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القاِبضة  ELKO EP

والِتشيكية  واملُبتكرة,  قليدية  التَ املَصانع  إحدى  تُعتَرب 
يف  ُرشكائك  إننا  ,كام  اإللكرتونية  األجِهزة  ِصناعة  يف  بَْحتة 
الَعديد  وِبَفضل  عاما.   23 منُذ  الكهربائية  املُنشآت  َمجال 
لَدينا  واالن,  السوق.  يف  واألنِشطة  الِخربة  َسنوات  من 
ِصناعة  َمجال  يف  ُمتخصصني  أَصبَحنا  إننا  للقول  املَقدرة 
الَرشكة   وتُنتج   ,(Relays) اإللكرتونية-واملرحالت  األجهزة 
مئة  فعليا  إنتاجنا  من  األصناف  وهذه  ُصنف.   200 من  أكرث 
الَحديثة،  واألَجــهــزة  األَدوات  ــَدث  أح وبإستحدام  باملئة 
املُعطيات,  َهذه  كُل  نمية.  والتَ البُحوث  َمركز  اىل  باِإلضافة 
رواجاً:  األكرَث  التكنولوجيا  تَطوير  نَحو  للتَوجه  نا  لَ تَسَمح 

.  iNELS الَذكية  الَرتكيبات الَكهربائية  نِظام 



Jiří Konečný 

االستكشافية

مبنى  اإلدارة

قاعة  التصنيع

 األبحاث
ومركز التنمية

مركز التدريب
واملطعم

َمجال  يف  ــاً  ــث ــدي َح ـــدرب  واملُـــتَ عــمــري  ــن  م ــن  ــعــِرشي ال يف 
 Time) زَمني  ُمرحل  أَول  بتَصميم  قُمت  اإللكرتونيات، 
لدي  يُصِبح  بأن  ِفكرة  أدىن  لديَّ  يكن  مل  حيَنها,   ،(Relay
األَمر  ح  أصبَ ــَذيك.  ال الهاتِف  ِمن  َعليها  للَسيطرة  املَقدرة 
الدينامييك  التَطور  تََخلل  فقد  شاِملة,  وبنظرة  َحقيقة، 
باألجھزة  والتَحكم  َدمج  إىل  باإلضافة  املعلومات،  لتُكنولوجيا 
تَمَّ  قصیًر،  وقت  وخالل  الحقاً,   .(Iot) اإلنرتنت  عرب  وغريها 
َمجال  وإِيجاد  الكهربائية،  املنشآت  عىل  الَسيطرة  إنْشاء 
ا  كنَّ طویلة،  ولفرتة  االن  الَذيك“.  ”املَنزل  يُسمى  كلياً  َجديد 
 Components of) اآليل“  التحكم  ــات  ــون ــك ”م ــدم  ــق نُ
ُمتطلبات  وتَحقيق  أجَمعها،  وبالُحلول   ،(Automation
ليس  املنافسة  يف  مُييزنا  ما  التَفاصيل.  أََدق  اىل  الُعمالء وصوالً 

