویَجعل من املمكن

ِقیاس الطاقة، مِبا يف ذلك  َدمج املوارد ألغراض التَدفئة وتَكییف الَھواء واإلنِتعاش. یَسمح iNELS أیضاً 
قاریر الَدوریة. رَصد الِقیم الَحرجة والتَ

الَتحكم يف اإلضاءة لَخفض الَتكاليف

ُمَحول تَناظري رَقمي
ADC3-60M

الَرقمیة  ناظریة  التَ التَحویل  وحدات  وتُستَخدم 
َمجموعات  یَن  بَ یَربط  والذي   (Analog Input)
تَناظریة.  إشارات  ذات  اإلسِتشعار  أجھزة  ِمن  واِسعة 
االسِتشعار  أجِھزة  أو  الضوء  ة  لشدَّ االسِتشعار  أجِھزة 

بسھولة جداً. تدمجھا  أن  یُمكن  الَھواء,  لَنوعیة 
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املراقبة املركزية للنظام
.من اإلستقبال 

االستقبال

الداخيل لإلنرتكوم   LARA وظائف 
التواصل مع videphone ، االتصاالت مع باب المدخل (الصوت والفیدیو)

اإلنتركوم - التواصل مع وحدات LARA أخرى في غرف متفرقة

 رادیو - تشغیل رادیو اإلنتر نت

 MP3 الموسیقى - تشغیل الموسیقى من الهاتف، مشغل

باستخدام مدخالت ستیریو 3.5 ملم على الجزء السفلي من

اللوحة األمامیة

LARA للصوت مخارج 
 Ω ٨ ,W  مكبر للصوت ٢*١٠

V 1*2  حهد المخرج 

VOIP لالتصاالت عرب بروتوكول iNELS حلول
التواصل مع:

- LARA إنتركو م

IP إنتركوم -

- مناطق الفيديو

-  تطبيق iHC للهاتف الَذكي

-  تطبيق iHC للوح الَذكي

المنطقة الصوتیة -تَُشغل الموسیقى من

القرص الصلب ), وبشكل مستقل.
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IP كامیرات  نَظام 

WiFi 4x inputs

Videozone

Axis M70 Series
Video Encoder

Connection ServerNAS with NVR iMM Client/Server

Switch with PoE

Indoor camera

Outdoor camera Indoor camera

Outdoor analog camera
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tarif

iMM Server

irs

MS
LS

irs

iHC-MI
iOS

iHC-MA
Android

iHCiHC-MI
iOS

MA
ndro

M

-M-M
Ann

iHCC

iHCC--
A

iHC-TA
Android

A
ddroi

TATA
ndd

iHC-TT
An

iHC-TI
iOS

الَحمراء تَحت  باألِشعة  الَتَحكم 

LARA عىل  السیطرة  إحتامالت 

Switch with PoE

Air conditioning

Videozone

Projector Electric fan

iMM
iMM Client/Server

Speakers

Amplifi er

حل مستقل ذايت

من الممكن إستخدام العلبة الذكیة eLAN-IR-003 بطریقتین: • 
حل قائم بذاته, ِعند َدمج الُعلبة الَذكية للتحكم عن بعد بواسطة األشعة تحت الحمراء من خالل تطبیق واحد iHC-MAIR & iHC-MIR حل النظام عند استخدام العلبة الذكیة للتحكم 
عن بعد بواسطة األشعة تحت الحمراء، على سبیل المثال. التلفزیون ومكبرات الصوت ومن التطبیقات المتعددة ,iHC-MI& iHC-TI iHC-MA, iHC-TA(كحلول للوسائط المتعددة)
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ِقیاس الطاَقة وَمحطات الطَقس

PULSE

TARIF

PULSE

IP weather station
Professional weather 

station

Analog digital
converter 

ADC3-60M

Binary inputs
IM3-140M

Central Unit
CU3-02M

Videozone

LAN with PoE

iMM Client

OR

Connection Server

Analogue signals
0 - 10V

Electricity WaterGas

Switch with PoE

El
ec

tri
cit

y
El

ec
tri

cit
y

G
as

G
as

W
at

er

W
ater

Electricity

نَظرة عاَمة عىل الطاقة املُستھلكة:
الطاقة •  كمیة  إستعراض  الممكن  من 

الكمیة  لھذه  اإلستھالك  سعر   ، المستھلكة 
واضح بياني  مخطط  في  شيء  كل  وتصور 

بإمكانك الحصول على ھذه المعلوما ت:
 یومیاً

 أسبوعیاً
 شھریاً

املناخ: بحالة  إسِتشعار 
وحدات قیا س:• 
 الریا ح• 
 ھطول األمطا ر• 
 الُسطوع (للجنوب، شرق، غرب)• 
 الشفق• 
 درجة الحرارة• 
 رطوبة الجو• 

PULSE

PULSE

:IP الطَقس  َمحطة 
وحدات قیا س:

