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Segítségre van szüksége?



A szettben 3 vezeték nélküli termofej található, melyek közvetlenül a radi-
átorok termoszelepére rögzíthetők. A termofejek mérik az egyes helyisé-
gek hőmérsékletét és az értéket továbbítják az Intelligens RF Box felé. Az
Intelligens RF Box összehasonlítja az időprogram szerint beállított hőmér-
séklettel és parancsot küld a termofejnek a termoszelep zárására vagy nyi-
tására. A kívánt fűtési kör bármikor bekapcsolható, üzemmódja módosítható
az okostelefonos alkalmazáson keresztül, akár távolról is, így hazaérke-
zéskor kellemes meleg fogadja majd.

FŰTÉSSZABÁLYZÁS OKOSTELEFONRÓL

TÁVVEZÉRELT FŰTÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a TÁVVEZÉRELT FŰTÉS szettet.

Most, hogy Őn megvásárolta ezt a szettet, még nem ért véget utazása az 
intelligens ház világában, ellenkezőleg, csak most kezdődik. A rendszer tetszés 

szerint bővíthető és testreszabható. Az Ön igényeivel, kíváncsiságával, felfe-
dezési vágyával azonos ütemben bővítheti újabb és újabb funkciókkal.

www.elkoep.hu

További szettek és bővítő eszközök a kézikönyv végén 
és a honlapon találhatók: 
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TARTALOMJEGYZÉK

MAGYARÁZAT:

  Intelligens RF Box –x eLAN-RF-003
 Egység, Vezeték nélküli egység – vevő vagy aktor, mely fogadja az RF parancsokat és vezérli a 

csatlakoztatott készülékeket. Vezeték nélküli egység pl. a kapcsolható dugalj, a termofej, az RF fény-
forrás, stb.

  RF (Radio Frequency) – rádiófrekvenciás jel, mellyel a vezeték nélküli eszközök kommunikálnak. 
Az RF jel frekvenciája 868MHz, áthatol az épületelemeken, melyek befolyásolhatják a jel terjedését.

  Alkalmazás – iNELS Home Control (iHC) alkalmazás, mely szabadon letölthető: GooglePlay  (And-
roid) vagy iTunes (Apple, iOS). Az alkalmazással vezérelhetők a vezeték nélküli eszközök.

  Hálózati kábel – a LAN vagy PATCH kábellel különböző eszközöket lehet a LAN hálózathoz csatla-
koztatni (pl. Intelligens RF Box és Router)

A szett tartalma  .........................................................................................................................................................................................................
Hogyan működik  ......................................................................................................................................................................................................
Az RF jel hatótávolsága  ......................................................................................................................................................................................
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VEZETÉK NÉLKÜLI 
TERMOFEJ 
RFATV-1

A SZETT TARTALMA

A vezeték nélküli termofej méri a helyiség hőmérsékletét és továbbítja az intelligens RF 
Box felé, amely a beállított program vagy az iNELS Home Control alkalmazással kiadott
parancs alapján szabályozza az adott fűtési vagy hűtési kört.
•  a beállított fűtési program vagy a telefonról kiadott parancs szerint nyitja vagy zárja a
         radiátorszelepet
•  elemes tápellátással működik, így telepítése gyorsan és könnyen kivitelezhető
•  paraméterek: tápellátás 2x AA típusú elem (a csomag tartalmazza), csatlakozó 
 adapterek (Danfoss RAV, RA, RAVL)

3×

A csomag tartalma:6x AA elem

HÁLÓZA-
TI KÁBEL 
1 M

TÁPEGYSÉG 
ADAPTER1× 1×

Rend. kód: 670
0

Rend. kód: 6719

Az intelligens RF Box egy közvetítő az Ön vezérlője (okostelefon, táblagép, Samsung Smart 
TV) és a vezeték nélküli eszközök között, mellyel vezérelhet világítást, redőnyöket, fűtést, 
dugaljakat és egyéb készülékeket.
•  az egységek az Ön otthoni WiFi hálózatáról vezérelhetők
• ha otthonától távol is szeretné irányítani rendszerét, lépjen kapcsolatba a hálózat 
 rendszergazdájával (Reuterének beállításához) 
• paraméterek: RJ45 LAN csatlakozó, 10-27 V DC (az adapter az alapkiszerelés része), 
 méretek: 90×52×65 mm

INTELLIGENS RF BOX
eLAN-RF-OO31×

Rend. kód: 4
6

8
4 

Rend. kód: 6
30

7
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HOGYAN MŰKÖDIK

1 2 3

A vezeték nélküli termofejek a szettben meg vannak számozva és ezek a számozott el-
nevezések szerepelnek az alkalmazásban is (Fűtés 1, Fűtés 2, Fűtés 3). A rendszerhez 
további 30 vezeték nélküli termofejet vagy más RF egységet lehet csatlakoztatni még.

Intelligens 
RF Box 

230V AC 
adapter

Router

Wi-Fi

A helyi vezérlés 
hatótávolságát az Ön 
WiFi hálózatának telje-
sítménye (lefedettsége) 
is befolyásolja.

A helyi ve
hatótávo

y

WiFi háló
sítménye
is befolyá

 Az okostelefon parancsokat küld a WiFi hálózaton keresztül a router felé, melyhez az
     intelligens RF Box is csatlakozik. Az Intelligens RF Box átalakítja ezt a hálózati parancsot 
    az RF rendszer parancs kódjára és szabályozza a termofejeket.
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AZ RF JEL HATÓTÁVOLSÁGA

Az RF jel hatótávolsága nyílt terepen akár a 200 métert is elérheti .