 Jiří Konečný

املؤسس، املالك
والرئيس التنفيذي للرشكة

جريي كونتيش

فقط املرونة املتوفرة لَدينا ونَهج اإلسِتعداد إلدخال تَعديالت 
ِفعل  ”دامئاً  يف  الُرغبة  أيضاً  ولَكن  والُرغبة،  الطَلب  حسب 
نا  أجهزتِ تَتَحكم  األن  التذكیر,  ویجب  ذلك!“  من  أَكرَث  يشٍء 
ُغضون  يف  العامل.  أنحاء  مِبُختلف  املباين  من  آالف  ِعدة  عىل 
نمية  والتَ التَطوير  بِقسم  الشاق  الَعمل  من  ليلة  قَ َسنوات 
نِظام  تَطوير  تَمَّ  ُمهندسا،   ٣٠ من  أَكرث  اآلن  تَُضم  والتي  لدينا 
عىل  فَقط  وظيفته  تَنطوي  وال  ُمتكامل  كِنظام   iNELS
أو  ــواء  األض وتَعتيم  املَنزلية،  ــزة  األجــِه وإِطــفــاء  تَشغيل 
اِإلنذار،  بأجِهزة  التَحكم  أيضاً,  ولكن  الَستائر،  عىل  الَسيطرة 
والفيديو  الصوت  تَوزيع  بالكامريات،  ُمراقبة  ونِظام   ،HVAC
يف  َمشمولة  ليست  الوظائِف  كانَت  وإِْن   ... تطول  -والقامئة 
هاتفك  خالل  وِمن  ِبسهولة.  َدمجها  املُمكن  فِمَن  الِنظام 
املثال:  َسبيل  عىل  ُمختلفة،  أجِهزة  يف  التَحكم  مُيكنك  الَذيك، 
املَنزيل.  نِظام املَرسح  الَقهوة، والتَكييف أو  األَواين، آلة  َغسالة 
أجِهزة  من  الوحدات  َعرشات  إىل  تَحتاج  لَن  الحالة,  ِبهذِه 

الواقع الحايل، فأن كُل يشء قَد  لِلقيام بذلك.  ِبفضل  التَحكم 
ل  كُ أنَّ  ِمن  يَقني  عىل  وأَنَك  املنزل“،  ”يف  وإِنتاجه  تَطويره  تَمَّ 
قضايا  عىل  للعمل  ِبحاجة  ولست  يَنبغي،  كام  يَعمل  يشء 
محرتفاً  أو  ُمبتدئاً  نت  كُ ِسواء  األجهزة.  بَني  زامن  والتَ وافق  التَ
لتَوفري  لَك،  واملُتاح  الَفني  الَدعم  ريق  فَ لَدينا  املجال،  هذا  يف 
عىل  بناءاً  الِسعر  وتَقديم  تَوفري  للِنظام،  األويل  التَدريب 
ُمحاولة  ويف  لَديك.  الَكهربائية  للتَمديدات  األَولية  الَنظرة 
أعامل  أيضاً  أَِمن  نُ نحن  فَ الكاملة،  الُعمالء  ِخدمة  لتَوفري 
يف  الَسنوية  ــادة  ــزي ال  .iNELS لِنظام  الكاِمل  ثبيت  التَ
ُمؤرشات  وهي   , لدينا  املبيعات  َشبكة  وتَطوير  ــرادات  اإلي
بعمالئنا،  عالقتنا  لتَوثيق  دامئاً  نَعمل  ولذا  ذلك.  عىل  واِضحة 
تَجد  الَجيد، وَسوَف  َمخزوننا  أو  والَفني  الِتقني  بالَدعم  سواًء 
إِثنان  ذلك  يف  مبا  العامل،  أنحاء  مبختَلف  بلدان   ١٠ يف  فروعنا 
والواليات  املتَحدة  العربية  اإلمارات  َدولة  -يف  أَهمية  ذات 
بنا،  الخاصة  الُفروع  وجود  اىل  باإلضافة  األمريكية.  املتَحدة 

املوثوق  املوزعني  من  بِإستمرار  تَتَوسع  َشبكة  لدينا  وحاليا 
والطلب  العامل،  أنحاء  َجميع  يف  بلداً   ٧٠ ِمن  أَكرَث  يف  بهم 
َمعنا  تَكون  أن  ُرسورنا  َدواعي  ملَن  إنُه  منتجاتنا.  املتزايد عىل 

األَفضل. نَحو  قدماً  واملِيض 
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الَرئييساإلنجازات املَقر  تاريخ 

تَمَّ  ُمنتج  بدأ جريي كونتيش العمل يف هذا املجال، داخل مرآب مبنزله, أول 
تَشغيل َوحدات الطاقة للتَدفئة الكهربائية.

تأسيس رشكة ELKO EP املحدودة

َمكتب الُفرع األول لَرشكة ELKOEP يف سلوفاكيا، بدأ التصدير.