 ِسرعة الریاح، وإتِجاه الریا ح-• 
الضغط الجوي• 
 درجة الحرارة• 
 ھواء بارد• 
 قطر الندى-• 
 ارتفاع الضغط الجوي-• 
 الرطوبة النسبیة والرطوبة المطلقة-• 
سنویا لفترات محددة• 
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iHC-MI
iOS

iHC-MA
Andriod

MI
OS

A
ddrio

MI

MMA
Andd

iHC-MM
A

iHC-TI
iOS

iHC-TA
Andriod

CC-TI
iOS

A
ddrio

TI

TATA
Andd

CC T

C-TT
A

IR

IRH
D

M
I

RS
23

2

H
D

M
I

H
D

M
I

LA
N

LAN

AUDIOO

LAN

iMMiMMiMM

WiFi

LAN

LA
N

LAN

USB

LAN

iMM ClientiMM ClientiMM Client

iMM Server

Smart RF Box
eLAN-IR-003

iHC-MI
iOS

iHC-MA
AndroidddroAnddA

LARA NAS App
Android

NAS
ddro

AA N
Andd

LARRAA
A

iHC-TA
Android

A
ddro

MMA
Andd

iHC-MM
A

A
rroid

MA

TATA
ndrr

iHC M

iHC-TT
An

iHC-TI
iOS

iMM

LARA 1 LARA 2 LARA 3 LARA 4

LAN

LAN

AUDIO

H
D

M
I

LA
N

LAN, RS232

LAN
iMM AZ-R

iMM Client/Server

WiFi

الِفیدیو تَوِزیع 

التلفزیون: من  الَتحكم  خیارات 
 •LAN

(IR األشعة تحت الحمراء (عن طریق الصندوق الذكي• 

 •RS232
 LG  

  SHARP  
 LOEWE  

للَصوت: مبُكرب  الَتحكم  خیارات 
 •LAN

IR األشعة تحت الحمراء (بواسطة الصندوق الذكي)• 

 • RS232

(RS232 موصل) RS232 NAD  
BOSE (موصل ۳،٥ جاك ستیریو)   

 (RS232 موصل) PIONEER  

الِصناعیة األَقامر  إسِتقبال 
Vu+SOLO2 أو ما شابه ذلك• 

املُعتمد  NAS
 •synology DiskStation DS214play

أو ما شابه ذلك

Amplifi er

Switch with PoE

Videozone 2Videozone 1 Videozone 3

Satellite

USB Disk
Storage

NAS Storage

Digital satellite 
HDTV streamer

Satellite cable 
(to LNB)
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الَصوت تَوِزیع 

Wi-Fi bridge

NAS

Switch with PoE

PoE Adapter

Amplifi er

Ceiling speakers

Wall speakers

LAN with PoE

LA
N

w
ith

 P
oE

L
A

N
 w

it
h

 P
o

E Audio cable

LA
N

 w
ith

 P
oE

Videozone

Logus speakers

Speakers

Amplifi er

Speakers

Amplifi er

LARA عىل  الَسیطرة  إحَتامالت 
٦ أزرار تعمل باللمس على اللوحة األمامیة• 

التحكم عن بعد باألشعة تحت الحمراء• 

 •LARA NAS تطبیق
(NASحل نظام مستقل  یتطلب)

 •   IHC-MA، IHC-MI، IHC-TA 
(IMM إحدى حلول النظام، یتطلب)

 •iMM GUI/VIDEOZONE
(IMM إحدى حلول النظام، یتطلب)

: LARA الرادیو وظائف 
رادیو: تَشغیل رادیو اإلنترنت• 

الموسیقى: تَشغیل الموسیقى MP3 من االھاتف،• 
الجزء  (باستخدام مداخل ستیریو 3.5ملم جاك على   

السفلي من اللوحة األمامیة)

حل •   )  NAS من  الموسیقى  تَشغیل   :audiozone
المستقل) أو من iMM ( iNELS الحل المتكامل)  

LARA الصوت  مخرجات 
 •Ω 8 \ Wً2*10 مكبر صوت الداخلي
 •V 2*1 جھد المخرج
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WiFi

iHC-TVC

LAN

WiFi

LAN

RF RF

LAN

LA
NLAN

H
D

M
I

iMM

Switch with PoE

SmartTV

Smart RF Box
eLAN-RF-003 Smart RF Box

eLAN-RF-Wi-003

Androidoid
iHC-TA

Android

iHC-TI
iOS

LAN

LAN

LA
N

H
D

M
I

Gateway XGW 3000

WiFi

Coffee machine Dishwasher Washing machineTumble dryer

Miele SuperVision

Oven, cooker

XKM 3000z XKM 3000zXKM 3000zXKM 3000zXKM 3000z

Connection Server

iMM Server

Videozone

iHC-MI
iOS

iHC-MA
Android

iHCiHC-MI
iOS

A
dro

MI

MAMA
ndd

iHC M

iHC-MM
A

iHC-TI
iOS

iHC-TA
Android

iHCiHC-TI
iOS

roi

TI

TATA
nddr

iHC T

iHC-TT
An

BMS و iNELS BUS/ RF الَتكاُمل بین 

الَتحكم خیارات 
إحتماالت  التَحكم

باستخدام الصنوق الذكي  eLAN-RF ( eLAN-RF-Wi )  أجهزة • 
 RF  من خالل تطبیق iHC-MARF  ( Android App) ومن 