A RÁDIÓFREKVENCIÁS JEL ÁTVITELE KÜLÖNBÖZŐ ÉPÍTÉSI ANYAGOKON 

téglafal faszerkezet 
gipszkartonnal

vasbeton fém 
válaszfalak

normál üveg

60 - 90 % 80 - 95 % 20 - 60 % 0 - 10 % 80 - 90 %

fém n

AZ INTELLIGENS RF BOX ELHELYEZÉSE 

Az RF eszközök közötti nem megfelelő kapcsolat esetén a következő lehetőségek közül választhat:
  HELYEZZE ÁT AZ ESZKÖZT
  HASZNÁLJON REPEATERT (aljzatba dugható jelerősítő), melyet helyezzen az Intelligens RF

     Box és a hatótávolságon kívül eső eszköz(ök) közé

  Az Intelligens RF Boxot úgy helyezze el, hogy a lehető legjobban lefedje az RF eszközök hatótávolságát.
  Az Intelligens RF Box optimális helye az RF eszközök által bezárt kör középpontja.
 Ne feledje, hogy minden fal és mennyezet csökkenti az RF jel erősségét, ezzel az RF eszközök 

    hatótávolságát



 





REPEATER
hatótávolság

növelése



Rend. kód: 4510

FE
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A VEZETÉK NÉLKÜLI TERMOFEJ TELEPÍTÉSE

  Tápellátás

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét
2. Helyezze be az elemeket (ügyeljen a
     helyes polaritásra)
3. Zárja vissza az elemtartó fedelét

Szelep Csatlakozógyűrű Vezeték nélküli 
termofej

Adapter

  Telepítés

A vezeték nélküli termofej gyorsan és egyszerűen felszerelhető minden hagyományos termoszelepre. 
A telepítés során nem kell megszakítani a fűtési rendszert.

1. Ha szükséges, használja a megfelelő adaptert és helyezze rá a termoszelepre.
2. Csavarja rá a csatalakozó gyűrűt közvetlenül a szelepre vagy az adapterre.
3. A termofejet nyomja a csatlakozógyűrűre, amíg érezhetően bele nem pattan. A termofejnek
     egyenletesen kell felfeküdnie a csatlakozógyűrű kerülete mentén.

  A vezeték nélküli termofej automatikus kalibrációja

Felszerelés után a termofej szelepmozgató 
mechanizmusát a termoszelephez kell illeszteni. Az 
illesztés automatikus végrehajtásához nyomja meg 
a termoszelepen található kék gombot (a hozzáadott 
kulccsal). A folyamat alatt ne nyúljon a termofejhez. 
A kalibráció végét a termofej zöld színű LED 
visszajelzőjének villogása jelzi.

Kék nyomógomb

Zöld LED

„Kulcs“ a 
megnyomáshoz

  Leszerelés 

A vezeték nélküli termofej gyorsan és egyszerűen 
leszerelhető a hozzá adott kulcs segítségével.

megnyomáshoz

Cím

2.

1.

Danfoss RAV: 
(a szelepszárra szerelje fel 
a mellékelt tüskét)

ADAPTER TÍPUSASZELEP TÍPUSA:        

Danfoss 
RA:

Danfoss 
RAVL:

ADAPTER TÍPUSASZELEP TÍPUSA:        ADAPTER TÍPUSASZELEP TÍPUSA:        
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ALKALMAZÁSOK LETÖLTÉSE

Alkalmazás letöltése az okostelefonjára.1.

  Keresse meg a GooglePlay (Android) vagy az App Store (iPhone) áruházakban. Az alkalmazás
      teljesen ingyenes és havidíjmentes.

Az alkalmazás linkje:
itunes.apple.com

Az alkalmazás linkje: 
play.google.com

iHC - MARF iHC - MIRF

j
e.com le.com

Letöltés innen:
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ELSŐ INDÍTÁS

Győződjön meg arról, hogy okostelefonja ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozzon, 
amelyhez az Intelligens RF Box.Wi-Fi

Az IP cím beállításához nyomja meg 
a „Menü” (Beállítások) gombot.

Nyomja meg az „IP beállítások” gombot, majd kattintson a jobb felső sarokban 
található nagyítóra. Itt megtalálja az Intelligens RF Box IP címét.

Nevezze el az Intelligens RF Boxot. A képernyő jobb oldalán erősítse meg az Intelligens RF Box 
kiválasztását (zöld szimbólum). Ezután kattintson duplán a „Vissza” gombra. Az alapértelmezett képernyőn 
fi gyelmeztetés jelenik meg az új adatok betöltéséről, majd megjelennek az előre beállított eszközök.

My house

My houses

Obnovit

yMy house

Name:

anInserts name for ela

CANCEL
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AZ ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

 Hőmérséklet választása: Húzza az ujját a csúszkán a hőmérséklet 
növeléséhez vagy csökkentéséhez

 Hőmérséklet üzemmód: érintse meg a kívánt üzemmód gombját (az 
üzemmódokhoz tartozó hőmérsékletek külön beállíthatók - lásd 12. oldal)

  CSÖKKENTETT             MINIMUM              NORMÁL         KOMFORT

Aktuális fűtési üzemmód
A vezeték nélküli termofej által mért aktuális hőmérséklet

Fűtési körök: Hosszan megnyomva a kívánt fűtési 
kör ikonját (Fűtés 1, Fűtés 2, Fűtés 3) a hőmérséklet 
beállításának menüjébe léphet.

Az „iNELS” ikonra kattintva térjen vissza az alapképernyőre.

Az elemek állapota: Alacsony  elemszint esetén megjelenik a             
ikon, jelezve az elemek cseréjének szükségességét.

Fűtés be- és kikapcsolása

A „nyitott ablak“ funkció érzékenységi szintjei:
-1 – Alacsony érzékenység – a hőmérsékletcsökkenés 
több mint 1,2°C /perc.
-2 – Közepes érzékenység – a hőmérsékletcsökkenés 
több mint 0,8°C /perc.
-3 – Magas érzékenység – a hőmérsékletcsökkenés 
több mint 0,4°C /perc.