.Všetuly - مساحات اإلنتاج واملكاتب الجديدة يف هوليشوف
فروع جديدة ELKO EP بولندا وELKO EP املجر.

Roštění املرآب مساحة ٢٠ مرت مربع يف 

الكهربائية للتدفئة  الطاقة  وحدات  تَشغيل  املُنتج: 

٣ عدد املوظفني: 

واللحام اليدوية  االشغال  تكنولوجيا: 

1993
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إطالق الِنظام الَذيك للَرتكيبات الكهربائية iNELS BUS إىل السوق.

إنشاء َمكتب فرع ELKO EP روسيا.

أطالق النظام الذيك للرتكيب الكهربائية iNELS RF إىل السوق.

.LOGUS أوكرانيا / املوزع الَحرصي للَمقابس واملفاتيح الكهربائية ٩٠ ELKO EP َمكتب فرع

إطلالق iNELS الوسائط املتعددة (Multimedia ) للسوق / َجوائز «إِبِتكار العام ل RF اللمس.

جائِزة Golden Amper ل RF Touch / ُمستودع َجديد / إنشاء  َرشكة Elko Lighting املحدودة.

  ELKO EP الرشكة العام

٢٠ عاما يف السوق / فُروع َجديدة ELKO EP اسبانيا و ELKO EP النمسا.

جائزة LARA و RF Box الذكية.

أهداف نِظام iNELS الالسلكية - الفوز بهذه الجائزة املرموقة ذات رؤية لعام ٢٠١٥.

يت الَذيك يف  الواليات املتحدة األمريكية وELKO EP يف الرشق األوسط  ديب. فُروع َجديدة iNELS البَ

إِفتتاح املُخترب الخاص بالَرشكة.

Roštění, مساحة ٢٠٠ م٢ َمدرسة إبتدائية سابقة يف 

 (Modular time relay) املُنتج: وحدات تَتابع الوقت

١٥ َعدد املوظفني: 

لقائية، حصة ٢٠٪ من املكونات االلكرتونية تُ كنولوجيا: أول آلة SMD الشبه ال تِ

هوليشوف، يف املبنى السابق PVT, َمساحة ٤٠٠ م٢ 

املُنتج: َمجموعة كاملة من ُمرحالت الوقت (Time Relay)، اول قالب لالجهزة

٥٠ عدد املوظفني: 

كنولوجيا: آلة اومتاتيكية SMD، خط لحام، حصة أكرث من ٧٠٪ من املكونات االلكرتونية تِ

هوليشوف، املقر السابق لLOANA مساحة ٢٠٠٠ م٢

( Monitoring Relays) املُنتج: َمجموعة كاِملة ِمن ُمرحالت  املراقبة

٨٢ عدد املوظفني: 

كنولوجيا: ٢ من آالت SMD، خط لِحام تِ

هوليشوف واملباين الجديدة يف َموقع َمصَنع الُسكر الساِبق، وأكرث من ٨٠٠٠ م٢

(RF & BUS) الالسليك والباص  iNELS ظام املُنتج: نِ

َعدد املوظفني: ٣٠٠

حام الخايل من الرِصاص لقايئ بالكامل، اللِ كنولوجيا: ٢ ُخطوط إنتاج SMD   التَ تِ

، طابعة ليزر، واالختبار اآليل، واملُخترب الخاص
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املَرتبة الثالثة
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ُموظف

١٢٠٠٠٠٠٠
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الرشكةاملَقر الرَئييس

وإْحصائيات الَرشكةَحقائق  تَطَور 

قيَمة التَداول

املُوظفني



جريي كونيتيش َرجل األعامل للعام

www.elkoep.com/about-us/www.elkoep.com/about-us/

فُروعنابُلدان التَصدير (أكرث من 70)

