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Charakteristika 

Popis prístroja

SK

Made in Czech Republic

Kľúčenka iNELS Air

• Slúži k aktivácii a deaktivácii pohybového detektoru v momente, kedy odchádza-

te alebo prichádzate do stráženého priestoru.

• Jeden detektor možno spárovať až s 32 kľúčenkami. Kľúčenku možno spárovať s 

ľubovolným počtom detektorov AirMD-100.

• Designové prevedenie vo farbe čierna a biela s laserovou potlačou.

• Batériové napájanie (3V/CR2032 - súčasťou balenia) so životnosťou cca 5 rokov 

podľa frekvencie používania.

1. Indikácia vysielania

2. Ovládacie tlačidlo

3. Ovládacie tlačidlo DISARM

Pokiaľ 15 minút nezaznamená pohybový detektor žiadny pohyb, dôjde automaticky k 

aktivácii stráženia.

Vypnutie stráženia (DISARM) 

Pri zachytení pohybu v stave stráženia sa rozsvieti modrá LED a súčasne sa spustí nepre-

rušovaný zvukový signál. Na ovládači AirKey stlačte tlačidlo . Dôjde k vypnutiu zvukovej 

signalizácie a prechod do stavu DISARM je potvrdený krátkym pípnutím. 

Pokiaľ v uvedenom intervale 5 sekúnd nedôjde k vypnutiu stráženia, zvuková signalizá-

cia sa vypne a detektor odošle užívateľovi alarm. 

Ak je detektor deaktivovaný ovládačom AirKey, nevysiela užívateľovi informáciu o dete-

kovanom pohybe.

Funkcie 

Internet vecí (IoT)

• Kategóriu bezdrôtových komunikačných technológií určených k IoT popisuje Low Po-

wer Wide Area (LPWA). Táto technológia je navrhnutá tak, aby zaisťovala celoplošné 

pokrytie vonku i vo vnútri budov, bola energeticky nenáročná a mala nízke náklady 

na prevádzku jednotlivých zariadení. Pre využívanie tohto štandardu sú k dispozícii 

jednotlivé siete - Sigfox, LoRa, NarrowBand. 

Informácie o sieti Sigfox

• Sieť podporuje obojsmernú komunikáciu, ale s obmedzeným počtom spätných správ. 

Využíva voľné frekvenčné pásmo delené podľa Rádiofrekvenčných zón (RCZ). 

• RCZ1 (868 MHz) Európa, Omán, Južná Afrika

• RCZ2 (902 MHz) Severná Amerika

• RCZ3 (923 MHz) Japonsko

• RCZ4 (920 MHz) Južná Amerika, Austrália, Nový Zéland, Singapur, 

Taiwan 

• Sigfox má rozsiahlejšie pokrytie aj naprieč jednotlivými štátmi, preto je vhodnejší pre 

monitorovanie zariadení na veľké vzdialenosti. 

• Viac informácií o tejto technológii sa dozviete na stránkach www.sigfox.com.

Informácie o sieti LoRa

• Sieť je obojsmerná a pre svoju komunikáciu využíva voľné frekvenčné pásmo.

• 865 - 867 MHz India

• 867 - 869 MHz  Európa

• 902 - 928 MHz Severná Amerika, Japonsko, Kórea

• Výhodou tejto siete je možnosť voľného nasadenia jednotlivých vysielacích staníc i v 

miestnych lokalitách, čím posiela svoj signál. Dá sa preto efektívne využiť v areáloch 

fi riem alebo napríklad v miestnych častiach miest. 

• Viac informácií o tejto technológii sa dozviete na stránkach www.lora-alliance.org

Informácia o sieti NarrowBand

• Sieť zaisťuje obojsmernú komunikáciu a ako jediná využíva licenčné pásmo LTE. Naše 

zariadenie umožňuje komunikáciu cez Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 8 

(900 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 20 (800 MHz) a Band 28 (700 MHz). 

• Pre svoju prevádzku využíva táto technológia SIM karty pre jednotlivé zariadenia. 

• Výhodou NarrowBand je využitie už vystavenej siete, čím zaisťuje dostatočné pokrytie 

vonku i vo vnútri budov. 

• Viac informácií o tejto technológii sa dozviete na stránkach www.vodafone.cz

Upozornenie pre správnu prevádzku zariadenia:

• Výrobky sa inštalujú podľa schémy zapojenia uvedenej pri každom výrobku.

• Pre správnu funkčnosť zariadenia je nutné mať dostatočné pokrytie vybranej siete v 

mieste inštalácie. 

• Zároveň musí byť zariadenie v sieti registrované. Úspešná registrácia zariadenia v da-

nej sieti vyžaduje zaplatenie tarify za prevádzku. 

