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ELKO EP, Holding  

االلكرتونية   / الكهربائية  األجهزة  صناعة  يف  دة  الرائِ األُوروبية  الَرشكات  أهم  من  واحدة   ELKO EP تُعترب رشكة 
لخدمة  ِبها  خاص  نَظام  وإنتاج  تطوير  يف  ألَرشكة  قامت   ،2007 عام  يف  عاما.   ٢٣ ِمن  أَكرث  ُمنُذ  والِصناعية  الَسكنية 

.iNELS النظام  املُتَقدمة ويُدعى  الحلول  ناء  وِب الَذيك  املنزل 

لدى  وبالفعل  العامل  َحاء  أَن مختلف  عرب  بلداً   ٧٠ اىل  الرشكة  تُصدر  وحاليا  ُموظف،   ٣٠٠ يُقارب  ما  الَرشكة  لَدى  األن، 
جديدة.  ُمنتجات  وابتكار  وتَنمية  بها،  الخاصة  الِسلع  ِإلنتاج  بالِفعل  الرشكة  وتَفتخْر  خارجية.  فُروع   ١٠ الرشكة 
عام  يف  وَشفافة.  بة  شائِ تُشوبها  ال  الخدمة  والَرسيع،  الَفوري  التوزيع  لُعمالئها  تَقديم  عىل  قادرة  هي  ايضا.  كذلك 

الَنموَذجية، وأُعتربت واحدة من أهم ١٠٠ َرشكة تشيكية. 2012 حازت الَرشكة عىل لَقب الرشكة 

www.inels-solutions.com

وإْحصائِيات َحقائِق 
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املَنزل الَذيك أصبح َرضورة للحياة، وأصبح حاجة حيوية. ويتيح تطبيقات وخدمات ليس من السهل 
بالغة. بصعوبة  إال  بها  الِقيام  مُيكن  أَو  الكالسيكية،  هروبائية  الكَ الرتكيبات  عليها يف  الحصول 

الطاقة،  توفري  منها  الَذيك  للَمنزل  إسِتخدامه  لدى  ُمختلفة  َدوافع  لُه  مْحتَمل  ُمستهلك  أَو  كُل عميل 
والبعض اآلخر يبحث عن الراحة والسالمة، ولكن يف كلتا الحالتني، كل الَخصائِص هي جزء ال يتجزأ 

النظام. من 

امليزة  له.  أَهمية  األَكرث  هي  والتي  النظام  يف  املُتاحة  الَخدمات  ُمختَلف  واالْختيار  الُحرية  وللعميل 
أو  تَْكسري  أَو  لَِقطع  بالرضورة  ليس  هذا،  يعني  مام  الالسليك،  تصميم  هو   iNELS لنظام  الرئيسية 

الكهروبائية. الُجدران وتعديل ُمخطط األسالك  تَعديل يف أي من 

أبدا  ُمستحيال  كان  مبا  متُع  والتَ ِبسهولة  التَحديثات  وإنشاء  بذلك،  القيام  ميكنك   iNELS RF مع 
النظام يف أي وقت شئت. تَْقليص حجم  أو  تَوسيع  بإْمكانك  ُمْمِكناً.  ليكون 

الَذيك؟ ملاذا املَنزل 

بةالراَحةأَألمانالتوفري أآليلأملُراقَ أَملُرونَةألتَْشغيل 

ميكنك  والتكييف  التَدفئة  َعملية  وتنظيم  .التَحكم 
.٪ ٣٠ تحقيق وتوفري الطاقة إىل 

التحكم ِبشدة االضائة مام يتيح لك توفري ما يقرب 

من 15٪ وخيارات توفري أخرى.

أُسبوعي،  ِبرنامج  وضع  الَوقت،  األجهزة،َضبْط  َربْط 
اإلْسِتْشعار. وأَجهزة 

والُدخان الَحركة  عن  للَكشِف  نظام  يتضمن 
املفتوحة. والَنوافذ 

الُمْمتلكات لحامية  تنبيه  إنْشاء  ميكنك 
وبأحبائك. بك  الخاصة 

وحدة  من  مريح  بشكل  التحكم  بإستطاعتك 
الهاتف الذيك. تحكم يف الجيب أو 

تَنفيذ  ميكنك  واحد،  ِزر  عىل  الضغط  طريق  عن 
العديد من األوامر يف وقت واحد.

االجهزة،  إطفاء  او  تَبديل  حول  للقلق  داعي  ال 

الربمجة  عىل  ناًء  ِب أو  لقائيا  تِ التشغيل  مبكن  اْذ 
التدوين. املُسبقة 

املَزيد ِمن األجهزة. إِضافة  ِخيار 

وبَسيط. َسهل  ِبشكل  الوظائِف  تَغري يف 

الضبط واإلدارة عن بُعد دون الحاجة لِزيارة املَوقع.

يا. لقائِ تِ للعمل  ُمعد  َيشء  كُل 

تح  فَ أُسبوعي،  دِفئة  للتَ َعمل  ِبرنامج  وضع 
الَفجر. عند  ر  االستائِ

الَحركة ليس فقط  اإلنارة عند كَشف  التَحكم يف 
بالَكشف عن وجود األشخاص  أَيضا  لألمان، ولكن 

اخرى كذلك. لتادية وظائف 

ما  املُدَمجة مراقبة عىل  الفيديو  كامريات  تُوِفر 
يحدث يف املوقع او يف البيت, وبحالة بعدك عن 

ايضا. املكان 

يتم تسجيل األحداث عىل قرص صلب, يخولك 
الحقا. استعراضها 

يكنَك األتصال من أي َمكان يف العامل وُمراقبة 
الحقيقي. الوقت  يف  ِمنزلك 
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الوَحدات واألجهزة  الَتحكم يف  َنك  السيطرة عليه: ميكُ بِه ولكن مباذا ميكن  الَتحكم  نك  ال يهم ما ميكُ
ِبَبعض. عِضها  بَ فها  وظائُِ َدمج  وإِمكانية  َعديدة  ِبطُرق 

بشكل  ولكن  العادة  جرت  كام  املَفاتيح  إستخدام  بإمكانهم  تَحُفظاً،  األكرث  األشخاص  ألولئك  بالنسبة 
لقايئ. وأيضا ِبواسطة ِجهاز التَحكم عن بعد. وكذلك لالشخاص االخرين ميكنهم استخدام النظام  ذيَك وتِ
لِذا ُصِمَمت لهم شاشة اللَمسRF. وبالنسبة للكثريين  بشكل يناسبهم ِبوجود املفاتيح مبكان واحدة, 

ْعد, والذي ليس بحاجة لرشاُءه ألَن لديهم واحد بالفعل. يُعترب الهاتف الَذيك هو وحدة تحكم عن بُ

باألْجهزة ألَتحكُم  مُيكنك 
لِفة ُمخَت رْق  طُ بُ

ريد. فَ تَصميم 

شاشة   ,OLED شاشة  مع  بُعد  عن  تَحكم  وحدة 
َمنزيل. ِجهاز   ٤٠ لغاية  التَحكم  تُوفر  ُملونة 

الري،  َرشاشات  املرآب  أبواب  كهرباء،  مآخذ  إنارة، 
الخ. والَستائر، 

ريد. فَ تَصميم 

الجيب. يف  ليوضع  ناَسب  تَ يَ

دامئا يف متناول يَديك.

رميوت كونرتول مزودة ِبشاشة رميوت كونرتول

مع iNELS ميكنك التحكم يف:

تأيت مجانا. التي  الوحيدة  تَحكم  ِوحدة 

 ,iNELS واحدة من األفكار الرئيسية من خالل
السيطرة  الحفاظ عىل منزل واحد تحت  هو 

التطبيق. تحميل  بعد  التامة 

بأَكمله. الَمنزل  يف  التَحكم  مُيكُنك 

تتناسب  الرفاهية,  من  َمسحة  مع  تَصميم َعرصي 
مع َجميع االْذواق.

كاملة  َسيطرة  السلكية,  َمركزية،  تحكم  ِوحدة 

كذلك. االنرتكوم  الطاقة ووظيفة  إسِتهالك  توفري 

شاشة ملونة - ٣,٥ انش.

الذيك الهاتف  َشاشة ملس

من ِخالل تلفزيون سامسونج  لديك من طراز سنة 

باملنزل من  التحكم  التحكم  ٢٠١٢ أو أكرث, ميكنك 

الذكية.. العلبة  خالل 

الغرفة  التطبيق مخطط  إىل  ة  اإلضافَ ميكنك 

املراقبة.  لتسهيل  أيضا,  وللمنزل  بك  الخاصة 
من  iNELS مجاين  التطبيق  واستخدام  تثبيت 

سامسونج.

الذيك التلفاز 

متقدم. تَصميم  يف  الالسلكية 

املفاتيح. من  واسعة  تِشكيلة 

الَرتكيب. سهولة يف 

دوائر. أربعة  التَحكم حتى 

ِجدارية َمفاتيح 

رميوت كنرتولشاشة ملسهاتف ذيكتلفاز ذيك
بشاشة

جداريةرميوت كنرتول مفاتيح 
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َمنزلك. الَحياة والَبهجة يف  لِبث  َفريدة  يُقدم لك ُفرصة  الالسليك   iNELS النظام

األمان.  الَخفيفة،  لإلنارة  سيناريو  إيجاد  أإلنارة،  ِبِشدة  والتَحكم  املنِزلية،  أألجهزة  عىل  السيطرة 
الَجميع ِبحاجة اىل كُل هذه املهام يف َحياتنا اليومية. مع iNELS RF َعرب املجموعة الَذكية الجاِهزة 
لتَشغيل  ُمتكامل  واحْد  نظام  هي  والَنتيجة  تُريدها.  التي  بالطريقة  النظام  ناء  ِب لك  تُتيح  والتي 

ذَكية. ِبطريقة  منزلك 

تك  لُرْغبَ ناًء  ِب بالكامل  املكان  َضبط   iNELS ُكَنَك  مُيَ عائلتك.  حياة  من  َجزأ  تَ يَ ال  جزءا  يُصبح  وَسوف 
نَت يف إجازة, يف الَعمل، أو مع األَرسة يف املنزل أو مع األصدقاء, يخولك  أو بناًء عىل تَواُجدك، ِسواٌء كُ

الفعلية. واملراقبة  التَحكم  يف  النظام 

َمْنُزلك

الَذيك,  الهاتف  عىل  التطبيق  خالل  من 
ميكنك التحكم مبنزلك مع الِحفاظ الكامل 

ع َجميع الَعمليات الجارية به. بُ تَ بتَ

ملَْنزلك تَطبيقات 

Temperature
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وهي  أيضا.  والُضيوف  األصِدقاء  ولكن  فقط،  وليس  تَجَتمع,  األُرسة  َحيث  الُجلوس  ُغرفة  هي  هذه 
بالُغرفة. حيُث  تثبيتها  الَتقنيات واإلضاءات املتعددة يتم  املنِزل، وَجميع  أَكرب ُغرفة يف  عادًة تكون 

بها. َوْقتك  أَيضا ُمعظم  مُتيض 

ناسب مع الوضع الحايل أو املزاج  بالَضغط عىل ِزر واحد ،يتيح لك iNELS إعداد سيناريو الَضوء ليتَ
َجميع  وإيقاف  تَْشغيل   - تَرصفك  تَحت  تَقريبا  ه  بأكملِ املنزل  تََضْع  باللَمس  التَحكم  ِوْحدة  والرغبة. 