روسيا

املُتَحِققة الَجوائز 

َرشكة العام

رُقي الَرشكة اىل َمرتبة بَني أَفضل ١٠٠ رشكة تِشيكية

«iNELS RF» الجائزة الذهبية ل

«RF Touch» الَجمعية الكهربائية الِتشيكية ل

(Time Relay SMRT) «املُنتجات الَذهبية ل «ُمرحل الوقت

«LARA» الَجمعية الكهربائية التشيكية ل

Infopres وسائل اإلعالم الصحافية مع جوائز
«Smart RF Box» ل

«iNELS RF» لتََحكم «Visionaries » ر املَُرشِف الِذكِ

جائزة إدارة الطاقة لرؤية ٢٠١٥

َجوائز الَرشكة

َجوائز املُنتج

العامل أنحاء  مِبُختلف  املُبيعات 

اوكرانيا
بولندا

الواليات املتحدة األمريكيةجمهورية التشيك

أملانيا

النمسا

إسبانيا

هنغاريا

سلوفاكيا

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

( املقر الرئييس)



املسؤولية

نَرعى ِبَفخر الَعديد من املُنظامت الخريية
الثقافية واألنشطة 

لَدى موظفينا ِحامية الَضامن االجتامعي
وائد ِعدة لهم تَوفري فَ ونَقوم ِب

إنضاممنا إىل املرشوع الخريي «مالك الخري»

نُساِعد من خالل تَوظيف األشخاص ذوي اإلحتياجات 
الخاصة

التَعاون مع املَدارس والَدعم للخريجني

مكافأة لنجاح املُوظف وافكار ُمبدعة

نُشارك يف املَشاريع الَخريية

ْنِتج األجهزة املوفرة للطاقة نُطَوير ونُ

لِلبيئة َصديق 

نِظام iNELS هو ُجزء ال يتجزأ من املنازل املُمنهجة 
الِكلفة وُمنخفضة 

َعملية اإلنتاج ُدون أي تَأثري َسلبي عىل البيئة

شهادة األيزو ١٤٠٠١

رْز نَحن ماضون يف برنامح فَ
RETELAو EKOKOM وجمع النفايات

اإلمِتثال لتَوجيهات RoHS وإنتاج خايل من 
الرِصاص, مجانية



www.elkoep.com

www.cedia.co.uk

www.electroindustry.cz

www.achb.cz

حتى اآلن, نَحن نَعمل َمع املَدارس والجاِمعات لعدة سنوات. 
أصبحت نَظرية الَرتكيبات الكهربائية الَذكية ُجزء ِمن املُنهج 
والجامعات  املدارس  ونُشارك  املَدارس.  من  َعدد  يف  الدرايس 
لَوحات  ذلك  يف  مبا  التعليمية  املَواد  من  واسعة  مبَجموعة 
وتَوِفري  الَرشكة،  يف  للطُالب  أكادميية  َجوالت  وتَرتيب  الَعرض، 
َدورات تَدِريبية للُمعلمني، ونَتعاون َمع املدارس يف املَشاريع، 
ولِِعدة  للبكالوريوس.  التخرج  َمرشوع  إْعداد  يف  واملُساعدة 
هوا  َوجَّ لدينا   iNELS لِنظام  التدريب  ُمهندسني  ُسنوات، 

التعليمي الدعم 

الِتجارة  ُمنظمة  هي   ,(CEDIA) اإللكرتوين  التَصميم  راِبطة 
أكرث  الَسكنية مع  للَمنازل  اآليل  التَشغيل  لِتكنولوجيا  الَدولية 
العامل.  أنحاء  مِبُختلف  واألعضاء  الرشكات  من  َرشكة   ٣٥٠٠ من 
وهي َمبنية عىل أساس قَوي ويُوفر فُرص الُحصول عىل التَعليم 
املُتَطور، وإْصدار الَشهادات والبُحوث ورَفع ِمستَوى الَوعي بني 
 ١٩٨٩ عام  يف  املتحدة  الواليات  يف  تَأسست  املُستهلكني.وقَد 

واآلن CEDIA هي الُسلطة الرائِدة يف العامل ِبهذا املَجال.

