
TOPENÍ
S ÚSPOROU

SNADNÁ
TERMOREGULACE

SADA PRO OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ POMOCÍ

BEZDRÁTOVÉ DOTYKOVÉ JEDNOTKY

SADA PRO BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

 ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

2 799 Kč 9 999 Kč8 999 Kč 4 799 Kč

TOPENÍ 
NA DÁLKU

SADA PRO OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ POMOCÍ 

CHYTRÉHO TELEFONU

RYCHLÁ A NENÁROČNÁ INSTALACE BEZ

STAVEBNÍCH ÚPRAV

VHODNÁ DO STÁVAJÍCÍCH ELEKTROINSTALACÍ

VHODNÁ DO STÁVAJÍCÍCH OBYDLÍ

OVLADAČ VE VAŠEM MOBILU

KOMFORT, ÚSPORY, BEZPEČNOST

V JEDNOM SYSTÉMU

HRA 
SVĚTEL

SADA PRO OVLÁDÁNÍ SVĚTEL POMOCÍ

CHYTRÉHO TELEFONU

CHYTRÉ SADY
PRO VÁŠ DOMOV

Chcete se zbavit obav z výdajů za topení a znova si s celou oues svanozí eoa ů aýz vbt avzbee eh íůý
rodinou užívat radostí zimního období? Tato sada obsahu-uabaadsatTbídooboímzstdoraatívuouino
je 3 bezdrátové termostatické hlavice, které se instalují na jjíliétihktitttdb
ventily topných těles. Měří teplotu v místnosti a odesílají ajsídoi ostnímu optěřMsěl tcnoyte
tuto informaci do řídicí dotykové jednotky. Ta ji porovnává vánooiTaytknoedéovyoídiřdocmornfou
s teplotou nastavenou spolu s časovým programem a po-oa meamgrom ýovas uosoeasnouotpt ý
sílá povel k otevření či zavření ventilu. V dotykové jednotce ceodjovykotdilenvenvřzčnvřtek oelovpíl
lze nastavit topné programy v týdenním režimu pro každý ýpyp dýažopruimemníendtymgrropnotavsne

okruh (místnost) zvlášť.ťláztostm uok

Teplota v místnosti vždy na Vaše přání. Sada Snadná ter-eádna SdSnřá šVnayži ostnísma otpT
moregulace umožňuje praktické a rychlé ovládání pří--příááovéhyéckktapjeňomeacuegom
motopu nebo mobilní klimatizace. Stačí zapojit ovládané jpp éádtjčStiliílbt
zařízení do spínané zásuvky a regulátor vhodně umístit. . tmíunědhr tulgry vkuzáéaísdonízeřz
Požadovanou teplotu pak můžete nastavit přímo na re-rnaompřitavsnežemůauoptouanovdžP
gulátoru, který ji porovná s aktuální. Praktická sada na-naaá cktraPnáktaá nooi ýekrutolg iýl
chází celoroční využití v každém domu, bytu či chalupě a aěuhacčtbuomdmdavtužvyníočoreíác

celá rodina ji náležitě ocení!j !enocěžilenjndrlác

Nikdy dříve nebylo lehčí navodit vhodnou světelnou atmo-divonačíeh ylebnvdřykN moatu noevěsodnhov
sféru pro čtení knihy, sledování fi lmu nebo večírek s přáteli. íáoeshyníečrués eřápkrečvbnmufil
Stačí vám k tomu tato sada s Chytrou krabičkou a bezdrá-CdttáíS y bčkbk
tovými žárovkami. Světla pak ovládáte pohodlně ze svého oakptlvěSmkaovármvt o éhsve nodohptedvl
chytrého telefonu, tabletu nebo SMART televizoru. Ovládat oeetbtuolethoréyc tdlOuoviletRMASM
můžete jak barevné či bílé žárovky, tak dokonce i spotřebiče. vržíli é vnrebaake jetům žíliébků . ičebtpi cook tay ičik