A „nyitott ablak“ funkció késleltetése: 
A vezeték nélküli termofej az előre beállított idő után 
lezár, ha észleli a nyitott ablakot.
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HŐMÉRSÉKLET ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA

Kattintson a „Menü“ (Beállítások) gombra, majd a „Fűtés“ és „Hozzáadás“ gombra, válassza az „Időzítések 
beállítása“ ikont. Írja be a nevet, adja meg a hiszterézis értékét és állítsa be az egyes fűtési üzemmódok 
hőmérsékleteit, majd kattintson a „Tovább“ gombra.

Alapértelmezettként a MINIMUM 
üzemmód van beállítva minden napra.

Kattintson az „Új“ ikonra, majd állítson 
be egy időintervallumot és válassza 
ki a hozzá tartozó üzemmódot.

Kattintson a „Mentés“ gombra.

Kattintson a kiválasztott fűtési mód 
grafi konjának elejére vagy végére, melyre 
egy óra jelenik meg a képernyő felső 
részén. A fűtési üzemmódhoz tartozó 
időintervallum eleje és vége módosítható, 
ha az ujjával a kívánt időpontra húzza az 
óra ikont.

A fűtési ütemterv másolható a további 
napokra, ehhez nyomja meg a „Másolás 
helye“ gombot, jelölje ki a napokat, majd 
nyomja meg a „Másolat“ gombot.

A képernyő alján lévő nyílra 
kattintva naponként megnézheti az 
egész heti ütemezést.

j g



13W W W. E L K O E P. H U

ESZKÖZ NEVÉNEK SZERKESZTÉSE

Kattintson a „Menü” (Beállítások), majd a „Konfi guráció” gombra. „Eszközök” - hozzáadott 
eszközök listája.

Válassza ki azt az eszközt, amelyiknek a nevét meg kívánja változtatni és módosítsa a nevet. A „Mentés” 
gombra kattintva mentse a változást. A „Vissza” gombbal lépjen vissza az „Eszközök” menübe.

Az eszközök előre beállított nevei megváltoztathatók.
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SZOBA LÉTREHOZÁSA

Kattintson a „Menü” (Beállítások) gombra. Majd „Konfi guráció” és „Szobák”.

Az eszközöket szobák szerint lehet csoportosítani.

Kattintson a „Hozzáadás” gombra. Adja meg a szoba nevét és válassza ki a típusát (a szoba típusa 
határozza meg a megjelenő ikont). További szobákat ugyanígy adhat hozzá (az előre beállított szoba 
neve „Távvezérelt fűtés”).

Topení 1Topení 1
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ESZKÖZÖK HOZZÁRENDELÉSE A SZOBÁKHOZ

Válasszon ki egy fűtési helyet és a „Hőérzékelő hozzáadása” mezőre kattintva jelölje ki az érzékelőt, majd 
„Mentés”.

Kattintson a „Menü” (Beállítások) gombra, majd „Fűtés” és „Fűtési helyek”.
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KEDVENCEK FÜL

A „Kedvencek” fülnél választhatja ki a leggyakrabban használt eszközöket.

Kattintson a „Menü” (Beállítások) gombra, majd a „Kedvencek” 
fülre. A „Hozzáadás” gombra kattintással nyissa meg az összes 
elem listáját. Válassza ki a kívánt elemeket a listából és kattintson 
a „Mentés” gombra.
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JELENETEK FÜL

A jelenetek arra szolgálnak, hogy egyetlen gomb megnyomására több utasítás kerüljön egyszerre 
végrehajtásra. (Pl. Teljes fűtés, Minimumfűtés, stb.).

Kattintson a „Menü” (Beállítások) gombra, majd a „Jelenetek” fülre. „Hozzáadás” gomb, majd nevezze 
el a jelenetet és válassza ki a jelenethez felvenni kívánt eszközöket. Kattintson a „Tovább” gombra a 
kiválasztott eszközök jelenetbeli funkcióinak megadására.

Egy eszköz funkciója a felső sáv „Funkció hozzáadása” gombjára kattintva választható ki.  A hozzáadott 
funkcióra kattintva változtathatók a hozzá tartozó beállítások. Folytassa ezt az eljárást az összes 
kiválasztott eszköznél. A végén nyomja meg a „Hozzáadás” gombot.

Heating 1

Heating 2

Heating 3

HEAT ALL

ON/OFF

mode

HEAT ALL

Heating 1

CANCEL

Heating 1

HEAT ALL
Heating 1

HEAT ALL

Please select TYPE:

ON OFF
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KAMERA FÜL

Kattintson a „Menü” (Beállítások) 
gombra, majd a „Kamerák” és a 
„Hozzáadás” gombra.

Töltse ki a szükséges mezőket, majd, nyomja meg a „Mentés“ gombot.

Az alkalmazással 10 db iNELS cam vagy Axis kamera kezelhető.

Kép
mozgatása

Kép
méretezése

Néhány Axis kamera rendelkezik PTZ (pan-tilt-zoom) 
funkcióval.
Az alkalmazás képes mozgatni (nyilak) és nagyítani / 
kicsinyíteni a képet (plusz / mínusz gombok).

Az alkalmazás által támogatott kamerák listája itt 
található: www.dumpodpalcem.cz/kamery.

PTZ (pan-tilt-zoom) – mozgatás és képnagyítás

iNELS cam:
Kamera neve: Tetszőleges
Adja meg a kamera címét: Tetszőleges
(előre beállított: 192.168.1.5)
Kamera típusa: iNELS cam
Felhasználónév: admin
Jelszó: dumpodpalcem

Axis:
Kamera neve: Tetszőleges
Adja meg a kamera címét: IP cím
Az Ön hálózata szerint
Kamera típusa: Axis
Felhasználónév: root
Jelszó: pass
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Kattintson az „Eszközök” fülre.