ية لعضو ا

َجمهورية  يف  وااللكرتونية  الكهربائية  الِصناعية  املُنظمة 
والذي  الَعمل  وأْصحاب  األعامل  رِجال  َجمعية  هي  الِتِشيك، 
الصناعة  من  ــراد  واألف بارية  اإلِعِت الَشخصيات  بني  يَجمع 
الطبية،  والتكنولوجيا  والتقنية  والَكهربائية  األلكرتونية 
للُمنتج  التَوجيهية  الَخَدمات  املَعلومات وَغريها من  وَخدمات 
تِجارية ُمتشابهة. وقَد تأسست يف عام ١٩٩٢ وجريي  نَفسه أو 

كونتيش هو عضو يف َمجلس اإلدارة.

الرتكيبات  ذَكاء  َمجال  ُخرباء يف  الَذكية  يوت  البَ َجمعية  تَجُذب 
الَسمعية  والِتكنولوجيا  املِعامرية  والَهندسة  الكهربائية، 
واألجهزة،  الحرارة،  ــِرتداد  وإس الَهواء،  وتَكييف  والبَرصية، 
والكامريات، وأنظمة األمن، واإلضاءة، إلخ وقَد تأسست يف عام 
٢٠١٢، ولقد أُنتخب جريي كونيكني يف الطليعة ُمنذ عام ٢٠١٣.

عىل  َذلك  يف  مِبا  التَعليم  َمجال  يف  التَعاون  عىل  تَركيزهم 
املُستوى  عىل  ذلك،  ِمن  ــرث  وأكْ الثانوي.  عليم  التَ ُمستَوى 
ِدراسية  َحلقات  نَُنظم  ذلك،  إىل  باإلضافة  أيضاً.  الجامعي 
مع  دامئة  وُمناقشة  واملُــشــاورات،  واملُــحــارضات،  ِظمة،  ُمنتَ
لألنِظمة  الَوعي  تَنمية  ْعزيز  لتَ الِتقنية.  الَدورات  يف  الطالب 
املختربات  نَدعم  ونَحن  الَذكية،  واملنشآت  الكهربائية 
يف  التَعاون  وأيضا  واملدارس،  للجامعات  الِعلمية  واملعدات 

األُخرى. الِدراسية  واملَواد  املَدرسية  الُكتب  إنشاء 



املُنتجات َمجموعات 

RF تََحكم iNELS
اإلرسال

تبديل املشغالت
الستائر ُمشغل 

ُمشغالت شدة االنارة
ُمشغل درجات الحرارة

(analog inputs) ُمشغل التناظرية
الذكية املجموعات 

التطبيقات

الدعم

ت
املبيعا

املنتج

وير
التط

نحن

الَسيطرة تَحَت  َيشء  كُل 
ْصنيع والتَطويرالتَ األبْحاث 

املَبيعات
الَدعم

َمساحة ُمقاومة للكهرباء الساكنة،
٢ َآلة SMD أُوتوماتيكية بالكاِمل 

خطان إِنتاج، نوبتني َعمل.

يوجد لدينا يف مركز ااالبحاث والتَطوير الَجديد،  
أكرث من ٣٠ ُمهندسا لتَطوير ُمنتجات َجديدة 
ُفھا والعمل عىل املنتجات  الحالية. وتَوِسعة وظائِ

ميكنك شخصياً التَواصل مع أكرث من ٧٠ مندوب 
مبيعات يف ELKO EP القابضة. نُقدم َخدمات 
ال تَشوبها شائبة وُمنتجات ُمتفوقة بأسعار يف 

الَجميع. ُمتناول 

٢٤ ساعة / ٧ أيام / ٣٦٠ يوماً, ليَس 
فَقط تَوفري الَدعم الَفني ولكن أيضاً 
اللوجستية. الخدمات 