 (iPhone App ) iHC-MIRF   تطبیق
یمكن السیطرة على وحدات ، WiFi و RF باستخدام الصنوق الذكي• 
 •  RF  دمج  أجهزة ( اإلتصال  ( خادم   IMM باستخدام خادم

  RF وال  BUS  التطبيقات المتكاملة  ( التحكم بأجهزة مع 
من تطبيق واحد ) 

Light
control

Wall buttons

Light
control

Blinds control

Touch unit

DMX protocol

Aplliances
control

DALI protocol

Heating
control

Glass
controller

RGB strips

Central unit
cu3-02M

Videozone

iMM Client/ServerConnection Server

OR

Controlling
appliances

Wireless
contoller

Controlling
blinds

Energy
measuring

Controlling
lights

Touch
panel

Heating
control

Detectors

Detectors
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 Miele أَجِھزة  مع  الَتكاُمل 
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 ,(iPhone App  )  iHC-MI   ,(Android App  )  iHC-MA
.(iPad ) iHC-TI و ( Android Tablet) iHC-TA 

یمكن •   (eLAN-RF-Wi  )  eLAN-RF بإستخدام  
السیطرة على أجهزة RF  من التلفزیون الَذكي.

بإستخدام حادم  IMM, يُمِكن الَسيطَرة على نِظامي • 
.  Videozone RF  من خالل BUS & RF

لیھا من التطبیق واحد RF و BUS في التطبیقات المعقدة (ذلك 
iMM ( و خادم اتصال) یمكن تكامل وحدات RF على حد سواء

(آي باد)  iHC-TI وح اندروید ) و )
 RF و   WiFi الذكي  التلفزیون  من  علیھما  السیطرة  یمكن 

استخدام الصندوق الذكي
Videozone یمكن السیطرة علیھما من RF و BUS كل من ، 

iMM  استخدام الخادم



WiFi

Switch

BMS
Building management system

PMS 
Property management system

LAN

LA
N

System BUS

LAN

External master 
MI3-02M

External master 
MI3-02M

2x Installation BUS
(2x 32 units)

2x Installation BUS
(2x 32 units)

... up to 8x MI3-02M

up to 32x 
central unit or more

(dependles on the supported 
number of TCP Clients in BMS)

System BUS
... up to 8x EMDC-64M

DALI/DMX gateway 
EMDC-64M

DALI/DMX gateway 
EMDC-64M

1x DALI/DMX
for lighting control

1x DALI/DMX
for lighting control

Protocol:
ASCII

Protocol:
ASCII

WiFi

Switch Connection Server

iMM Client/Server

PC - webserver

Central unit 
CU3-02M

Central unit CU3-02M

External master 
MI3-02M

DALI/DMX gateway 
EMDC-64M

DALI/DMX gateway 
EMDC-64M

External master 
MI3-02M

... up to 8x Central unit

2x Installation BUS
(2x 32 units)

2x Installation BUS
(2x 32 units)

2x Installation BUS
(2x 32 units)

2x Installation BUS
(2x 32 units)

1x DALI/DMX
for lighting control

1x DALI/DMX
for lighting control

... up to 8x MI3-02M

... up to 8x EMDC-64M

Videozone

iHC-MI
iOS

iHC-MA
Android

iHCiHC-MI
iOS

A
dro

MI

MAMA
ndd

iHC M

iHC-MM
An

iHC-TI
iOS

iHC-TA
Android

iHCiHC-TI
iOS

roi

TI

TATA
nddrr

iHC T

iHC-TT
An

Protocol:
ELKONET

Protocol:
ELKONET

LANL

LAN

System BUSS

System BUSS

LAN

LAN

LAN

H
D

M
I

BMS و iNELS بین والَتواُفق  الَتكاُمل 
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الواحد املَرشوع  يف  املَركزیة  الوحدات  ِمن  املَزید 
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WiFi

BMS
Building management system

... up to 8x Central unit
through iMM Server 

or Connection Server

... up to 8x EMDC-64M

... up to 8x EMDC-64M

... up to 32x Central unit or more
through Building  Management System 

DMX BUS

DALI BUS

DALI BUS

DMX BUS

Central unit CU3-02M

Central unit CU3-02M

2x Installation BUS
(2x 32 units)

2x Installation BUS
(2x 32 units)