Vyzkoušejte si to!jtšozV !ts

Řídit topení na dálku už není jen pouhá představa. Tato sada dasaoTaa.avsephoenínežu lkdnanípetoitŘí ííŘí
obsahuje 3 bezdrátové termostatické hlavice, které se snad-dnesrkteilacktstmortvátdreeuab
no instalují na ventily topných těles. Měří teplotu v místnosti py tttltřMlttílti
a odesílají zprávu do Chytré krabičky, která potom porovná-ávrpmtprát, kbré tho dvrzajsíd
vá údaj s teplotou nastavenou spolu s časovým programem mmraogpmvýsočaslupunovetaaoloesajúá
v aplikaci Vašeho telefonu. Následně posílá povel k otevření nvřteol vpláospneásNuolethošeVacikapla řlllhšk
nebo zavření ventilu. Z aplikace lze kdykoliv topný okruh za-ahruokýptlikdelzcekaplailnvenvřzaoe

pnout a zatopit si třeba na chalupě již před příjezdem.p mdepřdpřžěuacnbařeiitoaaun

OBSAH SADY OBSAH SADYOBSAH SADY OBSAH SADY

CHYTRÁ
RF KRABIČKA

BEZDRÁTOVÁ
TERMOHLAVICE

CHYTRÁ
RF KRABIČKA

BAREVNÁ
BEZDRÁTOVÁ
ŽÁROVKA

BEZDRÁTOVÁ
DOTYKOVÁ 
JEDNOTKA

BEZDRÁTOVÁ
TERMOHLAVICE

Je rychlým řešením pro bezdrátové 
ovládání spotřebičů zapojených do 
zásuvky. Zapojuje se mezi stávající 
zásuvku a ovládaný spotřebič.

Bezdrátová hlavice měří teplotu 
v místnosti a posílá ji do Chytré 
krabičky, která ji převádí do Vaší 
aplikace iNELS Home Control.

Bezdrátová hlavice měří teplotu 
v místnosti a posílá ji do Chytré 
krabičky, která ji převádí do Vaší 
aplikace iNELS Home Control.

Tato LED žárovka obsahuje čipy tří 
barev (RGB), kterými lze namíchat 
jakoukoliv barvu (včetně bílé) a to 
v různých teplotách.

Digitální bezdrátový regulátor 
teploty je snadným řešením 
ovládání teploty v místnosti
nebo celém domě.

Jednotka nabízí kompletní kon-
trolu nad vytápěním, spínáním  
elektrospotřebičů a zařízení, 
světel nebo ovládáním žaluzií 
či brán.

Chytrá krabička je prostředníkem 
mezi Vaším ovladačem (telefonem, 
tabletem, Samsung Smart TV) a 
bezdrátovými prvky ovládající 
světla, topení, žaluzie, zásuvky
a jiné spotřebiče.

Chytrá krabička je prostředníkem 
mezi Vaším ovladačem (telefonem, 
tabletem, Samsung Smart TV) a 
bezdrátovými prvky ovládající 
světla, topení, žaluzie, zásuvky
a jiné spotřebiče.www.dumpodpalcem.czwww.dumpodpalcem.cz

NEJSTE SI JISTÍ A CHCETE PORADIT? 

KONTAKTUJTE NÁS!

800 100 671

podpora@dumpodpalcem.cz

BEZDRÁTOVÝ
REGULÁTOR
TEPLOTY

BEZDRÁTOVÁ
SPÍNANÁ
ZÁSUVKA

PROČ PRÁVĚ 
BEZDRÁTOVÉ 

OVLÁDÁNÍ? 

NOVINKA
NA TRHU

DOPORUČENÁ CENA:
Obj. kód: 5164 Obj. kód: 5162

DOPORUČENÁ CENA:
Obj. kód: 5159
DOPORUČENÁ CENA:

Obj. kód: 5161
DOPORUČENÁ CENA:



RADIO & HUDBA 
VE VYPÍNAČI

SADA PRO OVLÁDÁNÍ HUDBY, KTERÁ SPLYNE 

S VAŠIM INTERIÉREM

JEDEN OVLADAČ
ZA VŠECHNY

SADA PRO OVLÁDÁNÍ iR ZAŘÍZENÍ

POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU

DŮM POD
PALCEM

VIRTUÁLNÍ
SADY

SADA PRO OVLÁDÁNÍ DOMÁCNOSTI

POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU

LARA vám přináší nové hudební zážitky napříč kteroukoli ikoouekíčapnkyžizáníebudhvnšnpřmáARL
místností v domě! Vestavěný přehrávač internetových rádií í ádh ýcoverntč varáepnývětVeě! mdovstnsm íádhýčá!d
a hudby zároveň má přednastavena nejpopulárnější česká ásčšněáuoejnvstnaedpámeozáydbhua
rádia ve 40 předvolbách a lze je pomocí konfi gurátoru kdy-pjp duoáufioíoompe jlzacbvoedp0evdrá
koliv snadno změnit. Vestavěný zesilovač umožňuje přímé é mpeňomč valoes navstVt.ěnmo dnnaslik
připojení reproduktoru nebo připojení externích reproduk--uoeprcrnteenojippboneuoukodprrenojipp
torů v provedení na strop či do stěny. Zatancujte si na Vaše e a Vnstcaa. nstoi prsnndvprv růto Vidů

oblíbené písničky třeba v kuchyni nebo koupelně!npeukbnnhuvbařeyčsnpnébeblo

Ovládejte svůj dům pomocí telefonu! Tato sada nabízí uni-letcmpom ů v jtdvlO ní bínaa adatTuo
kátní spojení několika komponentů bezdrátového systému, eomkoalikonníjepítk mtéyhvátdrezbt
který si jednoduše nastavíte přímo u Vás doma. Prostřednic-ímpteavsnšedunoedi jý ek íšddiýk niedtoPaomdVáu o idPdá
tvím mobilního telefonu můžete tak ovládat světla, větrání, težmuoneteoníiomímt ántrvaěsaávkt
klimatizaci, topení nebo dokonce sledovat, co se děje ve Va-coooebnnptczamk Veeděeocaoes

šem domě, když jste na dovolené.stž d, mdomše éeooa  n

Seznamte se s unikátní novinkou na českém trhu. Začít s automatizací svého domova nebylo nikdy snažší. Objevte výhody jakoyýjyy oayoýevbjOšíasdyikoyeaovmdooésacizaomusítahtémskčenaukvioníátikusstamznSe
jsou úspora energie, zabezpečení nebo například komfort, který si zasloužíte. . ítulzasiýte, ormfod lařía nbnnčpeae,geerapúoujs

Co třeba mobilní telefon jako dálkový ovladač? Prostřednic-cdnřeosPr?aaovýoáldkojoetenbimoebtřo
tvím chytré krabičky eLAN-IR můžete ovládat Vaše domácí cmdoe adaláotežemůR AeLy čabkéytchmv
zařízení jednoduše chytrým telefonem. Již více nepotřebuje-ebuřeoeeícžJmnfelmýtheuodjníza
te spoustu původních ovladačů, nemusíte je hledat ani měnit jpp iěitdhjtůhídůt
baterie. Telefon máte vždy při ruce. Dokonce můžete ovládat aáovežemů mnckoDo. ucrpyvžeámoleTeea
i zařízení v jiných místnostech, například v pozdní hodinu vy-yuinoídovdklřahecstnsmchnýjízeřz

pnout televizi dětem v pokoji!ojov mtedizeteutnop

OBSAH SADY OBSAH SADY OBSAH SADY

LARA RÁDIO REPRO

Reproduktor pro montáž do 
instalační krabice uzpůsobený pro 
design vypínačů Logus. Výstupní 
výkon 10W, Impedance 32ohm, 
velikost 2“. Kryt v různých barvách 
není součástí balení.

Bezdrátová hlavice měří teplotu 
v místnosti a posílá ji do Chytré 
krabičky, která ji převádí do Vaší 
aplikace iNELS Home Control.

LARA je přehrávač internetových rádií 
a hudby. Nejpopulárnější česká rádia 
jsou přednastaveny v 40 předvolbách. 
Hudbu LARA přehrává z NAS úložiště 
a nebo externího zdroje (telefon,
MP3 přehrávač).