(Relays) املُرحالت
مرحالت الوقت

مرحالت اإلغالق 
مرحالت املساعدة

مفاتيح الدرج
مشغل شدة االنارة

الحرارة
مفاتيح مستوى املياه وغريها

مزودات الطاقة
مرحالت مراقبة الجهد
مرحالت مراقبة التيار

(BUS) باص iNELS نِظام
ُمشغل الفتح واالغالق 

الستائر ُمشغل 
ُمشغل شدة االنارة

وحدات اإلدخال
(Converters) املحوالت

إدارة الطاقة
ادوات التحكم الجداري

التطبيقات

اإلنارة
LED ملبات

LED ملبات تيوب
لوحة انارة مربعة

LED سبوت
LED رشائط

(Dali) السيطرة دايل
DMX تحكم

الصوت / الفيديو
A/V توزيع

املُتعددة الوسائط 
LARA

ُمراقبة تَحت األشعة الحمراء
اإلنرتكوم الداخيل / الفيديو

قياس الطاقة
الطقس محطات 

(Third Party) تكامل أجهزة الطرف الثلث

LOGUS90

تَصميم الخطوط / إطار
مآخذ

مفاتيح وأكرث من مفاتيح
أزرار الضغط

الحرارة
كشف الحركة



الَذيك املَنزل 
الِبناء وُحلول 

املَجموعات
أسَهل طريقة

إىل املَنزل الَذيك.

َسكنية ُشقة 
تَركيب السليك يف الشقة 
الحالية / وحدة سكنية.

املَنزل
َمنزلك مبجرد 
ملسة واحدة.

الفيال
الِتقنيات تَخاطب  ُسهولة 

مع بَعضنا البَعض!

الُفندق
التَحكم األول مام يتيح 

للضيوف فهمه جيداَ 
وِبسهولة.

الِتجارية املَراكز 
الَفعال االستخدام 

والطاقة. للِتكنولوجيا 



كامل املنتج

غطاء وإطار

غطاء عند الرتكيب يف علبة التثبيت

OLED شاشة

معالج كمبيوتر قوي مع قرشة M٤ األساسية، التي هي 

قلب الجهاز بأكمله وتسيطر عىل كل الوظائف

واجهة إيرثنت توصيل وتوريد الطاقة من 

LAN شبكة

رشيحة مطابقة للمقاومة

LARA 5 in 1

املُستوى... َرفيعة  تِكنولوجيا 

 SMD ل املُكونات اإللِكرتونية إنجاز أكرث من ٨٥٪ يف التصنيع تََشكلت من ِقبَ
٢ × آلة سامسونج SMD أوتوماتيكية بالكاِمل مع َخطني إنتاج 

القدرة: ٣٥٫٠٠٠ مكون / ساعة
الَحد األدىن لِحجم الرِقاقة هو ٠١٠٠٥ (٠٫٤x٠٫٢ مم)، والحد األقىص لحجم qfp ٥٥*٥٥  ملم 

هو الجهاز الذي

لَوحات  يَحمل 

الدوائر املَطبوعة عىل 

َخط الحزام الناقل.

الَتحميل أداة 

لقائية متاماً  تِ ُمرونة، 

يف خط الطباعة للمواد 

الالصقة ,طباعة ولصق 

.٢D مع التدقيق DPS عىل

الرقاقة طباعة 

يَتصاعد َسامكة 

الرقائق من ٠٢٠١ 

(٠٫٦x٠٫٣ ملم)، من 

خالل DPS تصل 

إىل BGA مع أبعاد 

٥٥x٥٥ ملم مع فارق 

يَصل اىل ٠٫٣ملم. 

الجهاز يحتوي عىل 

ستة رؤوس معها 

الفيديو  كامريا 

الخاصة.

٢ × الة 
الكرتونية

استخدامها إلجراء 

البَرصي  التَدقيق 

قبل كل 

العمليات.