EMDC-64M
DALI/DMX gateway

EMDC-64M
DALI/DMX gateway

System BUS

System BUS

Connection Server iMM Server

OR

DALI Ballast No. 1DALI Ballast No. 64

DALI Ballast No. 64

LED FixtureLED Fixture

LED Fixture LED FixtureLED Fixture

DALI Ballast No. 1DALI Ballast No. 2

L

N

A AB BGND GND

DMX driver No. 1

DMX driver No. 1DMX driver No. 2

DMX driver No. 64

DMX driver No. 64

Lighting Fixtureg g

Lighting Fixtureg gLighting Fixtureg g

Lighting Fixture

Lighting Fixtureg g

Power supply

Power supply

120 Ohm

120 Ohm

LAN

LAN

LA
N

LA
N

L

N

- - - +

LED

L L

N
L

N
230 V AC

N

230 V AC

ESL
R - resistive

L - inductive
C - capacitive

Lighting Fixture

GND 12-24 V DC

Light intensity sensor

GSB3
Touch buttons

WSB3
Push buttons

DA3-22M
Universal PWM 

dimmer

LBC3-02M
Dimmer 1-10V for fl uo-

rescent lamps

DAC3-04M
Digital-analog

converter

DCDA-33M
LED dimmer

SA3-01B
Switching 

actuator

DAC3-04B
Digital-analog

converter

EST3
Touch unit

Motion
detector

ADC3-60M
Analog-digital

converter

RGB
strip

R G B

G
N

D

12
-6

0 
V 

D
C

1-
10

 V
 D

im
m

ab
le

El
ec

tro
ni

c B
all

as
t

1-10 V Dimmable
Electronic Ballast

LEDs controlled 
by various current

Fluorescent lamp

4x
 0

(1
) -

 1
0 

V

An
alo

gu
e v

ol
ta

ge
 

sig
na

l

iHC-MI
iOS

iHC-MA
Android

iHCiHC-MI
iOS

A
dro

iHC MI

MAMA
ndd

iHC M

iHC-M
An

iHC-TI
iOS

iHC-TA
Android

iHCiHC-TI
iOS

roi

iHC TTI

TATA
nddrr

iHC T

iHC-T
An
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باإلنارة الَتَحكم 
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باإلضاءة تَحكم 
رومانيس  ضوء  مشاھد  وضع  وإطفاء،  تَشغیل 

الَضوء. والِسحر 

/املَظالت الَستائر 
الضوء   ة  شدَّ وحساب  الستائر  تعیین  نسیت  َهل 

مشكلة. أى  ھناك  لیس  والطقس؟ 

عامة نَظرة 
الَسیطرة املُطلقة لتَشغیل َجمیع األجھزة.

الكامیرات تحكم 
یُمكنك إبقاء العین عىل السالمة واالمان يف منزلك من أي 

مكان عىل وجه األرض.

HVAC تَحكم
ریقة  بالطَ الَحرارة يف كل غرفة,  َدرجة  یَمكنك َضبط 

تُریدھا. التي 

مللتیمیدیا ا
املوسیقى  وسامع  الفیلم،  لَعرض  وبَسیطة  َرسیعة 

وإستعراض الصور وغیرھا.

للكُل تَطبیقات 

املَنزيل الَتحكم   iNELS

iNELS Home Control

أبواب املرآب / البوابا ت

اإلضاءة التََحكم يف 

ھربائیة كَ مآِخذ 

الَستائر / املَظال ت

الَحرارة َدرجة  تَنظیم 

كامريات

سیناریو

إنرتكوم الفیدیو 

الطاقة تََحكم يف 

الَھواء تَكییف 

الطَقس َمحطات 

والَستائر  اإلضاءة  يف  الَتحكُم  الَھواء،  وتَكییف  الَتدفئة  ِمن  كُل  يشء,  بكل  َتحكم  یَ  ,iNELS نِظام 
ِخالل  من  ِبَك.  الخاصة  املُمتلكات  وِحامیة  املَنزيل  األمان  نِظام  إىل  وصوالً   األجِھزة,  من  وَغیرھا 
توفر لَدیك َعین ساھرَة عىل منزلك  تطبیق iHC, يُصبح املَنزل بأَكِمله تَحت تَرصفك, َمع iNELS, يَ

تُرید. كُنت وحیثام  َحیثام  دامئاً. 

واملیزة  املَحمول.  الھاتِف  من  املُتَكاملة  والتُكنولوجیا   iNELS عىل  للَسیطرة  املَجاين  التَطبیق 
الَشبكة  التَطبیق، ما إذا كنت ُمتصالً إىل  ِبها مبارشًة من  التَحكم  تُم  یَ قنیات  التَ ل  أَنَّ كُ الرئیسیة ھي 

الجوال. بیانات  أو إسِتخدام   (LAN) املَنزلیة

 Miele األجھزة املنزلیة
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www.inels-solutions.com

واالبنیة للمنزل  الذكیة  الحلول 

مختارة  مجموعة  وتقدیم  مرشوع.   3000 عن  یزید  ما  بإجراء  قمنا   iNELS تورید  بدأنا  أن  منذ 
املشاريع. هذة  من 

بَراغ،  يف  البلدیة  دار  يف  فرنيس  َمطعم  كاِمل،  ِبشكل  بُعد  عن  التَحكم  املََجر,  يف  االسكواش  َمركز 
واملَنازل.  الُشقق  من  یُحىص  ال  وَعدد  مایوركا  يف  الصیفي  املَقر  أُوكرانیا،  ییف،  كِ يف  لیيل  َملھى 

العامل. أنْحاء  َجمیع  يف  املواقع  من  ئات  مبِ وُمنفذة  ُمثبیتة  أنظمتنا  إیجاد  یُمكنك 

الُفندقية  الَسكنية,  للِقطاعات  كانت  ِسواء  املَشاریع،  ملُختلف   iNELS نِظام  تَوصيف  باإلْمكان 
التجاریة. ز  واملَراكِ والضيافة, 

iNELS َمشاریع 

املركز التجاریةالفندقالفیالاملنزل الشقة

ویندهام ُفندق 

تم تجهیز جمیع الغرف بالرتكیبات الكهربائیة الذكیة• 

 •RFSA یتم التحكم بذلك عن طریق وحدات

عند تصمیم النظام، تم التأكید عىل وظیفة املركزیة• 
(Master switch ) 