الحرارة املطلوبة يف ُغرفة األطفال. الخارجية وَضبط  الَحرارة  البوابة، وقراءة درجة  األضواء، إغالق 

الُجلوْس ُغرَفة 

متكنك  مركزية  السلكية  اتصال  وحدة 
السيطرة عىل َمنزلك بالكامل. باإلضافة 
َحُكم  والتَ ــاء  ــف واالط التشغيل  إىل 
عن  حالية  ملَحة  وتَقديم  النور،  ِبشدة 
من  ــزء  ج ويشكل  الطاقة  إستهالك 
للمنزل(االنرتكوم),  الداخيل  االتصال 
وتَحكم   TFT,4 عرض"  ملونة  شاشة 

املنزلية. باألجهزة  رسيع 

RF شاشة ملس
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املطَبخ ِعبارة عن ُغرفة مع العديد من األجهزة الكهربائية. وتشمل َموِقد، َغسالة الصحون، ِمدخنة 
تم إنجاز هذا  املوقد والثالجة وغريها من أالجهزة . ولذلك َفمن الطبيعي الَتحكم بهذه املنطقة. ويَ

الكَشف أو املفاتيح. ريق أجهزة  إما عن طَ

كاِشف الُدخان يُراقب َحريق ُمفاجئ أو إشِتعال. الكاِشف هو أساُس الَسالمة يف َمنزلِك.يَعمل ِبطاِقة 
ريدة  تُنِتج الُدخان. فَ تيح أيضا بإسِتشعار درجة الحرارة للَمواد التي ال  البطارية, ُسهولة الرتكيب. ويُ

الَحديثة. الداخلية  التَصاميم  ُمختلف  يُناسب  أنيق  وتَصميم  نوِعها،  من 

املَطَبخ

األشخاص  حامية  عىل  يُساعد  كاِشف 
كَشفا  بَعد  الَحريق.  من  واملُمتلكات 
ــل هــذه  ــرس ــور ت ــف ــىل ال ــق، ع ــري ــح ال
الخاص  ــَذيك  ال الهاتف  إىل  املعلومات 
َشكل  يف  يكون  أن  ميكنن  التحذير  بك. 
رسالة  بواسطة  أو  التطبيق  يف  اإلخطار 
SMS وتُنتج إشارة إنذار مسموعة ايضا.

الُدخان كاِشف 
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الَرسير. الَتحكم يف اإلضاءة والَستائر واإلنارة عنَد  مُيكنك 

مع الَضغط عىل الِزر لفرتة طويلة،مُيكنك َضبط ُسطوع وِشدة الُنور املَطلوب، والِحفاظ عىل ِزر واحد 
ُمخصص لِتُيضء الطَريق اىل َدورة املياه يف الليل. مع ِزر َمركزي, مُيكنك أيضا إيقاف كُل األضواء، حتى 

الُرغبة واملزاج. املُلون LED َحَسب  الرَئييس). ووضع ِجهاز اإلنارة  املَنسية (املُفتاح  تلك 

الَنوم ُغرَفة 
الَنوم ِعنَد  ُمَخَصص  ِزر 

الرومانسية ضوء  َمشاهد,  َمجموعة 

إطفاء) (الجميع  الرئييس  املفتاح 

املِرحاض لنور املمر إىل  ُمفتاح 

اإلطفاء حتى  تَدريجي  تَعتيم 
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األطفال. َمع  نمو  ويَ م,  دائِ نَظام السليك  وتَثبيت  وآِمنة.  َجيدة  ُغرفة  لَعبون،  يَ ِعندما  ِمثالية 

 LED َمصابيح  بألوان  والَسيطرة  التَحكم  تيح  يُ الالسليك   RF نظام  ِحيلة،  وأكرَثهم  ِسنا  األكرب  أألطفال 
الَسيطرة عىل كُل يشء آخر يف َمنزلك. املُلونة والَرشائط املُلونة أيضا، ويُوفر أيضا 

- ووضع  املُزعجة  األحالم  عن  بَعيداً  األطفال  يُبقي  لييل  الَرسير, وَضوء  األطفال يف  تُراقب  الفيديو  كامريا 
األدىن. بالَحد  للُسطوع  إنارة خاِفتة  ِبحالة  املِصباح 

األطفال ُغرَفة 

الكامريا معاينة  رميوت كونرتول / رميوت كونرتول بشاشة
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كُل ما مُيكن
َعليه؟ الفيديوالَسيطرة  كامريات 

اللَمس،   CUBE أو  الهاتف  تَطبيق  خالل  من 
 ٩ إىل  َعددها  ويصل   ,IP كامريات  ُرؤية  مُيكنك 

كامريات.

الَري
الَري  نظام  يف  الوقت  وتَحديد  َوضع  املُمكن  من 
ِبشكل  والُرطوبة  الحرارة  بَدرجة  يتعلق  ما  ويف 
ومن  يَدويا  بالدوائر  التحكم  وتَستطيع  لقايئ.  تِ

أيضاً. التَطبيق  ِخالل 

والبوابات املرآب، 
التحكم أو التحكم من وحدة  ميكنك 

والحاجة. الرغبة  وفق  تلقائيا 

اإلَضاءة سيناريو 
ــدة  ِوحـ ــىل  ع ــط  ــق فَ واحـــد  ِزر  ــط  ــغ َض ــع  م
األجهزة  يف  واحد  بآن  التَحكم  التَحكم،مُيكنك 
إطفاء  النور،  بسيناريو  التَحكم  الُمتَعددة, 

الخ. الُردهة ليال،  إنارة  الُكل، 

املَعدنية الَستائر  وظائف 
اإلغالق. الَستائر  الَضوء, عىل  بوجود 

املَْدخل الَتواصل مع باب 
عند  الَضيف  مع  ــريئ  واملَ املَسموع  التَواصل 

بالهاتف. التَطبيق  من خالل  يت  البَ َمدخل 

اإلنارة
أجهزة  ملُختلف  النور  وِشدة  باإلنارة  التَحُكم 
وحتى   LED َمصابيح  ــك  ذل يف  مبا  ــارة  اإلنـ

.LED RGB الرشائط املُلونة

لَستائِر ا
أنواع  ُمختلف  عىل  السيطرة  للُمشغل  مُيَكن 
ِبرامج  َوضــع  إمكانية  التَظليل.  تكنولوجيا 
أو  اإلضاءة،  سيناريو  الوقت،  َوضع  عىل  يَعتَمد 

يَدويا. السيطرة 

الطاَقة ِقياس 
واملاء  الَكهرباء  إسِتهالك  من  املَقروءة  القيم 
إىل  السلكيا  ها  ونَقلُ الضوء  وُسطوع  والغاز 
من  أَمن  يُ ــدوره  ِب وهذا  الألكرتونية،  الُسحابة 

الويب. ُمتَصفح  أو  التطبيقات  خالل  والَتهوئة الَسحب  َمراِوح 
أو  الوقت  َضبْط  أو  َعَدمه,  أو  أَحد  ُوجود  بحال 

اإلنارة. َربطها مع 

األََمان
النافذة،  الَحركة(  عن  الَكشف  أنِظمة  وتَشمُل 
اإلنذار  نظام  ويَُشكل  الدخان،  ووجود  الباب) 
بتََرسب  الإلْسِتشعار  للمنزل.  األساسية  الحاَجة 
عند  أو  املنزل  يف  املياه  يضان  فَ من  يَُحذر  املياه, 

املياه. َخزان 

والَتربيد الَتدِفئة 
تيح الَسيطرة عىل ما يقارب ٤٠ من  يُ  RF iNELS
عدة  .عرب   HVAC أو  للتدفئة  املستقلة  الدوائر 

والتطبيق. اللمس،  RF شاشة  طرق: 

هربائية الكُ األجِهزة 
قا  ُوفْ لألجهزة  واإلطفاء  بالتشغيل  التَحكم 
ِوحدة  أي  أو من  التطبيق  يدويا من  .أو  للوقت 

بالنظام. تَحكم 

الطَقس حالة 
قَوية، الخارجية  الِرياح  كانَت  ِبحال 

الَستائر. تُغلق 
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تَنظيم الحرارة, وبإسِتْخدام أجِهزة RF باللَمس، لَديك الَسيطرة التامة عىل الَتدِفئة يف َجميع أنحاء املَنزل.