الَتدقيق 
وِحزام الَنقل 

استناداً إىل نوع 

املُختارة،  الِتكنولوجيا 

يَُنشط الالصق أو 

ْصق  اللَ َمعجون 

مبارشًة يف املِفصل 

املَلحوم. يف أربعة 

ِمن  َعرش َمنطقة، فَ

املُمكن وهو ِمثايل 

َعمليات  ملُختلف 

حام. اللِ

الَتوجيه اعادة 
ُفرن اللِحام

هي اآللة التي تَحمل 

PCBs من الِحزام 

الناقل اىل مكان 

التَجميع.

املَُفِرغ

... الفائقة  التكنولوجيا  ذات  املُنتجات  النتاج  لنا  إسمح 

الراديو املوسيقي الفيديو انرتكوم إنرتكوم املَنطقة السمعية

LOGUS90

باللمس وتعمل 
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املَفاتيح تَطور 

ِبطريقة ما
بدأت النشأة

اليوم هناك
للمفاتيح َعودة 

الَفرتة من
التَطور ُشمولية 

فَرتة اِإلبتكار

إطارات َمصنوعة من
الطبيعية املواد 

ال داعي  للضغط ...
اللَمس فقط!

دامئاً هناك احد
 يف املَنزل

والتَطوير االبحاث  َمركز 

االبحاث والتَطوير نَظرة عامة

ُمطورين املَفاتيح وَغريها

االنِظمة ُمطورين 

ُمطور الِبناء لالجهزة

طباعة ثالث ابعاد

املُختربات



www.inels.com/apartmentwww.inels.com/villa

َسكنية شقة 

َسكنية شقة 

سينام خاَصة
َمفاتيح، أضواء

ساونا وجاكوزي

براغ (جمهورية التشيك)

ِسكنية شقة 

تَحكم السليك
أضواء

تَكامل األجهزة املنزلية

التشيك) بروستيوف (جمهورية 

َسكنية شقة 

بديل  أضواء التَ
َستائر، َمظالت

ردياً) (فَ بالِتدفئة  التَحكم 

براغ (جمهورية التشيك)

ُحسني آل العتوم

التَكامل َمع اجهزة طَرف الثالث
الفيضانات  أجهزة االستشعار 

GSM والتَواصل
سيطرة ادارة الطاقة

عامن، األردن

فيال  \ َمنزل 

فيال

١٠ LARA = داخيل
٢٤ تَحكم ِبشدة االنارة و ٤٨ تَشغيل

 HVAC

التشيك) برنو (َجمهورية 

فيال الجزيرة

الَسيطرة الخارجية وفقاً ألشعة الَشمس
التَكامل مع الطاقة الَشمسية ونِظام الكهروضوئية

٣ َمضخات للتَدفئة والَسيطرة غىل خزان املياه

سلوفاكيا



CAL REIET SANTANYI

MARRIOTT MARQUIS

MERIT ROYAL PREMIUM

www.inels.com/hotelwww.inels.com/commercial

لَفنادق ا

ُمراقبة ِبركة الِسباحة
الَسيطرة عىل نافورة

نِظام إدارة ُغرفة الَضيف ( فندق )

اسبانيا

إدارة كاملة لُغرف الَفنادق
سيناريو: وصول / ُمغادرة ,اليوم / ليلة

ندق ) نِظام إدارة غرفة الضيف ( فُ

قربص

٤٤ طابق، ٣٩٧ غرفة و ١٨٢ جناحا، ١٨ قاعات 
اجتامعات

التَحكم يف اإلضاءة والتَكييف، ونِظام الُدخول
 on-off ُمفتاح رئييس

الدوحة \ قطر

نادي اللييل

التَحكم يف اإلضاءة الداخلية والخارجية
 RGB LED ٥٠٠ ِمرت من رشائط

نِظام الَصوت

اسبانيا

الِتجارية املَراكز 

َمقهى

تَشغيل أضواء للجو العام للَمقهى
سيناريو لإلضاءة

َمناطق الفيديو الرتويج والدعاية

قربص

هيونداي

بديل ٧٣٦ ِجهاز انارة LED مع لَمبات قابلة للتَ
EDMC َعرب  Dali الَسيطرة املَركزية

ل َمنطقة من لَوحة تَعمل  الَسيطرة عىل كُ
باللمس عن طريق التطبيق

Nošovice (جمهورية التشيك)



التشيك جمهورية  يف 
املَعارض 

براغ

iNELS َمقهى

برنو

KAŠTANOVÁ

براغ

 SOKOLOVSKÁ استديو

براغ

Miele َمعرض

هوليشوف

ELKO EP, s.r.o.