تركيا اسطنبول، 

Tegra َمنزل

تم بناء املنزل من الخشب وتم األحذ باإلعتبار  األمور • 
القياسية للسيطرة عىل الستائلر والتكييف

يُسيطر iNELS عىل التكييف وتقنيات وقائية أخرى، • 
باإلضافة  لكامريات IP أيضا

ليتوانيا  / فيلنيوس 

َسكني َمبنى 

بكل من 31 شقة, يُسيطر  iNELS عىل اإلضاءة • 
ذلك الوصول إىل نِظام الدخول   والتَدفئة، الَستائر، وكَ

(VOIPَعرب بروتوكول)

يُستخدم للسيطرة, مفاتيح WSB3، وأزرار تعمل • 
EST3 ولوحات اللمس GSB3 باللمس

التشيك / جمهورية  أولوموك 

صحي َمركز 

اج •  التَحكم يف اإلضاءة مبنطقة الَساْونا, وقُسم املسَّ
واإلسرتخاء

تستخدم وحدات LARA لتشغيل املوسيقى يف جميع • 
األقسام  باملركز الصحي

 • IHC يتحكم عامل التشفيل  بالنظام باستخدام التطبيق

Petrovice / التشيك جمهورية 

روكسان مقهى 

سيناريوهات اإلضاءة, ومُيكن تَعديلها من وحدات • 
IHC أو تَطبيقات EST3 إِتصال

يسيطر iNELS عىل اإلضاءة  والجو اإلضاءة العام, • 
 DA-33M,RFDA-73M/RGB, :بفِضل املَُشِغالت

 DA3-22M

يتم التحكم بأجهزة التلفز الرتويجية أيضا من • 
IHC التطبيق

قبرص  / نيقوسيا 

امليدان ُفندق 

يُستخدم iNELS بالتَحكم يف اإلضاءة من َمكتب • 
اإلسِتقبال

تَشُمل ُمراقبة الرُثيات الكريستال واإلنارة التَجميلية • 

إدارة الصوت / نظام الفيديو• 

المتحدة العربية  االمارات  دبى، 
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الَستائر ُمَشِغالت 

املَُحِوالت

واإلغالق الَفتح  ُمَشِغالت 

اإلنارة ة  ِشدَّ ُمَشِغالت 

الِنظام َوحدات 

 •DALI/DMX اىل iNELS ُمَحول من
 • DMX أو Dali 64 يُسيِطر عىل ما يصل إىل
 •EBM تَصل مع الوحدة املركزية َعرب يَ

GSM جهاز االتصالDALI/DMX ُمَشِغل

GSM3-01M

بوابة  لالتصال بني iNELS والهواتف • 
GSM النقالة

يدعم ما يصل إىل 512 رقم• 
 •EBM يتصل مع الوحدة املركزية عرب

مزود الطاقة

PS3-100/INELS

الطاقة : 100 واط• 
الجهد: 250-100 فولت تيار مرتدد• 
 •1:27.6V/3.6A :الناتج
 •2:12.2V/0.35A :الناتج

فاصل الباص 

BPS3-01M / BPS3-02M

تستخدم لفصل مقاومة من الباص من • 
إمدادات الطاقة

 •1x/2xCIB BUS يدعم

وحدة دعم للوحدة املركزية

MI3-02M

يسمح لتوسيع النظام• 
 •2xCIB BUS
 •EBM يتصل مع الوحدة املركزية عرب

الوحدة املركزية

CU3-02M

العنرص األسايس للنظام• 
 •2x CIB BUS, 1x EBM BUS
 •ethernet 100 Mbps
 •2x AI, 4x DI, 1x DO
 •RF مع خيار الالسليك

الوحدة املركزية

CU3-01M

العنرص األسايس للنظام• 
 •2x CIB BUS, 1x EBM BUS
 •ethernet 100 Mbps
 •2x AI, 4x DI, 1x DO

 •8A/ AC1 التحكم 2 دوائر
 •250V AC1، 24VDC :الجهد
السيطرة عىل املآخذ، الستائر، اإلنارة، الخ• 
 •CIB 50 منmA :قيمة التيار

ُمَشغل إطفاء وتَْشغيل

SA3-02B

 •16A/ AC1 التحكم 1 دوائر
 •250V AC1، 24VDC :الجهد
السيطرة عىل املآخذ، الستائر، اإلنارة، الخ• 
 •CIB 30 منmA :قيمة التيار

ُمَشغل إطفاء وتَْشغيل

SA3-01B

 •16A/ AC1 التحكم ِبدائرتني
 •250V AC1، 24VDC :الجهد
السيطرة عىل املآخذ، الستائر، اإلنارة، الخ• 
 •CIB 50 منmA  :قيمة التيار

