
Výhody:
• Efektivním využíváním osvětlení dochází k zatraktivnění podniku pro zákazníky.

• Zákazníci si mohou přizpůsobit atmosféru svým individuálním potřebám.

• Majitel podniku šetří náklady a získává více zákazníků.

• Personál může jedním stisknutím kontrolovat celou restauraci, čímž se jim usnadní práce a zbyde jim tak 

více času na uspokojování potřeb zákazníkům, dochází ke zkvalitnění služeb.
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Poslání:

Naservírujte svým zákazníkům prvotřídní pokrm. O dokonalou atmosféru se postaráme my.

Řešení restaurace

Správná restaurace, bistro či kavárna už dávno není jen 
o kulinářském zážitku. Dnešní trendy kladou důraz také 
na pohodovou atmosféru, příjemné osvětlení a hudbu. 
Pokud tedy rekonstruujete nebo rovnou budujete no-
vou restauraci, je nejvyšší čas na pořízení chytré elek-

troinstalace, pomocí které budete moct zákazníkům 
poskytnout ten nejpříjemnější pocit z návštěvy Vaše-
ho podniku. Zkuste chytře řídit osvětlení, rolety nebo 
hudbu tak, jako to máme i my v Praze na Rohanském 
nábřeží v iNELS Café.

Řešení:

Celý systém funguje naprosto jednoduše. Restauraci 

řídí jedna centrální jednotka, kterou je možné ovládat 

jak nástěnnými ovládacími tlačítky, tak prostřednictvím 

mobilní/tabletové aplikace iHC, kterou má návštěvník 

u každého ze stolů. Zvyšuje se tak komfort každého hos-

ta, který si může libovolně dle své aktuální nálady určit 

intenzitu jasu světel. Zároveň dochází k úspoře nákladů 

– nad stolem, kde v danou chvíli nikdo nesedí, světlo zby-

tečně nesvítí. Celý systém řízení světel funguje za pomoci 

DALI sběrnice a řízeného převodníku ze systému iNELS. 

V tabletu u stolu neovládáte jen světla, můžete zde také 

sledovat denní nabídku restaurace nebo se mrknout na 

předpověď počasí či surfovat po internetu. 

Obsluha má možnost centrálně ovládat celou restauraci 

na dotykovém panelu u baru. O ozvučení celého pro-

storu se stará multimediální přehrávač Lara, napojený 

na stropní reproduktory a ovládaný prostřednictvím 

mobilní aplikace. Celý systém lze stisknutím jednoho 

tlačítka přepnout do „stand-by“ režimu, kdy pohasnou 

hlavní světla, vytáhnou se všechny rolety a nasvítí se 

večerní osvit oken. 
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