Průhonice

KITCHEN STUDIO SYKORA

العامل حول 
املَعارض 

اسطنبول \ تركيا

iNELS معرض

هانوي \ فيتنام

iNELS َمعرض

عامن \ االردن

iNELS َمعرض

(سلوفاكيا) براتيسالفا 

َمعرض االنارة الَذكية

(هولندا) هيلموند 

iNELS َمعرض

بكني (الصني)

iNELS َمعرض



املَعارض تَنظيم 

AMPER
التشيك) برنو (جمهورية 

FOR ARCH
براغ (جمهورية التشيك)

MIDDLE EAST ELECTRICITY
ديب (اإلمارات العربية املتحدة)

 ISE
امسرتدام (هولندا)

HI-TECH BUILDING
موسكو، (روسيا)

 LIGHT AND BUILDING
(أملانيا) فرانكفورت 

THE BIG 5 
ديب (اإلمارات العربية املتحدة)

 IFA
برلني، (أملانيا)

(Electronic Relays)املرحالت

ELKO EP هي الرشكة الرائدة عامليا يف مجال التَطوير والتَصنيع 
يف  املُستخدمة   (Electronic Relays) اإللكرتونية  للُمرحالت 
املنشآت الكهربائية الَسكنية والِصناعية. نُحن نقدم أكرث من ١٥٠ 

 OEM نوعاً من املُرحالت التي مُيكن أن تُنتَج تَحت أسامء تِجارية
فضالً  العمالء،  ملواصفات  وفقاً  املُنتجات  ونُنفيذ  نُصنع  َمعروفة. 

عن إطالق ُمنتجات َجديدة تَحت أسامء تِجارية أخرى.



Lara 5 in 1Workplaces

(Relays) املُرحالت

iNELS RF Control

iNELS RFاالنارة LOGUS90 A / V iNELS BUS

Modular
electronic devices
technical catalog

Home switches
and sockets

technical catalog

A/V Distribution
& Multimedia

technical catalog

Wireless
Electroinstallations
technical catalog

Wire
 Electroinstallations
technical catalog

Product overview
technical catalog

املرحالت

We brighten up
your impressions

Wireless
Electroinstallations

Smart Home &
Building Guide

LARA... Mediaplayer in the 
switch 

Worldwide
Integration

Wire
 Electroinstallations

التَسويق َدعم 

الَعرض لَوحات 

التَسويق َدعم 

َسهلة الَرتكيب والَعرض

الالسليك (BUS) باص الصوت والصورة

الُعروض للتَدريب والَعرض الَحيلَوحات 



...  ELKO EP الَعمل ب  فَريق 

والَنجاح ... بالُنمو      يَستمر 

لَشهادات ا

األوراسية  املطابقة 
روسيا وبيالروسيا وكازاخستان وأرمينيا

الفيدرالية لجنة االتصاالت 
الواليات املتحدة األمريكية

 UKRSEPRO شهادة 
أوكرانيا

التأمني مختربات 
الواليات املتحدة األمريكية

 ISO شهادات
ضامن رضا العمالء  - 9001

حامية البيئة - 14001



www.elkoep.com

ELKO EP القابضة

روسيا

 اإلمارات
 العربية
املتحدة

إسبانيا

أملانيا

جمهورية التشيك

بولندا

أوكرانيا

النمسا

هنغاريا

سلوفاكيا

الواليات املتحدة األمريكية

(املقر الرئييس )