• Každá sieť ponúka iné možnosti taríf - vždy záleží na počte správ, ktoré chcete zo zari-

adenia odosielať. Informácie k týmto tarifám nájdete v aktuálnej verzii cenníka spoloč-

nosti ELKO EP SLOVAKIA.

Všeobecné inštrukcie
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Technické parametre

Varovanie

Pred inštaláciou prístroja a pred jeho uvedením do prevádzky sa zoznámte s návodom 

na použitie. Návod na použitie je určený pre montáž a pre užívateľa zariadenia. Návod 

je vždy súčasťou balenia. Inštaláciu a pripojenie môžu vykonávať len pracovníci s prís-

lušnou odbornou kvalifi káciou, pri dodržaní všetkých platných predpisov, ktorí sa doko-

nale zoznámili s týmto návodom a funkciou prvku. Bezproblémová funkcia prvku je tiež 

závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ 

objavíte akékoľvek známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel 

tento prvok neinštalujte a reklamujte ho u predajcu. S prvkom či jeho časťami sa musí 

po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom. Pred zahájením in-

štalácie sa uistite, že všetky vodiče, pripojené diely či svorky sú bez napätia. Pri montáži 

a údržbe je  nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, normy, smernice a odborné usta-

novenia pre prácu s elektrickými zariadeniami. Nedotýkajte sa častí prvkov, ktoré sú pod 

napätím - nebezpečie ohrozenia života. Z dôvodu prestupnosti rádiového signálu dbajte 

na správne umiestnenie prvkov v budove, kde se bude inštalácia vykonávať. Pokiaľ nie je 

uvedené inak, nie sú prvky určené pre inštaláciu do vonkajších a vlhkých priestorov, ne-

smie byť inštalovaný do kovových rozvádzačov a do plastových rozvádzačov s kovovými 

dverami - znemožní sa tým prestupnosť rádiofrekvenčného signálu. iNELS Air sa neod-

porúča pre ovládanie prístrojov zaisťujúcich životné funkcie alebo pre ovládanie riziko-

vých zariadení ako sú napr. čerpadlá, el. ohrievače bez termostatu, výťahy, kladkostroje 

ap. - rádiofrekvenčný prenos môže byť zatienený prekážkou, rušený, batéria vysielača 

môže byť vybitá ap. a tým môže byť diaľkové ovládanie znemožnené. 

Vloženie a výmena batérie

1. Na zadnej strane ovládača pomocou krížového skrutkovača vyskrutkujte skrutku. Od-

stráňte zadný kryt.

2. Opatrne vyberte prístroj z krabičky.

3. Batériu CR2032 zasuňte do držiaka batérie. Pozor na polaritu.

4. Prístroj vložte do krabičky tak, aby sa nacvakol na výstupky a do zarážok v krabičke.

5. Nasaďte zadný kryt a priskrutkujte ho.

Upozornenie:

Používajte výhradne batérie určené pre tento výrobok, správne vložené do prístroja! Slabé batérie 

okamžite vymeňte za nové. Nepoužívajte súčasne nové a použité batérie. V prípade potreby očistite 

batériu a kontakty pred ich použitím. Vyvarujte sa skratovaniu batérií! Batérie nerozoberajte, nenabíjajte 

a chráňte ich pred extrémnym zahriatím - nebezpečenstvo vytečenia! Pri kontakte s kyselinou okamžite 

vypláchnite postihnuté časti prúdom vody a vyhľadajte lekára. Udržujte batérie mimo dosahu detí. 

Batérie musia byť recyklované alebo vrátené na vhodné miesto (napr. zberné nádoby) v súlade s 

miestnymi ustanoveniami.

Pri manipulácii s prístrojom bez krabičky je dôležité zabrániť kontaktu s 

tekutinami. Prístroj nikdy neklaďte na vodivé podložky a predmety, nedo-

týkajte sa zbytočne súčiastok na prístroji. 

Bezpečná manipulácia s prístrojom

Napájacie napätie:

Indikácia prenosu:

Počet tlačidiel:

Komunikácia 

Protokol:

Komunikačná frekvencia:

Dosah na voľnom priestranstve: 

Spôsob prenosu signálu:

Ďalšie údaje

Pracovná teplota:

Pracovná poloha:

Farebné prevedenie:

Krytie:

Stupeň znečistenia:

Rozmery:

Hmotnosť:

3 V batéria CR 2032

červená LED

4

iNELS RF Control RFIO

868 MHz

až 100 m

jednosmerne adresovaná správa

-10 ... +50 °C

 ľubovoľná

biela                                              čierna

IP20

2

64 x 25 x 10 mm

10 g (bez batérie)

Firma ELKO EP ako výrobca má právo vykonávať technické zmeny na výrobku, v technickej špecifi kácii a manuáli k výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.