ÚJ ESZKÖZ HOZZÁADÁSA

További eszközök hozzáadásához kattintson a „Hozzáadás” gombra. Írja be a szükséges információkat 
(Eszköz neve: tetszőleges, Eszköz címe: lásd az 1. ábrán (20. oldal), Aktor típusa: típusazonosító, Eszköz 
típusa: válassza az eszköz funkciójának megfelelő ikont). Kattintson a „Mentés” gombra az eszköz 
felvételéhez.

Kattintson a „Menü” (Beállítások), majd a „Konfi guráció” gombra.
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ESZKÖZ, SZOBA TÖRLÉSE

Kattintson a „Menü” (Beállítások), majd a „Konfi guráció” gombra.

Az eszköznév hosszú 
megnyomásával törölhet.

Kattintson az „Eszközök” 
vagy a „Szobák” gombra, 
attól függően, hogy mit 
szeretne törölni.

AZ EGYES ESZKÖZÖK CÍMÉNEK ÉS TÍPUSÁNAK HELYE
1. ábra BOX

kivitel

00
5A

95

Cím:
00150A

Cím:
005A95

Cím:
00205A
00205B
00205C
00205D
00205E
00205F

Cím:
007585

Eszköz típusa:
RFSA-61B

Eszköz típusa:
RFSC-61/F

Eszköz típusa:
RFSA-66M

Eszköz típusa: 
RFATV-1

007585

Megjegyzés: A címeket illusztráció céljából adjuk meg, egyébként egyediek.

FEJ
kivitel

ALJZAT
kivitel

MODUL
kivitel



21W W W. E L K O E P. H U

AZ INTELLIGENS RF BOX RÉSZEI

Ethernet 

csatlakozó 

(RJ 45)

Ethe

csatla

(R

Ethernet kommunikáció 

LED kijelzői

RESET gomb

Zöld POWER LED

tápfeszültség jelzése

Sárga USB állapotjelző LED

Tápcsatlakozó 

10-27V / 200 mA 

SELV

USB B 

csatlakozó

   Előlap

   Hátlap

SMA 

antenna 

csatlakozó

Piros „RF 

STATUS” LED 

Kommunikációs protokoll

   Tápellátás csatlakozó – az AC 230 V-os adapter csatlakoztatásához
   USB csatlakozó – USB-ről történő tápellátásnál
   Ethernet kommunikáció LED kijelzője – megnyomva egy gombot az alkalmazásban, a LED villogása jelzi

      a parancs kiküldését
   POWER – Tápellátás kijelzése
   RESET – a készülék gyári alapállapotba állítása

   Piros „RF STATUS” LED – RF kommunikáció jelzése
   Oasis & RF Touch Compatible – az RF parancsok formátuma (az RF Control rendszer kommunikációja)
   Antenna csatlakozó – az RF antenna bekötéséhez
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AZ INTELLIGENS RF BOX TECHNIKAI PARAMÉTEREI

RF Control interfész

Átviteli frekvencia: 

Jelátvitel módja:  

868 MHz

Kétirányú címzett üzenet

Kommunikációs protokoll: Oasis & RF Touch Compatible

A rádiófrekvenciás kommunikáció jelzése:  

Antenna: 

1 x piros „RF STATUS” LED

1 dB (mellékelve)

Antenna kimenet: SMA csatlakozó

Az ETH működési állapotának jelzése: zöld LED 

Hatótávolság nyílt terepen: 100 m-ig 

Kommunikációs interfész:  

Az alapértelmezett IP-cím: 

10/100 Mbps (RJ45) - automatikus DHCP

192.168.1.1 

ETH kommunikáció jelzése: sárga LED

PoE tápellátás: 

Csatlakozás: Jack Ø 2,1 mm

zöld LED 

Tápegység feszültsége/árama: 10-27 V DC / 200 mA (biztonsági törpefeszültség)

További tápellátási lehetőség: USB-B

sárga „USB Status” LED

Tápfeszültség jelzése: 

RESET gomb: 

Tápellátás: 230 VAC / 12 VDC - az adaptert a csomag tartalmazza

-20 .. +55 °C 

USB aktivitás jelzése:  

eszköz újraindítás / gyári alapbeállítások visszaállítása

Tárolási hőmérséklet: 

Védettség: IP 20

2

Üzemi hőmérséklet: 

-25 .. +70 °C

Működési helyzet: 

Telepítés: önálló

dobozos kivitel

Szennyezettségi fok: 

tetszőleges

Méretek:  

Tömeg:  136 g

Kivitel:  

90 x 52 x 65 mm

Jelszó: 

IP-cím: 

elkoep 

192.168.1.1 - automatikus DHCP

Felhasználónév: admin, user

Gyári beállítások

Max. 27V / 200 mA max. áram

Ethernet kommunikáció

Egyéb
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Tápellátás: 2x1,5 elem

Vezérlés

868 MHz

Elemek élettartama:  

RF parancs az adótól:

Hatótávolság nyílt terepen 

Frekvencia:

0 .. +50 °C

Működési helyzet:  

Üzemi hőmérséklet: 

 tetszőleges

Védettség: 

Méretek: 65 x 65 x 48 mm

M 30 x 1,5

IP 40

Működtető úthossz: 

Működtető erő: max. 100 N

EN 60730

Termoszelep csatlakozás: 

max. 4 mm

Szabványok: 

RF Touch

100 m

További információk

1év

A VEZETÉK NÉLKÜLI TERMOFEJ TECHNIKAI PARAMÉTEREI

577515

Szelep

Elemfedél

Kék kalibrációs 
gomb

Zöld LED 

visszajelző

Cím

 Elölnézet  Hátulnézet 
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TOVÁBBI RF ESZKÖZÖK

KAPCSOLÁS

VEZÉRLŐK

FOTÓ AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA TÍPUS/KÓD

Gyors megoldás dugvillás készülékek vezeték nélküli vezérlésé-
hez.Az RF aljzat a meglévő dugalj és a vezérelendő készülék között 
helyezkedik el. Kimenet 16A / 4000W, 6 funkció, akár 32 adó csa-
tornával is vezérelhető. Méretek 60x120x84 mm, fehér színű

KAPCSOLHATÓ ALJZAT  

1- és 2-csatornás szerelvénydobozba telepíthető kapcsoló egysé-
gek különböző készülékek kapcsolásához. Akár 32 adócsatornával 
is vezérelhetők. Tápfeszültség 230V. Terhelhetőség: RFSA-61B - 
16A/4000W; RFSA-62B: 2 független 8A/2x2000W.