ُمَشغل إطفاء وتَْشغي

SA3-02M

 •16A/ AC1 التحكم 4 دوائر
 •250V AC1، 24VDC :الجهد
السيطرة عىل املآخذ، الستائر، اإلنارة، الخ• 
 •CIB 70 منmA :قيمة التيار

ُمَشغل إطفاء وتَْشغيل

SA3-04M

 •16A/ AC1 التحكم 8 دوائر
 •250V AC1، 24VDC :الجهد
السيطرة عىل املآخذ، الستائر، اإلنارة، الخ• 
 •CIB 60 منmA :قيمة التيار

ُمَشغل إطفاء وتَْشغيل

SA3-06M

 •16A/ AC1 التحكم 12 دائرة
 •250V AC1، 30VDC :الجهد
السيطرة عىل املآخذ، الستائر، اإلنارة، الخ• 
 •20mA/230VAC :قيمة التيار

ُمَشغل إطفاء وتَْشغيل

SA3-012M

التحكم يف الستائر , املظالت وغريها.• 
 •250V AC1، 24VDC :الجهد
 •A 0,85 :الحمل
 •CIB 60 منmA :قيمة التيار

ر ُمَشغل الستائِ

JA3-02B/DC

 •(LED) التحكم بشدة اإلنارة 3 دوائر
 • 12-24V :الجهد
 • CIB, DMX, Dali التحكم: من خالل

ة اإلنارة ُمَشِغل ِشدَّ

DCDA-33M

التحكم بشدة اإلنارة  3 دوائر  إنارة  • 
(LED RGB) ونة لَ ُم

 • 12-24V :الجهد
 • CIB, DMX, Dali التحكم: من خالل
 •A 5*3 :الحمل
َحُكم V 0-10 من خالل •  تَ إمكانية ال

 DAC3 الوحدة

ة اإلنارة ُمَشِغل ِشدَّ

RFDA-73M/RGB

التحكم بشدة اإلنارة لدائرتني (الفلورسنت)• 
الدائرتني مستقلني كلياَ• 
 • 2x(0-10 V) ,16 amp  :التحكم
 •CIB 60 منmA :التيار

ة اإلنارة ُمَشِغل ِشدَّ

LBC3-02M

لَف)•  التحكم بشدة اإلنارة لدائرتني (ُمْختَ
نوع الحمل: LED، ESL، مقاوم، حثي • 

والسعوية
الحمولة القصوى: VA 400 لكل دائرة• 
 •CIB 10 منmA :التيار

ة اإلنارة ُمَشِغل ِشدَّ

DA3-22M

رية َرَقمي ناظُ ُمَحِول تَ

DAC3-04B

يولد اإلشارات التناظرية للجهد• 
4 دوائرالتناظرية • 
 •RFDA-73M / RGB .تسيطرعىل سبيل املثال
 • CIB 50 منmA :يار تَ ال

رية َرَقمي ناظُ ُمَحِول تَ

ADC3-60M

دمج أجهزة االستشعار مع• 
االجهزة التناظرية • 
6 مدخالت تناظرية • 
يار واملقاومة•  تَ تدعم إشارات الجهدية وال
 • CIB 100 منmA :يار تَ ال

رية َرَقمي ناظُ ُمَحِول تَ

DAC3-04M

يولد اإلشارات التناظرية للجهد• 
4 دوائرالتناظرية • 
 •RFDA-73M / RGB .تسيطرعىل سبيل املثال
 • CIB 50 منmA :يار تَ ال
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َمداِخل َوحدات 

ِجداریة تَحكم  وحدات 

الضیف لغرفة  تحكم  شفاتوحدات  كا

وحدة مدخل الحرارة

TI3-40B

لتوصيل الحرارة• 
أجهزة االستشعار• 
 •Ni1000 4 أوX TC، TZ. PT1000، PT100
 •CIB 20 منmA :التيار

وحدة مدخل الحرارة

TI3-60M

لتوصيل الحرارة• 
أجهزة االستشعار• 
 •Ni1000 6 أوX TC، TZ. PT1000، PT100
 •CIB 45 منmA :التيار

وحدة مدخل ثنايئ

IM3-80B

وحدة اإلدخال لالتصال مع أزرار يف أي • 
تصميم آخر، للكاشفات, الخ

8 مدخل رقمي• 
 •CIB 20 منmA :التيار

وحدة مدخل ثنايئ

IM3-20B / IM3-40B

وحدة اإلدخال لالتصال مع أزرار يف أي • 
تصميم آخر، للكاشفات, الخ

2\4 مدخل رقمي• 
 •CIB 20 منmA :التيار

وحدة مدخل ثنايئ

IM3-140M

وحدة اإلدخال لالتصال مع أزرار يف أي • 
تصميم آخر، للكاشفات, الخ

14 مدخل رقمي• 
 •CIB 25 منmA :التيار

وحدة مدخل الحرارة

TI3-10B

لتوصيل  أجهزة اإستشعار الحرارة• 
 •Ni1000 أو TC, TZ, PT1000, PT100 × 1
 •CIB 20 منmA :التيار