الَحرارة   َدرجة  تَنظيم  مُيكنك  ذلك  وَمع  ُغرفة،  كُل  َحراري يف  ثِرموستات  يَكون  أن  الَرضوري  مَن  ليَس 
رموستات  ثِ أو  ِجداري  لراديَتور  َحراري  َصباب  عىل  الَسيطرة  تود  كُنت  ِسواء  ِحدة.  عىل  ُغرفة  لُكل 
أجهزة  إىل  املعلومات  وإرسال  الَحرارة  َدرجة  إسِتشعار  الُقدرة عىل  لَديه  دامئا  والِجهاز  أَرضية،  تَدفئة 
قاً  ووفْ املَحددة  الَحرارة  َدرجة  عىل  ناًء  ِب املنزل  ذلك  بَعد  يُنظم  والذي  باللَمس،  تَعمل  التي   RF

بِه. املَعمول  للِربناِمج 

الَحرارة َدَرجة  تَنظيم 

باللَمس تَعمل   RF شاشة 
باللَمس مع شاشة عرض3.5" تَعمل  تَحُكم السلكية  وحدة 

ِجهاز ملس  ِخالل  تربيد من  أو  تدفئة  دائرة جهاز   ٤٠ السيطرة عىل 
فَقط واِحد 

فاعل مع  والتَ األخرى  االسلكية  األجهزة  واصل مع  للتَ املَقِدرة  لَديها 

الخارِجي الَضوء  ِشدة  أو  املَفتوحة  بالناِفذة  الخاص  الِجهاز 

َدَرجــات  َمعلومات  يُرسل  فإنه  اإلنرتنت،  مع  ُمتصال  كاَن  ِبحال 
الَحرارة َعرب الُسحابة األلكرتوية، وَضبط َدرجة الَحرارة من أي َمكان 

الهاتف تَطبيقات  باسِتخدام 

مشغل فتح واغالق

قاِبس كهرباء
فَتح وإغالق

كاِشف للنافذة

َصامم ُمَنِظم

ِوحدة تَحكم

الناِفذة

َسخان

تَدفئة أرضية

َمروحة التكييف
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RFTC-50/G

RFSTI-11BRFATV-1 RFTI-10B

وتنظيم  واملراجل  والغاز  املاء   - املختلفة  التدفئة  مصادر  عىل  السيطرة   iNELS ميكن 
الكهربائية. الكابالت  أو  التكيف  ، وحدات  السخانات  املشعات، 

باستخدام جهازiNELS، ميكن الشعور ليس فقط يف درجة حرارة الهواء الطلق، ولكن أيضا يف 
درجة حرارة األماكن املغلقة أو يف االرضية. السيطرة املمكنة من اجهزة RF الالسلكية التي 

الهاتف. تطبيقات  باللمس،  تعمل 

والتهوية والتكييف  التدفئة 

صامم حرارة

يقارن  ذلك  بعد  أنه  املحيطة  الحرارة  درجة  تقيس 
التي  الالسلكية   FR يف  املحددة  الحرارة  درجة  مع 

التطبيق أو يف  باللمس  تعمل 

الصامامت  عليها  تسيطر  والتي  التنظيم،  عىل  بناء 
التدفئة املياه ويف مشعات 

 ٩٠  -  ٣٢  ) مئوية  ٣٢ درجة   -٠ نطاق درجة حرارة 
فهرنهايت) درجة 

جهاز استشعار درجة الحرارة

يقيس درجة الحرارة يف األماكن املغلقة (الداخلية) 
(الخارجية) الطلق  الهواء  ويف 

اىل  أو  اللمس   RF اىل  الحرارة  درجة  قياس  يرسل 
RF الصندوق الذيك

نطاق درجة حرارة - ٢٠ إىل ٥٠ درجة مئوية (- ٤ إىل 
فهرنهايت) درجة   ١٢٢

طاقة البطارية تسمح التثيب يف أي مكان، وأجهزة 
TC / TZ االستشعار

البالط  لتحت  الكهربائية  للتدفئة  املثايل  الحل 
الخارجية  االستشعار  أجهزة  حيث  الساخن),  (املاء 
التحكم  وحدة  وتقوم  ارة  الحر  بدرجة  تستشعر 

التدفئة بتشغيل  مبارشة 

أو   RF ملس  وحدة  طريق  عن  التنظيم  تنفيذ  يتم 
املنزل ملراقبة   iNELS تطبيق 

تحكم يف درجة الحرارة

مستقلةالسيطرة الحرارة  لدرجات  تستخدم 
االرضية  للتدفئة 

عرض املعلومات عن درجة الحرارة الحالية وتعيني 
للتدفئة  املطلوبة  الدرجة 

أسبوعي برنامج 

الحرارة التحكم يف درجة 

TC sensor
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الَسيطرة عىل أبواب املرآب وبوابات الُدخول والَحواِجز والَستائر، واملَصاريع اللفافة، واملَظالت - كُل هذه 
.iNELS مُيكن الَسيطرة َعليها من نَفس ِوحَدة الَتحكم - أو من الرميوت كونرتول، أو الَتطبيق الَذيك

املامرسة   يف  اإلنارة.  وسيناريو  املُْسبَق  للَضبط  ِخيار  هَو   iNELS نظام  َمع  للتكامل  يسية  الرَئِ وامليزة 
تُقَفل الَستائر املَعدنية يف حالة  قا أو  العملية، وهذا قد يعني إغالق الَستائر يف أوقات ُمحَددة ُمسبَ
أو  املَنزل  يف  كُنت  ِسواء  يَدويا,  أو  الطَقس  َمحطة  من  َمعلومات  إىل  ناداً  إِسِت يا،  لقائِ تِ السيْئ  الطَقْس 
والَسيطرة َعليها من ِزر واِحد أو كل  بَعيدا. ميزة أخرى للسيطرة عىل سيناريو اإلنارة والَستائر َمعاً 
الَشمس  ُغروب  أو  الَضوء  وِشدة  الخارِجية  األْحوال  حالة  أساس  الَستائر عىل  وإغالق  تح  فَ ِحدة.  عىل 

وُرشوقها. نَعم، مع iNELS مُيكنك أن تَفعل ذلك أيضاً.

والَبوابات،  الباب،  الَتظليل،  عىل  الَسيطرة 
،الَجرارات... املْعَدنية  الَستائر 

املِرأب

تَطبيق الهاتف

الَستائر املَعَدنيةاملَظلةالِبوابة

RF رمييوت كونرتولأجِهزة تَعمل باللَمس
مع شاشة

رمييوت كونرتول

RFJA-12B

م َحرارة َصامَّ

عىل  للَسيطرة  َستائر  ِوحـــدة  ــدام  ــِخ إســت يتم 
الخ واملَظالت،  والَستائر،  وابات،  والبَ املِرآب,األبواب، 

.وظائف   Amp  8*2 إىل  تصل  طاقة  قدرة  تتحمل 
متكاملة وقت 
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االتِصال  أو  األُخرى  والَوحدات  اللَمس   RF شاشة  بَني  الَتواصل  الداِخيل  اإلتِصال  وظيفة  تَسمح 
الَذكية. واللَوحات  والَهواتف  الوحدات  بنَي َهذه  الداخيل 

يُخولك النظام بالتَواصل بالَصوت والُصورة مع املَدخل الرَئييس, من ِخالل اإلتِصال الداِخيل ميكنك أن 
قليدية  تَرى والتَحدث َمع الزوار َحتى وإن مل تَكن يف املَنزل. إنها ُمريحة, وتُتيح إسِتبدال األْجراس التَ

وابة. البَ أو  الباب  تح  فَ للُمستخِدم  تَسمح  الَرتكيب  وَسهلة  الِسلكية  فَهي  الباب.  ِعند  باإلنرتكوم 

إنرتكوم والِفيديو  الداِخلية  اإلتِصاالت 

مع  والصورة  الَصوت  طَريق  عن  اإلتصال  ميكن 
الِجهاز  أو  الَذيك  الهاتف  تَطبيق  املَبنى:  يف  األجهزة 
يف   - التلفزيون  ِبواسطة  أو   LARA أو  اللوحي 
الَفردية. األجهزة  َجميع  َدمج  نفسه, ممكن  الوقت 

كامريا  عىل  الباب  ِعند  إنرتكوم  الِفيديو  يَحتوي 
ْب. لَ طَ وِزر  الفيديو, سامعة 

أُخرى  لوحدات  إنرتكوم  الفيديو  تَوِسعة  ُممِكن 
املُمكن  فمن  ولذلك  االبنية).  أو  السكنية  (الشقق 
ِعند   ٣٠ أو   ,٨ إىل  َعددها  يَصل   doorphones َربط 

.(Server)الخادم إستخدام 

ليلية,  وإضاءة   Mpx  ١,٣ الحساسية  عالية  كامريا 
يف  حتى  بُعد  عــن  ــشــعــار  واإلســِت  WIFI ــصــال  إت
أو  الباب  تح  فَ يف  والقابلية  االشارة،  ُضعف  ظٌروف 
تُتيح االتصاالت  َمفاتيح  تَوِسَعة مع  وابة. وِوْحدة  البَ

ِبَرمز ِرسي. الباب  تح  فَ املُتَعِددة وكذلك 

(PoE) الشبكة فقط كابل  بواسطة  تَغذيته  يَتم 
.50 الصفحة  الفنية يف  املعلومات  لإلطالع عىل 

إنرتكوم الِفيديو 

ِوحــدة  ــو،  ــرادي ال أو  املوسيقى  تَشغيل  جانِب  إىل 
واصل مع الباب (الفيديو  LARA تُسِهل املُحاَدثة والتَ
انرتكوم)، واالتصالت الداِخلية ٌضمن النظام من ِخالل 

ِبك. الخاص  املَحمول  الهاتف  التَطبيق يف 

من  كل  عىل  املُكاملات  بني  املُشاركة  التَطبيق  يُخولك 
أو   IMM server الَذكية،  وااللواح  الذكية،  الهواتف 

.LARA ِجهاز

مُيكَنك iNELS ِمن إعادة تَوجيه إتصاالت ِعند الباب 
اىل الهاتف الخاص ِبك، حتى لو مل تَكن يف املنزل.
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David

(إنرتكوم)،  املَنزل  داِخل  االتِصال   iNELS يُتيح 
ِعند  إنرتكوم  الفيديو  ِمن  ُمكاملات  عن  فَضال 
الباب. يَِصل َعدِدها إىل ٣٠ ُمستخِدم عىل أَجِهزة 
ًمختلفة : LARA, الهاتف الَذيك، ِجهاز لَوحي، 
بنا،  الخاص  الخادم  ُوجود  إىل  التلفزيون. شكرا 
نت  كُ لو  َحتى  (َمجانا)  التَواصل  املُمكن  ِمَن  فَ
يَكفي  االنرتنت  عرب  بَسيط,   - املَنزل  بَعيدا عن 

إعاَدة أيضا  االتصال. وميكن 
االتصاالت. تَوجيه   

الداِخلية اإلتِصاالت 
واإلنَرتكوم

الرئييس املدخل 

حتى لو ملْ تَكن يف املَنزل،
زائِرك. التَواصل مع  مُيكنك 

الَخلفي املَدخل 

الرئييس املَدَخل 

الَخلفي املَدخل 

مُيكنك  ــزل،  ــن امل يف  تَــكــن  مل  ــو  ل حتى 
أيضا  تَستطيع  األصدقاء.  مع  التَواصل 