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓ EGYSÉG

4499
(4770)

RFSC-61

RFSA-61B 
(RFSA-62B)

FOTÓ AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA TÍPUS/KÓD

Két független nyomógombjával bármelyik vezeték nélküli 
eszközt vezérelheti (kapcsolók, dimmerek, redőnyök). Logus90 
kivitelben választható (műanyag, üveg, fém, fa,gránit). Tápellá-
tás 3V/CR2032 elemről. Szín: fehér.

RFWB-20/G 

4037

4 GOMBOS KULCSTARTÓS VEZÉRLŐ

4375

Vezeték nélküli távirányító a vezeték néküli eszközök be- vagy 
kikapcsolására, illetve fényerőszabályzáshoz. Négy független 
eszköz vezérelhető. Egy gombnyomásra tetszőleges számú 
egység kapcsolható egyszerre. Tápellátás 3V/CR2032 elemről. 
Szín: fekete

A kijelzős univerzális távirányítóval az RF eszközök kényelme-
sen vezérelhetők, minden funkciójuk elérhető. Az eszközöket 
szobák, jelenetek és kedvencek szerint csoportosíthatja. Akár 
40 eszközt is beállíthat. Tápellátás 2 x AAA elemről. Szín: fehér

VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ KIJELZŐVEL

4376

Az adó kontaktusokat alakít át RF parancsokká a vezeték nélküli 
eszközök vezérléséhez. Két független bemenete van, melyre 
nyomógombot vagy kapcsolót is köthet. Tápellátás 3V/CR2477 
elemről, szerelvénydobozba telepíthető.

VEZETÉK NÉLKÜLI KONTAKTUS ÁTALAKÍTÓ 

4175

RF KEY

RF PILOT

RFIM-20B

VEZETÉK NÉLKÜLI FALI VEZÉRLŐ 

Négy független nyomógombjával bármelyik vezeték nélküli 
eszközt vezérelheti (kapcsolók, dimmerek, redőnyök). Logus90 

kivitelben választható (műanyag, üveg, fém, fa, gránit). Tápellá-
tás 3V/CR2032 elemről. Szín: fehér.

RFWB-40/G

4060

VEZETÉK NÉLKÜLI FALI VEZÉRLŐ

Brit: 4544
Schuko: 4562
Francia: 4560
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TOVÁBBI RF ESZKÖZÖK

FOTÓ AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA TÍPUS/KÓD

1-csatornás kapcsolóeszköz IP65 védettségű dobozban. Kül-
téri és/vagy nedves, poros környezetben történő használatra.
Kimeneti kontaktus 12A/3000W, Tápfeszültség AC 230V, 
6 funkció. Akár 32 adócsatornával is vezérelhető. Méretek: 
136x62x34 mm, szürke színű.

KAPCSOLÓ EGYSÉG KÜLTÉRI HASZNÁLATRA 

4526

Használható redőnyök, napellenzők, kapuk, tetőablakok és más 
kétirányú mozgatást igénylő eszközökhöz. Akár 32 különböző 
adócsatornával is vezérelhető. Telepíthető szerelvénydobozba 
vagy a motor burkolatába. Tápfeszültség 230V AC, kapcsolható 
áram 8A.

KAPCSOLÓESZKÖZ REDŐNYÖKHÖZ 

4682

FOTÓ AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA TÍPUS/KÓD

FÉNYERŐSZABÁLYZÁS

Fényerőszabályozó dugvillával rendelkező lámpákhoz, ahol a dimmeraljzat 
a meglévő konnektorba kerül, a dimmer aljzatba pedig a lámpa dugvillája. A 
hagyományos és halogén égők mellett energiatakarékos fénycsövek és LED 
fényforrások fényerőszabályzásához is használható300W teljesítményig.

DIMMER ALJZAT 

4594

Vezeték nélküli (7 funkciós) fényerőszabályzó, mely a hagyomá-
nyos és halogén égők mellett energiatakarékos fénycsövek és 
LED fényforrások fényerőszabályzásához is használható 160VA 
teljesítményig.Tápfeszültség 230V AC.

UNIVERZÁLIS DIMMER (SÜLLYESZTETT) 

4512

Kapcsolószekrénybe telepíthető dimmer színes RGB LED szalagok-
hoz, max. 70W/csatorna teljesítményig, mely kb. 10 méter RGB sza-
lakhoz használható. Tápfeszültség 12-24V DC, a színek keveréséhez 
kulcstartós távirányító, RF Pilot, vagy Applikáció is használható

FÉNYERŐSZABÁLYZÓ SZÍNES (RGB) LED SZALAGOKHOZ 

4681

6-csatornás kapcsolóeszköz kapcsolószekrénybe építéshez, mely 6 
független 8A-es kimeneti kontaktust tartalmaz különböző eszközök kap-
csolásához. Akár 32 adócsatornával is vezérelhetők. Tápfeszültség 230V. 
Az AN-I antennája AN-E külsőre cserélhető fém szekrény esetén.