عَمل باللَمس ُمفتاح زُجاجي يَ

GSB3-40 / GSB3-60

4 أو 6 األزرار ملس • 
متكامل إلستشعار شدة الضوء وإستشعار • 

درجة الحرارة
إمكانية استخدام الرموز املحفورة • 
 •CIB 40-25 منmA :الحمل

لوحة تَعَمل باللَمس

EST3

لوحة اللمس مع شاشة 3.5 "• 
التحكم يف درجة الحرارة، واإلضاءة، • 

والتظليل، والسيناريو
 •LOGUS90 تصميم
 •CIB 150 منmA :الحمل

 •LOGUS90 أزرار الضغط، 2/4, تصميم
جهاز استشعار درجة الحرارة متكامل• 
 •LED ُمؤرشإشارة بلونني
 •CIB 25 منmA :الحمل

أزرار الضغط

WSB3-20 / WSB-40

 • RFID , 13.56 MHZ قارئ بطاقة
NFC مدمجة• 
 •  LOGUS90 2 أزرار
 •CIB 50 منmA :الحمل

 قارئ ِبطاقة ِجداري

WMR3-21

منظم رقمي للحرارية • 
القياس والتحكم يف درجة الحرارة للغرفة• 
 •CIB 20 منmA :االتيار
 •LOGUS90 تصميم

منظم الحرارة الرقمي

IDRT3-1

عَمل باللَمس ُمفتاح زُجاجي يَ

GSB3-80

8 األزرار ملس • 
متكامل إلستشعار شدة الضوء • 

وإستشعار درجة الحرارة
إمكانية استخدام الرموز املحفورة • 
 •CIB 40-25 منmA :الحمل

 قارئ ِبطاقة زُجاجي

GMR3-61

 • RFID ,13.56 MHZ قارئ بطاقة
NFC مدمجة• 
6 أزرار ملس • 
 •CIB 40-25 منmA :الحمل

لوحة ُمَتعددة الوظائف تَعَمل باللَمس

EHT3

لوحة التحكم بغرفة الضيوف مع شاشة 3.5"• 
تسيطرعىل كل من التكييف، وأضواء، • 

ومشاهد، والصوت
مجموعات "عدم اإلزعاج" و "غرفة التجميل" • 

واملعلومات

 لوحة باب املدخل

GHR3-11

 لوحة الوضع للغرف عند املمر• 
 • RFID ,13.56 MHZ قارئ بطاقة
 •"MUP" و "DND" اشارات من
جرس اتصال• 

كاشف حركة

RFMD-100

 •2x1.5 V AAA الطاقة: بطارية
زاوية الكشف 120 درجة• 
يصل اىل مسافة 12 مرت (13.12 يارد)• 

كاشف للنافذة

RFWD-100

 •2x3 VCR2032 الطاقة: بطارية
نافذة فتح / قفل الباب • 
مؤرش للبطارية• 

كاشف الدخان

RFSD-100

 •2x1.5 V AAA الطاقة: بطارية
كاشف الدخان: برصي • 
أختبار ذايت• 
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الطَقس َمحطة  لَتكییف ا

والُصورة الَصوت 

إنَرتكوم فیدیو 

iNELS إكِسسوار

IP كامريا

 IMM خادم للتحكم بالصوت
AZ-R

الخادم  لعملية تشغيل الصوتيات بشكل • 
شامل للمكان أو مناطقي 

تشغيل املوسيقى من القرص الصلب • 
للبيانات املركزي

مجهزة ب 3،5 ملم جاك إخراج الصوت • 
َكرب للَصوت لالتصال مبُ

eLAN IR علبة

ELAN-IR-003

العلبة الذكية للتحكم يف األجهزة, ُمزودة • 
بِجهاز إستقبال لألشعة تحت الحمراء 

من خالل التطبيقات
تسيطر عىل أجهزة التلفزيون ومكربات • 

الصوت، وأجهزة استقبال األقامر 
الصناعية وأجهزة العرض الخ.

 ثالث  أجهزة اإلرسال األشعة تحت • 
الحمراء، وتصل األوامر اىل 100 

RF العلبة  الَذكية

ELAN-RF-003

 • iNELS RF العلبة الذكية للتحكم يف وحدة
من خالل العلبة الذكية ميكن أن تكون • 

متكاملة وحدات RF مع وحدات BUS وإىل 
 IHC التطبيق

 • LAN (السليك) االتصال

RF العلبة  الَذكية

ELAN-RF-WI-003

 • iNELS RF العلبة الذكية للتحكم يف وحدة
من خالل العلبة الذكية ميكن أن تكون • 

متكاملة وحدات RF مع وحدات BUS وإىل 
 IHC التطبيق

 •WIFI أو LAN (السليك) االتصال

الرا راديو

LARA 

يشغل راديو اإلنرتنت املبارش واملوسيقى • 
من القرص NAS أو أي مصدر خارجي

 • W 2x10 مجهزة مبكرب للصوت
إمكانية للتواصل مع مكرب للصوت خارجي• 
 • LOGUS90 الطاقة: عرب اإليرثنت، تصميم