الباب. ِعند  املُحادثة من  تَوجيه  إعادة 

OutsideMike
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وفر  يُ  iNELS الَسبب،  الُقصوى.لهذا  األَولويات  أحد  هي  املُمَتلكات  وِحامية  املَساِكن  أَْمن 
األَبواب. أو  املَفتوَحة  الَنوافذ  الَحركة عنَد  الُدخان،  للكَشف عن حاالت 

يُرِسل  إْخِرتاقه،  تم  إذا  الذي  ُزلك،  ملَن األَساسية  األَمنية  الُنقاط  إْعداد  مُيكنك   ،iNELS ِبَفِضل 
بالَكشف  الفيضانات  إسِتشعار  ِجهاز  الَقصرية.  ل  الرَسائِ طَريق  عن  أو  التَطبيق  اىل  إخطاراً 
الحركة  تَرصد  والتي  التطبيق  يف  الفيديو  كامريات  بَعض  تَوصيل  ومُيكنك  املِياه؛  تَرسب  عن 

الخارِجية. أو  الداِخلية 

والَسالَمة األِمن 

َمفتوح  او  ُمغلق  الباب  أو  الناِفذة  ِبحالة  يُعلَمك 

بحال التَفعيل، يَرِسل املعلومات إىل ِوحدة التَحكم 
التطبيق أو 

ُمتكاملة الحرارة  َدرجة  إسِتشعار  ِجهاز 

بالبطارية تغذية 

ناِفذة كاِشف  الُدخان الَحركةكاِشف  كاِشف 

لقائيا باإلضا ءة يَكُشف َحركة األْشخاص ويتَحكم تِ

ملنع  الــحــمــراء  تحت  باألشعة  املسح  طريقة 
الكاذبة االنذارات 
بالبطارية تغذية 

الحريق من  املتصاعد  الُدخان  كاشف 

لقايئ تِ إختبار 

ارة الَحر  ِجهاز إسِتشعار درجة 

البَطارية حالة  ُمؤرش 

بالبَطارية تَغذية 

يف  فيديو  كامريات   ١٠ إىل  عددها  يصل  أن  مُيكن 

لتطبيق ا

WiFi أو LAN إتصال

px 640*480

الحمراء تحت  األشعة  لإلضاءة 

للتَغذية ُمَحِول 

املََجس ِقبل  من  الفيضانات  يَكُشف 
FP-1 الخارجي 

شاشة  أو  للتطبيق  إشــارة  تُرَسل  ْفعيل،  التَ عنَد 
الِمياه اب  َصبَّ اللَمس RF الغالق 

iNELS IP كامريا الَفيضانات كامريا IPكاِشف 

MJPEG2 تَوصيل أي كامريا فيديو مُيكنك 

إذا  والتَدوير,  تَصغري  أو  تَكبري  مُيكنك  التطبيق،  يف 
ِبذلك تَسَمح  الفيديو  كامريا  كانَت 
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RFPM-2M

RFTM-1 CT50

فاع تَكاليف الطاَقة، َرصد وُمراَقبة إِسِتهالك الطاَقة هي واِحدة من أَهم جوانِب  ِبسَبْب إِسِتمرار إِرتِ
الَذيك. املَنزل 

َعداد  يف  املكثف  طَريق  وعن  الغاز  أو  املياه  َعداد  إىل  ُمبارشًة  الِسلكية  إسِتْشعار  أجِهزة  تَثبيت  يَتم 
للبيانات  ومُيكن  املُعالَجة.  من  ملَزِيد  اإللكرتونية  الُسحابة  إىل  املَعلومات  إرسال  تُم  ويَ الكهرباء، 

الويب. ُمتَصِفح  أو  التَطبيقات  ِخالل  من  تَصفُحها 

اإلجِهزة  بَعض  َغلق  مُيكن  لِذا  اإلعدادات  تَجاَوزت  ِبحال  الَحرَجة  اإلْخطارات  إعداد  أيضا  املٌمكن  وِمن 
املُثىل. األَوقات  الَكهُرباء يف  إِسِتهالك  فاءة  كَ مُتَكن  الَذكية  بالَشبكة  الَشبكات  َربط  الِسلكيا. 

الطاَقة إِداِرة 

لِقراءة َمركزي  ِجهاز  الطاقَة هو  ُمراقب 
الغاز) املياه،  (الكهرباء،  الطاقة  إِستهالك 

ثابة َحلقة َوصل بَني RFTM-1 والهاتف الذيك إنه مبَ

ايرثنت طَريق  البيانات عن  ِبشبكة  االتِصال 
WIFI أو الِسلكيا عرب َشبكة LAN

املَرصودة عىل ذاكرة البيانات  تَخزين  يَتم 
داخلية تَخزين 

بالُسحابة واالتصال   iHC تَطبيق طَريق  َعن 
إىل  اإلنرتنت  َعرب  الوصول  املُمكن  فَمن  االلكرتونية، 

واملراقبة يانات  البَ

الكهرباء للَعدادات  تعاريف   ٤ ِقراءة  ِباالمكان 

الطاَقة ُمراقب 

الرتكيب  يف  ُسهولة  الكهرباء,  تَيار  ِقياس  لِ يُستَخدم 
ء الكهربا  َعداد  ِعند 

(3CT تَصل إىل) RFPM-2M يَتم تَوصيله إىل

يار تَ ُمَحول 

املَطلوبة للفرتة  الطاقة  َمصادر  َجميع 

الساِبقة الفرتة  مع  ُمقارنة 

السابقة القيم  من  الَحرجة  الُحدود 

البياين الرسم 

املَطلوبة للَفرتة  الطاقة  َمصادر  َجميع 

الساِبقة الَفرتة  مع  ُمقارنة 

السابقة م  الِقيَ من  الَحرجة  الُحدود 

إلسِتهالك عامة  نَظرة 

الُمراقب االرسال السليك من 

َضات إىل املُراقب RFPM-2M ملَزيد  بَ َن يُرسل هذه ال
املُعالجة من 

اسِتشعار   (جهاز   LS املَدعومة:  االسِتشعار  أجهزة 
املَغناطييس)،  االسِتشعار  (أجهزة   MS و   (LED

الحمراء) تحت  األشعة  اسِتشعار  IRS(ِجهاز 

والِقراءة الَنَبضات  ُمَرِحل 
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الحديدية،  الِسكَك   DIN (َمْخفي،  الَتصاميم  ُمخَتلف  يف  اإلنارة  ة  ِشدَّ تَحكم  ِوَحدات   iNELS يُقدم 
الَتقليدية. املَصابيح  الَضوء مبا يف ذلك  َمصادر  أنواع  َجميع  لِ املَقَبس) 

لإلضاءة  فَقط  ليَس  وإِستخدامها  الَحديث  األتِجاه  هي   LED وَمصابيح  املُلونة  الرشائط  أَصبَحت 
كفاءة  لِتَحقيق  َدمجها  تُم  يَ أيضا  العمل.وهذه  مكان  يف  لإلضاءة  وأكرث  أكرث  أيضا  ولَكن  والديكور، 

املُاثىل. األوقات  الَكهُرباء يف  إسِتهالك 

باإلضاءة والتحكم  االنارة  شدة 

الخارجية اإلضاءة  ِشدة  ِقياس 

تَتَحكم املَُحددة،  القيمة  بناًء عىل 
الالسلكية املفاتيح  بَعنارص 

املُحيطة الوِهج من اإلضاءة  الَقضاء عىل 

البطارية الطاقة  َمصدر 

َحساس الرشوق والغروب
خاِرجي) (تَثبيت 

مع  النور  بِشدة  تَحكم  للَمصابيح.يَ السليك  مقبس 
االنارة َمصادر  ُمختلف 

الوقت يَصل إىل ١٠ ساعة

للُسطوع األدىن  الَحد  َضبط 

ِبَرسالسة النور  فاء  إِطْ

تحكم  َمقبس السليك مع 
األنارة بشدة 

ومَتْكني النور  ِبشدة  والتحكم  إشارة,  قِبل  ُمستَ
واللون الُسطوع  اعداد 

E27 :قاعدة ،LUX 675 / 550 :اإلنارة

30,000 ساعة العمر: 

ُسطوع -0 100 ٪ ، مصباح RGB : َمرن
األبيض املِصباح  لأللوان.  لقايئ  الِت الَدمج  يف 
اللون : وضع األلوان الدافئة / أبيض ناصع

إضاءة  لَمبة 
RGB

إضاءة  لَمبة 
أبيض

ملُختلف الضوء  ِبشدة  للتَحكم  ُصِمَم 
أجهزة اإلنارة, ٢٣٠ فولت(٦٠٠ VA ), و

(VA ٨٠ ) ١٢٠ فولت 

R، L، C، ESL، LED :نَوع الُحمولة

وَمِرن َسلِس  تَحكم عىل نحو  يَ

.الُسطوع ِشدة  إعداد 

RGB ملبة اضاءة

ملُختلف الضوء  ِبشدة  للتَحكم  ُصِمَم 
فولت   ١٢٠ و   (٦٠٠VA) فولت   ٢٣٠ اإلنارة  أجهزة 

(٣٠٠VA)

R، L، C، ESL، LED :نَوع الُحمولة

وَمِرن َسلِس  تَحكم عىل نحو  يَ

.الُسطوع ِشدة  إعداد 

االضاءة بِشدة  تََحكم  ِجهاز 
RGB LED لَِرشيط

االضاءة  بِشدة  تََحكم  َجهاز 
الحديدية) السكك   DIN)

LED RGB للسيطرة عىل ٣ رشائط ملونة

 RF ملس  شاشة  كنرتول,  رميوت  خالل  من  التحكم 
تطبيق أو 

0-10V التحكم من قيمة 

A 5*3 : أقىص حمولة
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RFSA-62B

RFSC-61RFSA-66M RFSA-61M

املَنزلية. واألجهزة  الكهربائية  األجِهزة  من  بالَعديد  الَتحكم  املُمِكن  َفِمَن 

ُمحركات  ُعلبة الكهرباء، لدى iNELS املآخذ الالزمة بها. ال تُستخدم كَ ِسواٌء كانت ُمتصلة باملآِخذ، أو ِب
أُخرى  َوظائف  أو  الَوقت,  -ِمنها  متعددة  وظائف  لَِضبط  لَك  تَسَمح  وأيضا  فقط.  واالغالق  للفتح 
وأجهزة  للفيضانات،  اإلْسِتشعار  وأجهزة  الكاِشفات،  َحركة   - األُخرى  املُدَخالت  ِقيمة  عىل  إِعتامداً 