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓ EGYSÉG - 6 KIMENETTTEL

4282

4897

Vezeték nélküli (7 funkciós) fényerőszabályzó moduláris kivitelben, 
mely a hagyományos és halogén égők mellett energiatakarékos fény-
csövek és LED fényforrások fényerőszabályzásához is használható 
600W teljesítményig. Tápfeszültség 230V AC.

UNIVERZÁLIS DIMMER 

RFSA-66M

RFUS-61

RFJA-12B

RFDSC-71

RFDEL-71B

RFDA-73M/
RGB

RFDEL-71M

KAPCSOLÁS



26 TE L E P I T E S I  K E Z I K ö N Y V  2 . 0

TOVÁBBI RF ESZKÖZÖK

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYZÁS

FÉNYFORRÁSOK
FOTÓ AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA TÍPUS/KÓD

6630

RGB szalag, 7.2W/m (30 LED-chip/m), 2x5m vagy 5m, szélessége 
11 mm, kültéri használatra, kaphatók hozzá profi lok, ragasztószala-
gok, 10 cm távolságonként vágható, szabályozható az RFDA-73M 
eszközzel, tápfeszültség 12V DC.

RGB SZALAG - 5 MÉTER 

6589

230V/12V/60W tápegység 5m vagy 10m RGB szalag
tápellátásához. IP67 védettségű kültéri kivitel.
Méretek: 163 x 42 x 32 mm.

TÁPEGYSÉG 5 MÉTER RGB SZALAGHOZ 

7,2W, RGB, 
30LED/M

DC 12V/5A 
60W 

Három színes LED chipet tartalmazó fényforrás, mellyel
bármilyen szín kikeverhető. Beépített vevővel és 
fényerőszabályzóval rendelkezik, az eredeti izzó helyére 
csavarható. Jellemzők: színes jelenetek, fényerő, stb.

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES FÉNYFORRÁS 

4931

RF-RGB-
LED-550 

A fényforrással a meleg és a hideg fehér színek egyaránt
beállíthatók. Beépített vevővel és fényerőszabályzóval 
rendelkezik, az eredeti izzó helyére csavarható és 
szabályozható különböző RF vezérlőkkel.

VEZETÉK NÉLKÜLI FEHÉR FÉNYFORRÁS

4936

RF-WHITE-
LED-675 

FOTÓ AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA TÍPUS/KÓD

Digitális termosztát Logus90 kivitelben. Méri a helyiség 
hőmérsékletét és a beállított fűtési program szerint parancsot küld 
a kapcsolóegységnek (fűtőkészülék - kazán). Elemes tápellátás (2 x 
AA). Akár 4 áramkör kapcsolása is lejhetséges. Szín: fehér.

VEZETÉK NÉLKÜLI HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYZÓ 

RF TC50/G/
BR/BR

Hőmérsékleti egység Logus90 kivitelben. Méri a hőmérsékletet 
és kapcsolja a fűtési kört. Relékontaktus 8A/2000W, tápellátás 
230V AC, külső hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatás. A rend-
szerhez akár 30 egység is hozzárendelhető.

KAPCSOLÓ EGYSÉG HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐVEL 

RFSTI-11/G/
BR/BR

RFATV-1

6307

A vezeték nélküli termofej méri a helyiség hőmérsékletét és 
elküldi azt az intelligens RF Box vagy az RF Touch felé, mely öss-
zehasonlítja a beállított fűtési program értékeivel és parancsot 
küld a termofejnek a radiátorszelep nyitására vagy zárására.

RFTC-50/G

VEZETÉK NÉLKÜLI TERMOFEJ

RFSTI-11/G
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TOVÁBBI RF ESZKÖZÖK

RENDSZER

4510

FOTÓ AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA TÍPUS/KÓD

Alkalmas akár 40 vezeték nélküli eszköz vezérlésére. A kapcsolá-
sok,vezérlések és fényerőszabályzások mellett több termosztát je-
lét is képes feldolgozni. Kapcsoló méretű, falra szerelhető LOGUS90 
kivitel. Tápellátás vezetékkel 230V AC vagy a mellékelt adapterrel.

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLŐ

RFTW-AWH-
-BWH-CWH

Közvetítő készülék az Ön vezérlője (mobil, táblagép, stb.) és a vezeték 
nélküli eszközök között világítás, fűtés, redőnyök, stb. vezérléséhez. 
eLAN-RF-003: kösse be LAN routeréhez és helyezze az összes RF eszköz 
hatótávolságán belülre. eLAN-RF-WI-003: beépített WiFi-vel. A vezér-
léshez szükséges alkalmazás ingyenesen letölthető a GooglePlay-ről.

INTELLIGENS RF BOX, INTELLIGENS WI BOX

4684
(487 2)

IP KAMERA BELTÉRI HASZNÁLATRA 

6703

MULTIFUNKCIÓS GSM KOMMUNIKÁTOR 
Lehetővé teszi a vezeték nélküli eszközök távoli vezérlését SMS üzene-
tekkel, de az RF eszközök is küldhetnek üzeneteket aktuális állapotukról. 
Négy saját bináris bemenete és két relé kimenete van 8A/2x2000W 
terhelhetőséggel, moduláris kivitel (kapcsolószekrénybe).

4604

Beltéri színes kamera, könnyen csatlakoztatható vezetékkel a 
LAN-hoz vagy vezeték nélkül WiFi hálózathoz. A rendszerhez akár 
10 kamera is hozzárendelhető. Felbontás: 640x480; Méretek: 
80x115x80mm; tápegység: mellékelt 5V/1A adapterrel.

RF TOUCH - W

eLAN-RF-003
(Wi-003)

iNELS CAM

RFGSM-220M

A jelismétlő (repeater) hálózati dugaljba telepíthető eszköz. Al-
kalmas az RF eszközök közötti hatótávolság növelésére vagy a 
rossz RF adatátvitel javítására. A jelismétlővel max. 20 eszközt 
lehet átjátszani.