 خادم  إتصال

 خادم  إتصال

يفهم الربوتوكوالت األخرى ألجهزة الطرف • 
IHC الثالثنقل اإلتصاالت إىل التطبيقات

 IMM خادم
IMM خادم

يستخدم IMM كمنطقة الفيديو لتشغيل • 
األفالم واملوسيقى أو مشاهدة التلفزيون

يفهم الربوتوكوالت األخرى ألجهزة • 
الطرف الثالث

الرا انرتكوم

LARA

إىل جانب تشغيل املوسيقى أو الراديو، • 
الرا انرتكوم الداخيل تسمح للصوت 
والفيديو التواصل مع انرتكوم الباب 

إمكانية التواصل مع وحدات الرا أخرى • 
دقة  الشاشة 128×128 بكسل• 

IP كامريا

iNELS Cam

 • DC الطاقة: محول 5 فولت
الدقة: 640 × 480 بكسل• 
ضوء الليل• 
ما يصل اىل 10 كامريات يف التطبيق• 

LG التحكم بالَتكييف

PI485

 • LG بوابة العبور  التي توفر االتصال بني
iNELS وحدات التكييف و نظام

هناك نوعان مع دعم  يصل إىل 16 أو 48 • 
وحدات داخلية

محطة أرصاد جوية

GIOM

 •IP صيغة أبسط من محطة االرصاد الجوية
رسعة الرياح, اتجاه الرياح, درجة الحرارة, • 

الرطوبة النسبية والضغط املطلق 
واالرتفاع، رياح باردة والرطوبة املطلقة، 

نقطة الندى

الرتكيب

اإلطار

إمكانية اختيار اإلطارات للرتكيب املخفي • 
أو الرتكيب السطحي

2 وحدات، 3 وحدات• 

التحكم بالَتكييف

CoolMasterNet

جرس التواصل الذي يربط أنظمة • 
iNELS التَكييف و

محطة أرصاد جوية

Clima sensor

توفر ما يصل إىل 8 إشارات التَامثُلية حول • 
الظروف الجوية

مجموعة كاملة من التطبيقات• 
رسعة الرياح ,درجة الحرارة • 

,الرطوبة،الشفق، هطول األمطار، 
والسطوع (الرشق والجنوب والغرب)

الفيديو إنرتكوم

للتوسعة

إمكانية اختيار عدة أنواع مختلفة،• 
وحدة من 5 أزرار، لوحة املفاتيح أو • 

infopanel

الفيديو إنرتكوم

االساسية الحالة 

يقدم االنرتكوم الداخيل ( IP ) نوعني من • 
الوحدة األساسية

تم تجهيز واحد منهم مع كامريا HD مع • 
رؤية ليلية

الطاقة عرب اإليرثنت• 

محرك حراري

TELVA 24 V

جهد التشغيل: 24 فولت AC، 50/60 هرتز• 
 •N ± 5٪ 100 :قوة التوقف
البعد ح / ث / لرت: 55 + 5 × 44 × 61 مم• 

ُمسَتشِعر الفيضانات

FP1

استشعار ترسب املياه يحذر من • 
الفيضانات يف الحامم

طول الكابل 3 أمتار (3.3 ياردة)• 

استشعار الحراره

TC

 •(F °  32-158) املدى: 70-0 درجة مئوية
االستشعار: NTC 12 ك 5٪• 
TC-0 - لرت. 110 ملم (4.33 يف)• 
TC-3 - ل. 3 مرت (1.42 يارد)• 
TC-6 - لرت. 6 مرت (1.75 يارد)• 
TC-12 - ل. 12 م (13،12 يارد)• 

 iNELS BUS كابل

 تم تصميم كابل خصيصا لالستخدام يف • 
iNELS نظام

ألنها توفر أفضل املعايري لألسالك • 
 •AWG 20 زوج من األسالك امللتوية، قطر

استشعار الحراره

TZ

 •(F ° 257 -4) مدى: 40- - 125 درجة مئوية
االستشعار: NTC 12 ك 5٪• 
TZ-0 - لرت. 110 ملم (4.33 يف)• 
TZ-3 - ل. 3 مرت (1.42 يارد)• 
TC-6 - لرت. 6 مرت (1.75 يارد)• 
TC-12 - ل. 12 م (13،12 يارد)• 

محرك حراري

TELVA 230 V

جهد التشغيل: 230 فولت، 50/60 هرتز• 
 •N ± 5٪ 100 :قوة التوقف
البعد ح / ث / لرت: 55 + 5 × 44 × 61 مم • 
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الَرتكیب ِخیارات  اإلجھزة أبعاد 
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SMD خط انتاج

الفحص

قسم التطوير واالبحاث املختربات

تركيب الرقائق االلكرتونية

صالة االنتاج

 ٤٠
مطور 

٢٠٠٠ مرت مربع
مساحة العرض

٢٣ عاما
يف السوق

٢٠٠ ملكية حرصية
لقوالب البالستيك

فَقط اإلتجار  يَعتمدون   اآلَخرون 
بأنفسنا املنتجات  ونُصنع  نُطور  نَحن  ذلك،  ومع 

٢٠٠٠
مساحة املستودع

٢٠٠٠ مرتمربع
٢٠٠مساحا االنتاج

عامل انتاج

SMD خط انتاج
٢ ١ میلیون

مكون يف اليوم

١٢ سنة
ISO شهادة

٦٠٠٠٠٠
منتج سنويا

طابعة اليزر ٢
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