الباب. تح  فَ أو  الَضوء  إسِتشعار 

هُربائية الكَ باألْجِهزة  الَتَحكم 

قلة  َحكم ب ٦ دوائر ُمستَ مُيكن للوحدة تَشغيل والتَ
والضوء) (مأخذ، 

ناة عىل ِحدى َدمج وظائف الوقت لُكل قَ

وحدة مفتاح- ٦ دوائر

يَتم إسِتخدام ِوحدة املُفتاح للَسيطرة عىل األجهزة 
تهوئة أو  إنارة  املنزلية، ومآخذ، 

كاِشفات َدمجها مع  ميكن 

ِوحدة ُمفتاح- 1 دائرة

مقبس للسيطرة عىل املَراوح واملَصابيح والَسخانات 
َمقبس بواسطة  متصلة  األجهزة  وغريها من 

١٠ ساعات التَوقيت, تَصل إىل  وظائف 

السليك  َمقبس 

يف  للتحكم  تُستَخدم  دوائر   ٢ مع  ُمفتاح  ِوحدة 
واألضواء األجهزة 

60 دقيقة التوقيت تصل إىل  دمج وظائف 

ِوحدة ُمفتاح- 2 دائرة
RFSAI-61B

للتَحكم  تُستَخدم  واحدة  رة  دائِ مع  ُمفتاح  ِوحدة 
يف األجهزة وأضواء

60 دقيقة التوقيت تَصل إىل  َدمج وظائف 

ُمسبقا َموجود  ُمفتاح  للتوصسل مع   أطراف 

ِوحدة ُمفتاح- 1 دائرة
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RF PilotRF Key RF Touch - W

DESIGN LOGUS90

RFWB-20/G, RFWB-40/G

Plastic Metallic plastic Color plastic Color plastic

Metal Wood Stone Crystal

Rooms Rooms
Scenes Scenes
Settings Settings
Favorite Favorite

CHOOSE CHOOSE
QUIT QUIT

MO MO

يف  تََتحكم  والتي  الكالسييك،  الحجم  َمفاتيح  تَشمل  ُمتَنوعة.  طُرق  ِبعدة  الَتحكم  النظام  يَسَتطيع 
ِشئت. َحيثام  إِلْصاِقها  أو  تَركيبها  مُيكن  ُمختلفة.  َوظائف  أو  أجهزة  عة  أربَ

املدخل. باب  أو  املرآب  أبواب  بالبوابات،  التَحكم  للجيب,  املُناسب  الالسلكية  الرميوت كونرتول 

ِبها مُيكن السيطرة عىل ما  ثابة أَساس للَمنزل. فَ الرميوت كونرتول RF ِبَشاشة OLED املُلونة تُعترب مِبَ
يَصل إىل 40 جهاز.

؟ الَتحكم  ُتم  يَ يَف  كَ
إليَك... يَعود  األمر 

املستقلة األجهزة   2/4 تَحكم  يَ

الضوء سيناريو  َوظيفة 

البطارية  : طاقة 

املعدن  الخشب,  الزجاج,  البالستيك,  التَصميم: 
والحجر ، ...

مسطحة قاعدة 

َسلِس تَشغيل 

ِجداري ُمفتاح 
القياسية  واإلكسسوارات  املآخذ  َمفاتيح,  لَكم  َقدم  نُ
تَنال  وَسوف  َمعدين،  تَصميم  أو  البالستيكية  للمواد 
بيعية الفاخرة املِستوحات  من إعجابك للتَصاميم الطَ
واملعدن،  الَحقيقي،  الَخشب  ,إطارات:  بيعية  الطَ من 

الِكريستال. اىل  باالضافة  والزُجاج  الغرانيت 

الخاص  باملنزل  تَتَحكم  التي  الَذكية،  النظام  ِوحدة 
التَطبيق طَريق  بَك عن 

تَتَحكم مبا يصل إىل ٤٠ ِوحدة

يَعرض  إنه  فَ جاه،  اإلتِ ية  نائِ الثُ اإلتصاالت  ِبَفضل 
األُخرى حالة األجهزة 

كابل  بواِسطة  املَنزلية  بالَشبكة  تَوصيلها  م  تُ يَ
WIFIأو عرب LAN

RF باللَمس  تَعمل  شاَشة 

٤٠ جهاز ُمستقل تَتَحكم ما يصل إىل 

الضوء سيناريو  وظيفة 

ُمتَكامل الَحرارة  َدرِجة  إٍسِتشعار  ِجهاز 

بَطارية تَغذية 

ُملونة  OLED شاَشة

بشاشة كونتول  رميوت 

ُمستقلة أجهزة   ٤ تَتَحكم ب 

ضوء سيناريو  َوظيفة 

البَطارية طاقة 

واألسود األبيض  التَصميم: 

كونتول رميوت 

RooooRoomomsRooRoomRRoRooRoRoRoomRooRoomsRoomRooooomRoomRoomRRoomsRoooooomoommsmmRoomsR mmmssRoomR msmssmmR ommsm
ScenScenScenScennesScenScenesScecenesScenesScScScenesSceSceneSceneScecceneenScenSceneScenesceneseScec nneesesneesecenneneesee
SSettininti gs
FaFavororioo te

CHHOOOOSEOSE
QUITT

MOOO

RooRoRoomRooomsRRoomsRoomRooRoomRoRoRRoomRoomsRoomsRoomRooRoomRRoomooRooRoomommmsmsRoRooRRooooomsmsmmsRoommommsso mmR omsms
ScenSceSccSceneenenesSceSceScenesScenScenSScceneenScenesSceneSceneSceneceneScenScencencenenesS enesnneesesssnneeseeness
SeSettinttittings
FaFavoorivo te

CHCHOOSOOSEOSESEOSEEEESE
QUITQUIT

MOOOO
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RFRP-20 eLAN-RF-003-Wi

الَصناديق الَذكية (Smart Boxes) هي َعنارص ُمِهمة ولَكن َغري َمرئية يف النظام الَذيك للَمنزل. وهي 
الشبكة،  مع  ِببعض  عِضها  بَ رتَبط  ويَ والَتطبيق.  الهاتِف  ِخالل  من  رة  الَسيطَ َمع  للَتفاُعل  تُسَتخَدم 

بُعد َرضورة، ِفِمن املُْمكن َربِطها إىل َشبكة اإلنَرتنت. الَتحكم عن  وإذا كان 

إسِتخدامها  تُم  يَ الإلكرتونية.  الغيمة  يف  يانات  البَ لِتخزين  كَوسيط  أيضا  الَذيك  الَصندوق  ويَعمل 
بَعيدة. للَسيطرة عىل األجهزة ملسافة  ُمتكِررة وهي َرضورية  نِطاق االشارة - إشارة  لتَوسيع 

واليس الكَ َوراْء 

للنظام  املَركزية  الُنقطة  هو   RF الَذيك  الَصندوق 
الهواتف  بَني  الَوِصل  نقطة  وهو  ِبك  الخاص  الَذيك 

واألجهزة الَذكية 

ُمراقبة  يُخولك  باالتَجاهني،  ــصــاالت  االتِ َفِضل  ِب
الَفردية / واالجهز ة الوِضع الحايل للوحدات 

َحكم مبا يَصل إىل 40 ِوحدة تَ يَ

التَطبيق iNELS هو التَحكم الرئييس يُوِفر َسيطرة 
َمكان واحد َمركزية من 

WiFi أو LAN َعرب HUB مُيكنك تَوصيل ال

الَذيك الَصندوق 
(smart box hub)

بنسبة  التَحكم  ِوحدة  مع  اإلشارة  لِزيادة  يُستَخدم 
تَصل إىل ٢٠٠ مرت ( ٢٢٠ ياردة)

مُيكن ِقراءة ما يصل إىل ٢٠ وحدة

تَغري املقبس دون  َوظيفة  تَبقى 

ة اإلِشاَرة َمع  إِعاَدة تَقويَ
مقبس
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RF - radiofrequency protocol

WiFi

الالسليك  iNELS نظام 

عداد الكهرباء

لَوحة الكهرباء الرَئيسية

W

 PTZ كامريا خارجية متحركة

داخلية كامريا 
PTZ متحركة داخلية كامريا  التَحكم أجهزة 

الكاِشفاتالَحساسات

ُدخان

الداخيل راديو واالتصال  باللَمس تَعمل  ِوحدة  ِجداري تَحكم  الحراره ُمنظم  رميوت كونرتول مع شاشة رميوت كونرتول

ُمفتاح  و~حدة 
-6 دوائر

 ِوحدة ُمفتاح 
دائرة واحدة التَحويل مأخذ 

ُمفتاح  ِوحدة 
ئر للَستا

الَحرارة م   َصامَّ
ِفئة د للتَ

ُمفتاح  ِوحدة 
دائرة واحدة

ِمصباح
LED RGB

تَحكم  ِوحدة 
بشدة

باب / ناِفذة َحركة يضان فَ الَحرارة َدرجة  الَضوء ُسطوع 

إنرتكوم فيديو 

ROOMS SCENESCAMERA
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بإسِتخدام أَحد الَتطبيقات التي مُيكَنك تَْحميلها عىل الهاتف لديك َمجانا، لَديك الُقدرة للَتحكم يف 
َجميع األجِهزة املُتصلة بالنظام. من ِخالل الهاتِف تٌسيطر عىل َجميع الوحدات من ِخالل الرتددات 

الإلكرتونية. السحابة  َعرب  بُعد  َعن  أو  الَذكية (smart box) مبارشة  للُعلبة  الالسلكية 

والفيديو  الفيديو  كامريات  ُمراقبة  كَذلك  الهاتف،  يف  اإلستهالكية  يانية  البَ والرُسوم  القيم  تُظهر 
ُمتوفر إلجِهزة األندرويد واألي فون. التَطبيق  التَطبيق.  الربَمجة من ِخالل  أيضا  تاح  . ويُ إنرتكوم 

َيشء كُل  لِ تَطبيقات 

لَوظائِف لِ عاَمة  نَظرة 

باإلنارة الَتحكم 
.RGB ,النور زيادة \ تخفيض, رومانسية ة  ِشدَّ

الَحراره ُمنظم 
َفقط  ُغرفة  كل  يف  ــرارة  ــَح ال ــة  َدرج َضبط  مُيكنك 

تُريدها. التي  بالطريقة 

عامة نَظرة 
األجهزة. َجميع  عىل  املُطلقة  الَسيطرة 

َجدولة
والَتربيد. للَتدفئة  إسبوعي  ِبرنامج  وَجدولة  رمجة  بَ

كامريات
َمكان  أي  من  نزلك  مِبَ األمن  عىل  الَعني  إبقاء  مُيكنك 

عىل َوجه األرض.