JELISMÉTLŐ (ÁTJÁTSZÓ) HATÓTÁVOLSÁG NÖVELÉSHEZ RFRP-20

FOTÓ AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA TÍPUS/KÓD

Belső vagy külső érzékelővel -20 .. 50 °C tartományban méri és to-
vábbítja a hőmérséklet értékét. Szerelvénydobozba telepíthető kivi-
tel, de bárhol elhelyezhető. Használhatók a TC/TZ külső érzékelők  
11cm-3-6-12m szerelt hosszban. Tápellátás 3V/CR 2477 elemről.

VEZETÉK NÉLKÜLI HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ 

3175

TERMOSZELEP MOZGATÓ 

6602
Elektromos termoszelep mozgató (mellékelt VA80 adapterrel 
Heimeier, Oventrop, Schlosser, Herb vagy Onda szelepekhez 
(M30 x 1,5). Tápfeszültség: 230V AC (alaphelyzetben zárt - NC).

RFTI-10B

TELVA/230V

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYZÁS
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TOVÁBBI SZETTEK ÁTTEKINTÉSE

A FÉNYEK JÁTÉKA

INTELLIGENS RF 
BOX

VEZETÉK NÉLKÜLI 
SZÍNES FÉNYFORRÁS

1×

3×

SZETT AZ OKOSTELEFONNAL TÖRTÉNŐ VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉSHEZ

Ez a szett lehetőséget nyújt hősugárzó, olajradiátor, vagy mobil klíma berendezés egyszerű és 
gazdaságos vezérléséhez. Csak dugja be a kapcsolható dugaljt egy hálózati konnektorba, dugja a hő-
forrás csatlakozóját a kapcsolható dugaljba és helyezze el az RFTC-50/G vezeték nélküli termosztá-
tot a megfelelő helyre. A kívánt hőmérsékletet a termosztáton lehet időprogram szerint beállítani. A 
termosztát a beállított és a mért értéket összehasonlítja és parancsot küld a kapcsolható dugaljnak 
a hőforrás be- vagy kikapcsolására.

FŰTÉSSZABÁLYZÁS EGYSZERŰEN

SZETT VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS FŰTÉS SZABÁLYZÁSÁHOZ

PROGRAMOZHATÓ 
TERMOSZTÁT

KAPCSOLHATÓ 
DUGALJ

1×

1×

REND. KÓD: 5164

REND. KÓD: 5159

Soha nem volt egyszerűbb beállítani az alkalomhoz, hangulatához megfelelő világítást, legyen az 
egy jó könyv olvasása, kedvenc fi lmjének megnézése vagy éppen egy jó házibuli a barátokkal. Min-
den, ami ehhez szükséges, az mindössze néhány vezeték nélküli LED izzó és egy intelligens RF Box. 
Segítségükkel kényelmesen, okostelefonjáról, táblagépéről vagy okos TV készülékéről vezérelheti 
otthona berendezéseit, beleértve a fehér vagy színes világítást és egyéb fogyasztókat is.

REND. KÓD: 5159
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TOVÁBBI SZETTEK ÁTTEKINTÉSE

 A szettben 3 darab vezeték nélküli termofej található, melyek közvetlenül a radiátorok termoszelepé-
re rögzíthetők. A termofejek mérik az egyes helyiségek hőmérsékletét és az értéket továbbítják az RF 
Touch központi vezérlőnek. Az RF Touch összehasonlítja az időprogram szerint beállított hőmérsékleti 
értékkel és parancsot küld vissza a termofejnek a termoszelep elzárására vagy megnyitására. Az érin-
tőképernyős vezérlő lehetővé teszi napi/heti fűtési program beállítását helyiségenként külön-külön.

KÖLTSÉGHATÉKONY FŰTÉS

FŰTÉSVEZÉRLÉS OTTHONA VEZETÉK NÉLKÜLI SZABÁLYZÁSÁHOZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZRÉLŐVEL

RÁDIÓ & ZENE EGY KAPCSOLÓ HELYÉN

 A LARA egy internet rádió és audió lejátszó eszköz. 40 előre beállított rádióállomással szállítjuk, 
de az állomások listáját igényei szerint bármikor egyszerűen testre szabhatja. A LARA lejátssza 
kedvenc zenéit NAS szerverről vagy külső forrásból (telefon, mp3 lejátszó stb.), melyet az előlapi 
aljzatba lehet vezetékesen csatlakoztatni. Beépített erősítőjének köszönhetően közvetlenül kap-
csolódhatnak hozzá hangszórók (ugyanabban a LOGUS90 dizájnban), de külső hangfalak, mennye-
zeti és falba süllyesztett hangszórók is csatlakoztathatók.

ZENE LEJÁTSZÓ SZETT, MELY TÖKÉLETESEN ILLESZKEDIK OTTHONA BELSŐ TERÉHEZ

VEZETÉK NÉLKÜLI 
ÉRINTŐKÉPERNYŐS 
VEZÉRLŐ

VEZETÉK NÉLKÜLI 
TERMOFEJ

1×

3×

REND. KÓD: 5161

REND. KÓD: 5160

LARA 
RÁDIÓ

HANGSZÓRÓK

1×

2×

REND. KÓD: 5161

KÉLETESEN ILLESZKEDIK OTTHONA BELSŐ TERÉHEZ
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TOVÁBBI SZETTEK ÁTTEKINTÉSE

Az Intelligens IR Box segítségével infra távirányítóval működő készülékeit vezérelheti okoste-
lefonjáról . Nincs szükség a sok távirányítóra,  nem kell állandóan keresni és elemet cserélni . 
A telefon mindig kéznél van. Használhatja akkor is, ha másik szobába tartózkodik (pl . kikap-
csolhatja a TV-t a gyerekszobában).

