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„ЕЛКО ЕП“ България е водещ световен производител
за интелигентни устройства, сградна, домашна и
индустриална автоматизация през последните 27
години. Kлоновете на фирмата се намират в 16 страни,
но всички разработки и производство се извършват в
помещения в Холешов - Чехия.

КАКВО Е
УМЕН ДОМ?
С „УМЕН ДОМ“ ( iNELS ) управлявате освлетлението
(LED, димиращо, ON/OFF, DALI), отоплението (подово
отопление, конвектори, котли, климатици, радиатори,
термопомпи и др.), щори, завеси, тенти, електроуреди, превенция от наводнение и пожар, контрол на
достъп, охрана и инсцениране на присъствие, аудио
зони със стрийм от Spotify и онлайн радиа, и много
други. Цялата система може да се управлява от
всяка точка на света чрез приложение на телефон,
таблет, смарт телевизори, гласовите асистенти
Amazon Alexa и Google HOME или смарт ключове.
Създават се сцени с изпълнение на множество
действия с един бутон, като например да се изгасят/светнат всичките лампи, да се спуснат/вдигнат всичките щори, настройка на определена светлинна
атмосфера при различно събитие или време от
денонощието.

iNELS RF УМЕН ДОМ

БЕЗЖИЧНО

Модерно решение без нужда от ремонти
Умен Дом е технология известна още, като
автоматизация на домакинството, която
осигурява на собствениците сигурност,
комфорт, удобство и енергоспестяване,
като им позволява да управляват всички
устройства, чрез приложение на техния
смартфон или таблет.
iNELS RF е безжичната система, която Ви
дава възможност да вдъхнете живот на
Вашият дом. Предоставя Ви опция за
добавяне на допълнителни елементи по
всяко време. Moже да управлявате дома си,
независимо къде се намирате - вкъщи, на
работа или на почивка.
iNELS Умен дом ще се превърне в
незаменима част от Вашето семейство.

Предимствата на нашата система са –
гъвкавост, мобилност, пестене на ел.
енергия, инсталация без нужда от ремонти,
възможност за създаване на сцени,
изключителен дизайн и надграждане по
всяко време.
Системата е иновативна и предлага големи
възможности и решения за домашна
автоматизация. С iNELS може да
управлявате почти всичко - осветление,
отопление/охлаждане (HVAC), щори, тенти,
прозорци, врати и други. Чрез интеграция
на IP камери и сензори за движение, дим,
наводнение, врати и прозорци, ще
изградим система за сигурност, с която
Вие и Вашите близки ще сте в безопасност.

ИЗЦЯЛО ПРОЕКТИРАНИ И ПРОИЗВЕДЕНИ В ЕВРОПА - ЧЕХИЯ.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД, КОНСУЛТАЦИЯ И ПРОЕКТНА ОФЕРТА
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iNELS BUS УМЕН ДОМ

КАБЕЛНО

Автоматизация с неограничени възможности
Независимо дали планирате да построите
нова къща или Ви предстои ремонт на
Вашето жилище, ние ще Ви помогнем да го
направите едно по-приятно място за
живеене.
Управлението на домакинските уреди,
димирането на светлините, управлението на
вентилацията, климатизацията, отоплението
и охранителната система са малка част от
възможностите, с които ще автоматизираме
Вашият дом.

активира напоителната система на
градината Ви. Това са някои от примерите
за използването на умната къща.

Чрез метеорологичната станция към
системата, автоматизираме пускането на
щорите или завесите във Вашият дом,
спрямо естествената осветеност и силата
на вятъра. След дълъг период на сух
климат, системата се настройва така, че да

Moже да управлявате дома си от
телефона, независимо къде се намирате вкъщи, на работа или на почивка. Нашата
система предлага изключително много
възможности за подобряване комфорта
на Вашият дом.

iNELS Умен дом обединява всички тези
елементи в една функционална система и
едно приложение, които напълно ще се
грижат за Вашият дом, автоматизирайки го
и намалявайки Вашите отговорности,
което прави обитаването му едно истинско
преживяване от бъдещето.
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УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗ ТЕЛЕФОН

ИКОНОМИЧНОСТ

ОХРАНА

СПЕСТЯВА
ЕНЕРГИЯ

МУЛТИМЕДИЯ

БЕЗОПАСНОСТ

РЕФЕРЕНЦИИ

ЧАСТЕН АПАРТАМЕНТ / София, България

ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА / София, България

ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА / София, България

“NAVTECH GROUP” ОФИС / София, България

“INTER POWER” ФИРМЕН МАГАЗИН / София, България

“SVET ZDRAVIA” БОЛНИЦА / Михаловице, Словакия

“KEMPINSKI HOTEL” / Алмати, Казахстан

“FEBEST” ИНДУСТРИАЛЕН СКЛАД / София, България

ТЪРСИМ ДИСТРИБУТОРИ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ!
тел.:
e-mail:

+359 877 801 877
office@smarthomebulgaria.bg

адрес:

гр. Габрово,
ул. "Петко Каравелов " 5

iNELS БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ / ВЕЛИКО ТЪРНОВО / ВАРНА / ДОБРИЧ / ПЛЕВЕН / ВРАЦА / РУСЕ / КАЗАНЛЪК / БЛАГОЕВГРАД