بالَستائر الَتحكم 
ليس  اللنهار؟  ضوء  يف  الستائر  َضبْط  نَسيت  هل 

ُمشكلة. ِمن  ُهنالك 

iHC-MIRFiHC-MARF
iNELS 

Home Control

باألجهزة التَحكم 
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بالتَدفئة للتَحكم  السلكية  َمجموعة 
الذكي هاتفك  عبر 

ِبَنفسك الَذيك  َمنزلك  إصَنع 

والالسلكية)  (الَذكية  جاِهزة  َمْجموعات  لِ َجديد  ُمنتج  م  كُ لَ نُقدم  اإلسكان.  َمجال  يف  ثَورة  إنها 
للسوق، التي من ِخاللها كُل َمنزل مُيكن أَن يُصبح ِبُسهولة َمنزل َذيك. تَم تَجهيز املَجموعات الَذكية 

لة! العائِ ل  لكُ وتَرفيه  الِفعيل  الَتنفيذ  ُسهولة  الَذكية.  للَمنازل  بداية  كَ

ثري مَن الحاالت إِدخار ما يَصل  إسِتخدامها يَجلُب التَحديث والراحة واِإلْدخار يف آًن واِحد.ومُيكن يف كَ
َحُكم عن بُعد يف  اىل ٣٠ ٪ َسنويا. وتَنَقِسم املَجموعات اىل ُحلول ُمختلفة، عىل َسبيل املِثال، ِجهاز التَ

اإلنرتنت. َعرب  إذاعية  َمَحطات  ُمَشِغل  واملوسيقى,  واإلضاءة  دِفئة  التَ

لُكل  يَسَمح  فإنه  التشيكية.  الَجمهورية  املنتَج يف  النوع من  لتَوفري هذا  السوق  الَرشكة األوىل يف  كنا 
ِبِسعر َمعقول. أُرسة اإلسِتفاَدة ِمن َهذه املَجموعات. وكُل ذلك 

الَذكية املَْجموعات 

الَتوفري َمع  الَتدِفئة 
بالتَدفئة للتَحكم  السلكية  جموعة  َمَ

الَذكي هاتفك  عبر 

بُعد َعن  الَتدفئة 
عبر اإلنارة  على  للَسيطرة  َمجموعة 

الَذكي الهاتف 

ُمَتنوعة إنارة  أجهزة 

الهاتف من  االجهزة  مختلف  تشغيل 

للَجميع واِحد  َحكُم  تَ
والراديو الموسيقى  وسماع  تشغيل 

املُفتاح واملوسيقى يف  الراديو 
هاتفك عبر  بالتدفئة  للتحكم  السلكية   مجموعة 

الذكي

الَحرارة تَنظيم  ُسهولة 

أجهزة ِبعدة  َحكم  للتَ السلكية  َمجموعة 
الَذكي هاتفك  َعبر 

تَرصفك تَحت  َمنزلك 

www.inels-solutions.com
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www.inels-solutions.com

من لكل  للمباين  املتقدمة  والحلول  الذيك  املنزل 

Istanbul / Turkey

Petrovice/ Czech republicPrague / Czech republic

ِمعرض إنارة ذَكية
Bratislava / Slovakia

Sopron / Hungary Kyrenia / Cyprus

تجاريالفندقفيالمنزل شقة

تَنفيذ أكرث من 3000 ُمنَشأة. نُقدم َمجموعة  دأنا يف تَطوير وإِنتاح نظام iNELS، أَجَرينا  بَ ُمنذ إن 
ُمختارة.

كييف-  يف  لييل  َملهى  براغ،  يف  فَرنيس  َمطعم  هنغاريا،  يف  بُعد  عن  التَحكم  كاِمل  السكواش  َمركز 
الُعثور عىل  مُيكنك  والَفنادق.  واملنازل  الِشقق  من  يُحىص  ال  وَعدد  مايوركا  الَصيفي يف  املََقر  أوكرانيا، 

العامل. أنحاء  ُمختلف  املَواِقع يف  ِمئات  وتَنفيذها يف  ها  تَثبيتَ تَم  التي  أنظمتنا 

الِقطاعات  أو  الَسكني  بالِقطاع  تَتَعلق  كانت  ِسواء  املختلفة،   iNELS النظام  َمشاريع  َعرض  مُيكن 
الِتجارية.

iNELS َمراِجع وَمشاريع 

واملساحات  املستَودع  َذلك  يف  مبا  بأكمله،  املبنى 
iNELS عليها  يُسيطر  والتي  الخارجية، 

التبديل  إضاءة  دائرة   ١٥ ب  يَتحكم   iNELS نظام 
و LED RGB الخ

َمركز الِعناية والراَحة

أكرث من 3000 دائرة لإلضاءة
(Dali) والتَحكم ِمن ِخالل بروتوكول دايل

آالف َدوائر اإلضاءة اآلُخرى والتَحكم ِبها َعن طَريق 
 DA3-22M وحدات

CU3-01M- املَركزية الِوحدة 

 Dior َمتجر 

الالسليك الِتحكم 

RFDA71B -النور ة  تَحكم بشدَّ

analog actuator) تَناظرية ِوحدة تَحكم 
(RFDAC-71B

رميوت كونرتول RF َمع شاَشة

 Wyndham Grand ُفندق 

من  لإلضاءة  دائرة   3000 ِمن  أكرَث  يف  َحُكم  التَ م  تُ يَ
(Dali) ِخالل بروتوكول دايل

عن  ُآخرى  لإلضاءة  دائرة   1000 ب  َحكم  التَ م  تُ يَ
 DA3-22M طَريق َوحدات

CU3-01M - الِوحدة املَركزية

Merit PremiuM فندق  

الَذكية بالُحلول  الُغرف  َجميع  تَجهيز  تَم 

RFSA التَحكم ِبذلك َعن طَريق َوحدات م  تُ يَ

َوظيفة التأْكيد عىل  تَم  النظام،  تَصميم  ِعنَد 
Master Central (Switch) املُفتاح املَركزي

Harrer ِمتَجر ِحلويات 

ل األضواء يف املبنى من ِقبل نظام تَشغيل كُ
iNELS

النظام عن طَريق ِوحدة التَحكم يف  تم  يَ
IDM املَركزية، تَم برمجتها يف CU2-01M 

6 دوائر، ة النور  نظام iNELS يَتحكم بشدَّ
تح واغالق و 20 دائرة فَ
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RFATV-1RFSTI-11B RFTC-100GRFSTI-11/G

iNELS CamLSMSIRS

Flashing LEDBuilt-in magnet 

in the gas meter

Rotating water meter 

indicator

الَحرارة ْنظيم  تَ

RF TouchRFTI-10B RFTC-50/GRFTC-10/G

RFPM-2MCT50

كاشفات

الطاقة إدارة  كامريات

Hz 50/60 , الُجهد ِمن 230-110 فولت
َدرجات الَحر ارة : 0 إىل + 55 َدرجة َمئوية

(32 - 131 درجة فهرنهايت)
اإلسبوعية الربمجة 
ُمتكامل إسِتشعار 

Logus (الزجاج, املعادن  ٩٠ تَصميم 
والحجر) الخشب 

َحرارة َحكم يف َدرجة ال تَ

AAA بطارية , V 1.5*2 :الطاقة
َدرجات الَحر ارة : 0 إىل + 55 درجة َمئوية

( 32 - 131 درجة فهرنهايت)
اإلسبوعية الَربمجة 
ُمتكامل إسِتشعار 

Logus (الزجاج, املعادن  ٩٠ تَصميم 
والحجر) الخشب 

َحرارة حكم يف َدرجة ال تَ

AAA بَطارية , V 1.5*2 :الطاقة
َدرجات الَحر ارة : 0 إىل + 55 َدرجة َمئوية

( 32 - 131 درجة فهرنهايت)
اإلسبوعية الَربمجة 
ُمتكامل إسِتشعار 

Logus (الزجاج, املعادن  ٩٠ تَصميم 
والحجر) الخشب 

َحرارة حكم يف َدرجة ال تَ

بك  الخاص  باملنزل  تَتَحكم  التي  الَذكية،  النظام  ِوحدة 
التطبيق ريق  طَ عن 

التحكم يصل إىل 40 وحدة
حالة  يَعرض  فإنه  االتجاه،  نائية  ثُ ال االتصاالت  ِبفضل 

االخرى األجهزة 
أو   LAN كابل  ِبواسطة  املَنزلية  بالشبكة  تَوصيله  م  تُ يَ

WIFI َعرب

RF باللَمس  تَعَمل  شاَشة 

RFSF-1B + FP-1 RFSD-100RFMD-100RFWD-100

 CR2477 , طاقة البطارية : 2 *1 فولت
الخارجي املََجس  لتوصيل  أطراف 

اإلشارة طارية، وجود  بَ ال تَشغيل: حالة  ال ِزر 

الَفيضانات كاِشف 

CR2032 , طارية : 2 *1 فولت بَ طاقة ال
تح ناِفذة / باب ِشف فَ كَ

البطارية لحالة   ُمؤرش 

ناِفذة كاِشف 

AAA غذية : 1 * 1.5 فولت , بَطارية تَ ال
زاوية الَكِشف تُزيُد َعن 120 َدرجة
طول املَسافة 12 مرت ( 13,12يارد)

الَحركة كاِشف 

AAA طاقة البطارية : 2 * 1.5 فولت , بطارية
كاِشف الُدخان: بََرصي الَضو ء

ذايت إختبار 

الُدخان كاِشف 

RFTM-1

AAA بَطارية, 1.5*2 فولت  غذية:  تَ ال
االستَشعار)،  (أجهزة    LS املَدعومة:  االسِتشعار  أجهزة 
MS (أجهزة االستَشعار املغناطييس)، IR (األشعة تحت 