EGYETLEN VEZÉRLŐ A TELJES IRÁNYÍTÁSHOZ

SZETT IR VEZÉRLÉSŰ KÉSZÜLÉKEK OKOSTELEFONOS TÁVIRÁNYÍTÁSÁHOZ

TELJES ELLENŐRZÉS OTTHONA FELETT

IR ADÓK3×

INTELLIGENS 
IR BOX1×

INTELLIGENS
IR BOX1×

SZÍNES
VEZETÉK 
NÉLKÜLI 
FÉNYFORRÁS2×

VEZETÉK 
NÉLKÜLI
KAPCSOLHATÓ
DUGALJ1×

KAMERA1×

REND. KÓD: 5163 

REND. KÓD: 5165

A szett egy jól felszerelt kezdőcsomag azok számára, akik szeretnék korszerűsíteni otthonu-
kat. A csomag tartalmaz 2 vezeték nélküli fényforrást, kapcsolható aljzatot, egy kamerát és 
egy intelligens RF Boxot, melyekkel kipróbálhatja a vezeték nélküli iNELS rendszer egységeit. 
Minden előre be van állítva, hogy Ön gyorsan és egyszerűen élvezhesse az irányítást! 

SZETT OTTHONA OKOSTELEFONOS VEZÉRLÉSÉHEZ

HOZ REND. KÓD: 5163 

ATÓ

ZÉRLÉSÉHEZ
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VIRTUÁLIS SZETTEK

MELEGVIZES PADLÓFŰTÉS
A vezeték nélküli hőmérséklet-szabályozó bárhol elhelyezhető a helyiségben. Méri a környezeti hőmérsékletet, összeha-
sonlítja az időprogramban beállított hőmérséklettel és parancsot küld a kapcsolóegységnek, ami a hozzá csatlakoztatott 
szelepmozgatóval zárja vagy nyitja a fűtési kör termoszelepét. A kapcsolóegységgel hat önálló fűtési kör kapcsolható.
A SZETT TARTALMA: 
RFTC-50/G - vezeték nélküli hőmérséklet-szabályozó, RFSA-66M - vezeték nélküli kapcsolóegység (6 
kimenet), TELVA/230V - termoszelep mozgató.

ELEKTROMOS PADLÓFŰTÉS
A hőmérsékletérzékelővel egybeépített kapcsolóegység külső érzékelőjével méri a padló hőmérsékle-
tét és továbbítja a vezeték nélküli érintőképernyős vezérlőnek , mely összehasonlítja az időprogram-
ban beállított hőmérséklettel és parancsot küld vissza a fűtési kör be- vagy kikapcsolására. 4 hőérzé-
kelő/kapcsoló egység csatlakoztatható.
Tipp 1) a rendszer tovább bővíthető pl. RFTI-10B vezeték nélküli hőmérsékletérzékelőkkel (külső-belső 
érzékelő) és a hatcsatornás RFSA-66M kapcsolóegységgel, mellyel hat független fűtési kör kapcsolható.
Tipp 2) a vezeték nélküli érintőképernyős vezérlő helyett használható az Intelligens RF Box, hogy okoste-
lefonnal vezérelje készülékeit. A két típus együtt is használható vezérlésre.

VÍZKIÖMLÉS ÉRZÉKELÉS
A vezeték nélküli vízkiömlés érzékelő fi gyeli a kritikus helyet (pince, gödrök, aknák, fürdőszoba, mosókonyha, stb.), ha vízszi-
várgást, áradást érzékel, azonnal parancsot küld a kapcsolóegységnek, mely a hozzá csatlakoztatott mágneszelep segítségé-
vel elzárja a víz főcsapját. GSM kommunikátorral bővítve a rendszert SMS üzenetben értesíthető a tulajdonos az eseményről.

SZÍNES RGB LED SZALAG
Az okostelefonra telepített alkalmazással parancsot küldhet az Intelligens RF Boxnak, mely vezeték nélkül továbbítja 
azt a hozzárendelt LED szalag dimmernek a csatlakoztatott RGB LED szalag színének és/vagy fényerejének beállításá-
ra. Az alkalmazással az RGB szalag be- és kikapcsolható, beállítható a kívánt szín vagy bekapcsolható az automatikus 
színkeverés.
Tipp 1) a színes RGB szalagok szabályzója vezérelhető az RF Pilot, az RFWB-20/40 vagy az RF KEY adóegységekkel is.
Tipp 2) ha nem színes RGB szalagot kíván szabályozni a dimmerrel, használhat akár 3 egyszínű szalagot is (meleg fehér, 
hideg fehér, piros, ...), melyek külön-külön szabályozhatók. Az RFDA-73M dimmer kimeneteihez egyszínű LED szalagból 
akár 10 métert is csatlakoztathat (7.2W/m).

eLAN-RF-003 - Intelligens RF Box, RFDA-73M - dimmer, 2 x 5m színes RGB LED szalag (7.2W/m), 230V/12V/100W 
tápegység.

A SZETT TARTALMA:

A virtuális szettek több vezeték nélküli egységet tartalmaznak önálló termékként csomagolva és 
előre beállítva a telepítés megkönnyítéséhez. Áruk a szettben kedvezőbb, mintha külön-külön vásá-
rolná meg a benne található egyes eszközöket.

A SZETT TARTALMA:
RFUS-61 - kapcsolóegység, RFSF-1B - vezeték nélküli vízkiömlés érzékelő, FP -1 - vízérzékelő szonda.

A SZETT TARTALMA: 
RFSTI-11/G - hőmérsékletérzékelővel egybeépített kapcsolóegység, RF Touch/B - vezeték nélküli érintőkp-
ernyős vezérlő. 

Ajánlott mágnesszelep: MPW SS 304 - 1/2 (3/4) 230V AC.



Gyártó:
ELKO EP, s.r.o. / Palackého 493
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Forgalmazó:
ELKO EP Hungary Kft.
1143 Budapest, Hungária krt. 69.
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