الحمراء) 
 IP 65 ِحامية

هرومغناطييس كَ نََبض  ُمَحِول 

Hz 50/60 ,الطاقة: 230 فولت
   CIB , PULS2, PULS2 : املَداِخل

TRF2 ،TRF1 : عِرفة تَ ال
CT50 × 3 ُمَحول تَيار

16A ،1NO / NC : (Relay ) َمْخَرج رييل
LAN / WIFI :إتصال

الطاَقة ُمراِقب 

تَدعم فيديو  كامريا  تَوصيل  مُيكنك 
MJPEG ٢

Axis, D-Link, Dahua كامريات

كامريا

DC الطاقة: ُمَحول 5 فولت
الِدقة: 480 × 640 بكسل

لييل َضوء 
طبيق تَ ال 10 كامريات يف 

IP كامريا

Hz الطاقة ٢٢٠ فولت, ٢٠/٥٠
Hz فولت ٦٠/٥

VDC 122 ٢١-٢٤
درجات الحرارة - ٢٠ إىل + ٥٠ درجة مئوية (-٤٠-١٢٢ 

فهرنهايت) درجة 

استشعار مع  مفتاخ  وحدة 

CR2477 بطارية, V 3*1 :الطاقة
درجات الحرارة: - 20 إىل + 50 درجة
مئوية ( 40 - 122 درجة فهرنهايت)

/ خارجي مستشعر داخيل 

الحرارة استشعار درجة  جهاز 

AAA بطارية , V 1.5*2 :الطاقة
درجات الحرارة: -0 32 درجة مئوية

( 32 - 90 درجة فهرنهايت)
متكامل استشعار 

RAV، , RA, RAVL :محوالت

الحرارة صامم 

Hz 50/60 , الجهد من 230-110 فولت
درجات الحرارة: - 20 إىل + 50 درجة مئوية

( 40 - 122 درجة فهرنهايت)
A ۸ :الحمل

/ خارجي مستشعر داخيل 
Logus  ٩٠ تصميم 

إشارة حالة

استشعار مع  مفتاح  وحدة 

انرتكوم الفيديو 

ميكن طلب رشاء الفيديو انرتكوم من غري اطار ، مام يتيح لك الفرصة لتجميع من 2 أو 3 وحدة اإلطار.
3 ازرار طلب, لوحة قارئ بطاقة ووحدة مفتاح ميكنك اختيار طريقة التحكم يف كل وحدة منطية : 

يف االطار الثاليث ميكن الحصول عىل ما يصل إىل 7 أزرار....

من  مؤلفة  كمجموعة  االنرتكوم  رشاؤ  طلب  امكاتية 
واملخفي الظاهر  للتثبيت  علبة 

تصنع العلبة من مواد معدنية مقامة لعوامل الطبيعة

: يحتوي االنرتكوم عىل زر واحد مع  الرتتيب االسايس  يف 
اطار معدين

MP كامري ١.٣
رؤية عدسة الكامريا بزاية ١٢٠ درجة

مقاومة ستيل  الستانلس  من  ايطار  لوحة 
ليلية رؤية 

IP54, IK07

انرتكوم الفيديو  علبة انرتكوم الفيديو 

BOX متكاملةفردي وحدة 

كباسات  3

مفاتيح بطاقةلوحة  قارئ 

الكامريا وحدة 
 والصوت

الحمراء تحت  باألشعة  اسِتشعار  ِجهاز  قراء  يَ
طول الكابل: 1,5 مرت ( 4,92 قدم)

الَحمراء تَحت  باألِشعة  اسِتشعار 

والتي  نبَض،  الَ ِبفحص  املغناطييس  االسِتشعار  أجهزة 
الَدوران إنتاجه مع  م  تُ يَ

طول الكابل: 1,5 مرت ( 4,92 قدم)

املغناطييس االسِتشعار 

قراء َوميض LED والذي يشري إىل االسِتهالك يَ
طول الكابل: 1,5 مرت ( 4,92 قدم)

LED إسِتشعار 

الحايل الِسلك  ُمَحِول CT عىل  تَثبيت  م  تُ يَ
م األحيان يف املدخل الرئييس للدائر ة، يف ُمعظَ

الَكهرباء لَعداد 
A 50 :يار تَ ال

Hz 60 / 50 :الَرتُدد
األبعاد: 32 × 46 × ٣١ ملم

الَتيار ُمَحِول 
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RFIM-20B, RFIM-40B

RFDA-73M/RGBRFDEL-71MRFDEL-71BRFSOU-1 RF-White-LED-675RFDSC-71 RF-RGB-LED-550

االنارة ة  بشدَّ الَتحكم  ُمَشِغالت 

VDC 24 - 12 :غذية تَ ال
A 3*5 :الِحِمل

َرشائط LED: لون واحد 
7.2VA ,3*8m (3*26.25 FT)

 LED RGB 
  14.2VA ,10m (32.80 FT)
0-10V  الخارجية الَسيطرة 

اإلضاءة ة  بشدَّ تَحكم  ِجهاز 
RGB LE لرشيط

Hz 60 / 50 , التغذية: 230 - 250 فولت
 300VA            

Hz 60 / 50 , 110 - 130 فولت            
  150VA             

R، L، C، LED، ESL :نوع الحمولة
الضوء سيناريو  وظائف 

للحد األدىن السطوع  إعداد 
٣٢ قناة تعمل من 

النور ة  قابس كهرباء/ شدَّ

Hz 60 / 50 ، 240 - 100 :التغذية
lux 675 :شدة الضوء

K 5000 - 600 :درجة حرارة اللون
تنظيم سطوع: 0 - 100 ٪

27E : قاعدة
3000 ساعة العمر: 

الِسلكية يضاء  بَ مبة  لَ

Hz 60 / 50 ، 240 - 100 :التغذية
lux 550 :شدة الضوء

RGB:اللون َدرجة َحرارة 
تَنظيم سطوع: 0 - 100 ٪

27E : قاعدة
3000 ساعة العمر: 

الِسلكية ُملونة  مبة  لَ

االنارة واالقفال  الَفِتح  ُمَشِغالت 

AAA 1.5*2  فولت ,بطارية غذية:  تَ ال
LUX 1-10000 :املَدى

الضوء وُمفتاح  الَشَفق  َوظيفة 
َضبط الوقت ( 2-0 دقيقة) .

IP 65 ِحامية

النور ة  ُمفتاح شدَّ

غذية : 230 فولت 50 / 60 هرتز ( 160 تَ ال
وات) ، 120 فولت ( 80 وات ) 

R، L، C، LED، ESL :نَوع الُحمولة
الجهد أو مقياس    0-10V: الخارجية السيطرة 

الخارجي ِزر  ال من  حُكم  تَ ال
الضوء سيناريو  وظيفة 

إعداد brighteness الحد األدىن
٣٢ قناة تعمل من 

الَضوء عام ة  بشدَّ م  َحكُ تَ

غذية : 230 فولت 50 / 60 هرتز ( 600 تَ ال
وات) ، 120 فولت ( 300 وات ) 

R، L، C، LED، ESL :نوع الُحمولة
الًجهد ِمقياس  أو    0-10V: الخارجية السيطرة 

الخارجي ِزر  ال من  تَحكم  ال
الضوء سيناريو  وظيفة 

إعداد brighteness الحد األدىن
٣٢ قناة تَعمل من 

الضوء عام ة  بشدَّ تَحكم 

RFUS-61

التغذية: 110-230 فولت 50 \60 هرتز، 
VDC  12-24
A 12 :الِحمل

وظائف الوقت ( 2 ث - 60 دقيقة) 
التحكم) قناة(وحدات   32 تَعمل من 

IP65 ِحامية

خارجي مفتاح  ُمَشِغل 

RFSA-66M

التغذية: 110-230 فولت 60\50 هرتز
A 6 * 8 :الِحمل

وظائف الوقت ( 2 ث - 60 دقيقة) 
التحكم) قناة(وحدات   32 تَعمل من 

َربط هوايئ خارجي لِ ِخيار 

٦ دوائر ُمفتاح-  ُمَشِغل 

RFSA-61M

التغذية: 110-230 فولت 60\50 هرتز
A 16 :الحمل

وظائف الوقت ( 2 ث - 60 دقيقة) 
التحكم) قناة(وحدات   32 تَعمل من 

َربط هوايئ خارجي لِ ِخيار 

1 دائرة ُمفتاح-  ُمَشِغل 

RFSC-61

110-230 فولت 60\50 هرتز التغذية: 
A 16 :الحمل

وظائف الوقت ( 2 ث - 60 دقيقة) 
التحكم) قناة(وحدات   32 تعمل من 

َفتح وإغالق قابس 

م الَتَحكُ أجِهزة 

RF Key

CR3032 بطارية V 3 :التغذية
سيناريو وظيفة 

LED مؤرش

CR3032 بطارية V 3 :التغذية
سيناريو وظيفة 

LED مؤرش

خارجي مفتاح  ُمَشِغل 

RF Pilot

AAA التغذية :  2 * 1.5 فولت , بطارية
وضع ما يصل إىل 40 وحدة

الحرارة َدرجة  اسِتشعار  ِجهاز 
سيناريو َوظيفة 
تَشغيل ال حالة 

OLED ُملونة شاشة 

خارجي ُمفتاح  ُمَشِغل 

Wall (surface), Flush

التغذية: 110-230 فولت 60\50 هرتز،  
VDC 24 من الجانب

وضع ما يصل إىل 40 وحدة + 30 كاشف 
autocontrol ِوحدة َمركزية مع 

تَشغيل ال حالة 
TFT LCD، 3.5˝ شاشة ُملونة

خارجي ُمفتاح  ُمَشِغل 

RFWB-20/G, RFWB-40/G

خارجي ُمفتاح  ُمَشِغل 

RFSA-11B

التغذية: 110-230 فولت 50\ 60 هرتز، 
VDC  12-24
A 16 :الِحمل

تح واغالق  وظائف : فَ
التحكم) قناة(وحدات   32 تَعمل من 

دوي يَ ال تَحكم  ال خيار 

ُمفتاح ُمَشِغل 

RFSAI-61B

التغذية: 110-230 فولت 60\50 هرتز، 
VDC  12-24
A 16 :الِحمل

وظائف الوقت ( 2 ث - 60 دقيقة) 
التحكم) قناة(وحدات   32 تعمل من 
للتحكم من مفتاح حايل طرف سلك 

ُمفتاح ُمَشِغل 

RFSA-62B

التغذية: 110-230 فولت 50 - 60 هرتز، / 
VDC  12-24

A 2*8 :الِحمل
متاما ُمنفصلني  دائرتني 

وظائف الوقت ( 2 ث - 60 دقيقة) 
التحكم) قناة(وحدات   32 تَعمل من 

IP65 ِحامية

َمخَرجني ُمفتاح,  ُمَشِغل 
RFJA-12B/230V, 

RFJA - 12B/24VDC

التغذية: 110-230 فولت 60\50 هرتز،  
VDC  12-24

A 2*8 :الِحمل
التحكم) قناة(وحدات   32 تَعمل من 

ستائر ُمَشِغل 

RFSG-1M

الكهربايئ يار  تَ ال ًمراقب   ، / مكلفة  رخيصة 
التغذية: 110-230 فولت 60\50 هرتز،  

VDC  12-24
املُدَخال ت ُمراقبة 

َربط َهوايئ خارجي لِ ِخيار 

االتصال وتعديل  تحويل 

ِزر االيل اىل السليك ُمَحول ُمفتاح السليك, تَُحول ال
CR2477 بطارية V 3 :التغذية

CR2032 بطارية V 3*2
2/4 قناة

االتِصال  وتَعديل  تَحويل 
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range: 0 - 70 °C (32 - 158°F)
sensor: NTC 12 K 5%

TC-0 - l. 110 mm (4.33 in)
TC-3 - l. 3 m (1.42 yd)
TC-6 - l. 6 m (1.75 yd)

TC-12 - l. 12 m (13.12 yd)

range: -40 - 125 °C (-40 - 257°F)
sensor: NTC 12 K 5%

TZ-0 - l. 110 mm (4.33 in)
TZ-3 - l. 3 m (1.42 yd)
TC-6 - l. 6 m (1.75 yd)

TC-12 - l. 12 m (13.12 yd)

أجهزة استشعار درجة الحرارة

TTC

أجهزة استشعار درجة الحرارة

TZ

for RFGSM-220M, eLAN-RF-003, 
eLAN-RF-Wi-003, RFDA-73/RGB, RFSA-61M, 

RFSA-66M, EMDC-64M, RFDEL-71M and 
transmitter module RFSG-1M

cable length 3 m (3.28 yd)
sensitivity 5dB

for GSM-220M, eLAN-RF-003, 
eLAN-RF-Wi-003, RFDA-73/RGB, RFSA-61M, 

RFSA-66M, EMDC-64M, RFDEL-71M and 
transmitter module RFSG-1M into plastic 

switchboard
rod angle, without cable

sensitivity 1dB

هوايئ خارجي

AN-E

هوايئ داخيل

AN-I

Router eLAN RFDEL

control elements
RFWB, RF Pilot

RFJA

LARAVDP

Cameras

Connection
server

RFSAMobile APP
iHC

Wi-Fi

23

21°C

18 20 22 25

temperature

actual temperature

heating 1

: الرتددات املُتاحة يف الِبلدان

868.3 MHz EU and rest of the world
868.1 MHz   Ukraine, Russia, 
 Belarus, Kazakhstan

915 MHz   USA
915 MHz/Z-Wave USA
916 MHz  Australia, New Zealand

RFGSM-220M

الكواليس َخلف 

االحتياطي  ,والدعم   ،DC فولت   30  -  11 التغذية: 
أيون ليثيوم  بطاريات  للبطارية, 

RF املُدخالت: 4 أسالك، 10 مداخل
.... RFS 10 اسالك- , A ( 8*2)املَخر ج: 2 ريالي

الَرنني أو  الَقصرية  الَرسائل  ريق  تَحكم عن طَ ال
الَسيطرة عىل ما يصل إىل 30 رقم هاتف

الحالة إنذار، تقرير  الَوقت،  أُخرى: َضبط  َوظائف 

GSM إتصال

RFRP-20

غذية: 110-230 فولت 60\50 هرتز تَ ال
املقبس بوظيفة  الحفاظ  مع 

االضاءة ة  م بشدَّ َحكُ تَ ِجهاز 
RGB LED لرشيط

eLAN-RF-Wi-003

  DC التغذية: 10 - 27 فولت
وضع مع ما يصل إىل ٤٠ وحدة

LAN / WIFI اتصال
لتَشغيل ل اإلنرتنت   HUB يحتاج ال 

لقايئ ِت ال  DHCP اتصال 
عن للمشاريع  احتياطية  نسخة  الحساب،  إدارة 

الويب طريق 
وتكرارها االشارة  توجيه  وظيفة 

IOS & Androi متوافق مع

Smart Wi-Fi RF Box Smart RF Box

eLAN-RF-003

  DC التغذية: 10 - 27 فولت
وضع ما يصل إىل ٤٠ وحدة

LAN اتصال
لتَشغيل ل اإلنرتنت   HUB يحتاج ال 

لقايئ ِت ال  DHCP اتصال 
للَمشاريع عن احتياطية  نَسخة   ، الِحساب  إدارة 

الويب طريق 
وتكرارها االشارة  توجيه  وظيفة 

IOS & Androi متوافق مع

ت ملحقا

Telva 230 V

جهد التشغيل: 230 فولت 60 / 50 هرتز
100N  ± 5% :قوة التوقف

االبعاد : 55 + 61 × 44 × 5 مم

الحرارية ُمَشِغل 

Telva 24 V

جهد التشغيل: 230 فولت 60 / 50 هرتز
100N  ± 5% :قوة التوقف

االبعاد : 55 + 61 × 44 × 5 مم

الحرارية ُمَشِغل 

FP-1

العمل: درجة حرارة 10 - 40 درجة
مئوية ( 14 - 104 درجة فهرنهايت)

املسامر   / الغراء  التثبيت: 
طول الكابل: 3 مرت ( 3.3 يارد)

األبعاد: 8 × 30 × 60 مم

الحرارية ُمَشِغل 

لد  أُخذ َمكان السلكيا عىل تَرَدد من 868 - 916 ميغا ِهرتز عىل أساس املَعايري يف البَ اإلتِصال بَني الِوحدات (أجِهزة اإلرسال واالسِتقبال) يَ
ِمن  ريدة  فَ َهي  والتي   ،ELKO EP ِملكية  من  السليك  بروتوكول  هو   RFIO. RF IO متاما  نَوعها  من  ريدة  فَ بروتوكوالت  عىل  املُعني 
915 ميغا   ) .-Z-wave الوحدات مع بروتوكول  ِمن  ُمتنوعة  ُمتاح َمجموعة  أيضاً  املتحدة األمريكية، هناك  الواليات  لهيكلها. يف  نوعها 

الربوتوكول. نَفس  املاُمثلة يف  ُمنتجني آخرين من األجهزة  ُمتوافق أيضا َمع  هرتز)، وهو 

والَتوافق الربوتوكول 

RF: بروتوكول َمزايا 

البيانات الَصغرية مع ِرسعة نَقل تَصل إىل 100 كيلوبت / ثانية نَقل َموثوق من ِحزم 
تَراخيص َمطلوبة ال ُرسوم أو 

(ZigBee) 2.4 غيغاهرتز WIFI / بلوتوث واألجِهزة والَوحدات الالسلكية املُستخدمة يف  َتعارض مع  تَ ال 
َضئيلة راديو  َموجات  إسِتخدام 

الِحزم  ٌضمن  األُخرى  املَعلومة  وتَسَتقبل  تَنقل  حيث  النظام  ِقبل  من  يَحدث  الالسلكية  الَوحدات  بني  البيانات  نَقل   - الَتوجيه 
ِقل االشارة  برية وِزيادة َموثوَقة يف نَ تغطية املُباين الكَ لَقي الَبعيد، والتي هي نَفسها ُمْمِكن إسِتخدامها بالتايل لِ حتى تَصل إىل املُت

املُعقدة. املَباين  َمن  لِمزيد 
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RFSOU-1 RFSA-66M
RFDEL-71M
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RFDA-73M/RGB
RFPM-2

25.2

41.2

65
.2

13
0

62 34

RFPM-2
RFDA-73M/RGB

RFDEL-71M

RFSOU-1

RFSA-61M
RFSA-66M
RFSA-61M

RFUS-61

عىل سكة معدنية بناءا للنظم.

RFTI-10B
RFSF-1B + FP-1

RFDEL-71B

RFSA-62B
RFSAI-61B

RFJA-12B/230V

RFTI-10B
RFSF-1B + FP-1

RFDEL-71B

RFSA-62B
RFSAI-61B

RFJA-12B/230V

داخل علبة التثبيت او يف الجهاز نفسه.

RFSC-100, 
RFMD-100 
RFWD-100

RFWB-20/G

RFWB-40/G
RFTC-50/G

RF Touch

تركيب سطحي

RF Key RF Touch - WRFRP-20
RFDSC-71
RFSC-61

RF Pilot

1 Modul 3 Modul 

2494

94

الرتكيب احتامالت 

56

34

12

RF Touch

10
2

62 58

أو الجدار  تثبيت عىل 
.يف علبة بعمق ٦٥ ملم 

تركيب مخفي

تركيب عىل سكة

 التثبيت داخل علبة او داخل علبة
املفتاح

تثبيت داخل غطاء األجهزة

تركيب سطحي

األبْعاد

(١

(٢

(٣

(۴

(۵

(۹

111122

56

IP65

MINI

RFTI-10B
RFSF-1B

MINI

RFDEL-71B
RFSA-62B

RFSA-61M

17.6

13.8

5
11

.3
11

.3

35
.6

44
.8 90

59

45 11 18.2 25.8

11
.3

11
.3

RFSAI-61B
RFJA-12B/230V

RFTC-50/G RFWB-20/G
RFWB-40/G

R13

49 13

R21

49 21

20 94 16

94

44 333

١٢

٣۴

۵۹
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SMD خط انتاج

الفحص

قسم التطوير واالبحاث املختربات

تركيب الرقائق االلكرتونية

صالة االنتاج

فقط اإلتْجار  ِمدون  يَعتَ اآلَخرون 
بأَنُفسنا املُنتجات  ونَصَنع  نُطور  نَحن  ذلك،   وَمع 

٤٠ ُمطَِوْر

2000 m2 

َمساحة الَعرض

يف السوق
٢٣عاماً

 ِملكية َحرصية
لِقوالب البالستيك

2000
َمساحة املستَودع

َمساحة اإلنتاج
2 000 m2

٢٠٠ عاِمل إنْتاْج

َخط األنتاج
2 SMD

ِقطعة يف اليوم
1 Mil.

ISO َشهادة
١٢عاماً

ُمنتَج َسنويا
600 000

2طاِبَعة اليَزر

200



ELKO EP Holding

www.elkoep.com

روسيا

 تارامإلا
 ةيبرعلا
ةدحتملا

إسبانيا

أملانيا

جمهورية التشيك

بولندا

اوكرانيا

النمسا

هنغاريا

سلوفاكيا

 الواليات املتحدة
األمريكية

(املقر الرئييس )