Je prostředníkem mezi chytrým 
telefonem a ovládaným zařízením. 
Naučené povely od stávajících 
ovladačů se přiřadí odpovídajícím 
tlačítkům v aplikaci.

Bezpečí

Garážová
vrata

Automatické
vypínání

Žaluzie

Alarm

Detektory

Zavlažování

Opakovač 
signálu

PODLAHOVKA VODA
Bezdrátový regulátor teploty libovolně umístěný měří tep-pýygý těřýtěíěiltýád
lotu v prostoru, porovnává ji s nastavenou a časovým pro-opmvsčaoeaasni ááovorprutoopu ot
gramem a dává povel k sepnutí prvku. Šestikanálový spínací acínsvýlonksŠkurví pupslvpvádáaemmr
prvek dokáže na základě  povelu od termoregulátoru ovládat aáovutolgormedu eoě adkznžekder
až 6 termostatických hlavic odpovídajících topných okruhů.    ůuokhýptcícdavpovilahýcckatsmer6ž

PODLAHOVKA ELEKTRIKA
Teplotní a spínací prvek (v jednom) snímá prostřednictvím mtvniedtřopmnísmnevk vpcínsanloe
externího senzoru teplotu v podlaze. Tu pak zasílá do bez-zbdoászakpTzelaovuoepornzseoníerx
drátové dotykové jednotky, která ji porovnává s teplotou na-au toltesvnopojirkty,tnevékotydovétor ljédé
stavenou spolu s časovým programem a posílá zpět povel eotpásípoammaogprmvýsočaslupunoveta
k sepnutí/vypnutí topného okruhu. Teplotních/spínacích pp chacínshníoepTuukhnoíupvtíne

prvků lze připojit až 4. . ž  aojippzůvp

PROTIZÁPLAVA
Bezdrátový senzor hlídá v kritickém místě (sklep, jímka, šachta, tacškample(stěmímkéickrvdhonsvátde
koupelna, prádelna …) vytečení vody a okamžitě dává povel spí-ppy,p ílditkíčtdál
nacímu prvku k uzavření elektromagnetického ventilu hlavního honlautieoéicegmroekeenvřzkkuruíma
přívodu vody. Zároveň může prostřednictvím GSM brány zprá-ázpyráM bSMGímctnestreůmveroZáyouoří

vou SMS informovat uživatele o této havárii. i. árao éoelatžit uvamornSMu v

BAREVNÝ RGB LED PÁSEK 
Aplikace Vašeho chytrého telefonu posílá prostřednictvím p tidtílféhthhšVk
Chytré RF krabičky povely ke stmívacímu prvku, ke kterému muétee kkuru macmívte  eoy čkbkrFé trh
je připojen barevný RGB pásek. Z aplikace je možné zapínat/tínaéžnmoeealiaZeáBGývnrebenořie
vypínat, nastavovat barvu a nebo spustit scénu automatické-éicmaouu énstiusboneavuat vvstnatíny
ho prolínání barev.  K Chytré RF krabičce můžete připojit až 40 40žitpořežemůečabkRFréyCKevaíálípro

stmívacích prvků a ovládat více než 100m RGB LED páskup káDLEBR00žláůkhít

CHYTRÁ
IR KRABIČKA iR VYSÍLAČ

ZAČNĚTE S CHYTRÝM DOMEM 
KDYKOLIV MŮŽETE SYSTÉM ROZŠÍŘIT O DALŠÍ FUNKCE

KAMERA

BEZDRÁTOVÁ
SPÍNANÁ
ZÁSUVKA

CHYTRÁ
RF KRABIČKA

BAREVNÁ
BEZDRÁTOVÁ
ŽÁROVKA

Osvětlení

Topení

200m

200m

DOPORUČENÁ CENA:
Obj. kód: 5160 Obj. kód: 5163

DOPORUČENÁ CENA:6 999 2 999 Kč Obj. kód: 5165
DOPORUČENÁ CENA: 8 499 Kč

Chytrá
RF krabička

Nástěnný bezdrátový 
ovladač, 2 tlačítka

Stmívaná zásuvka Spínaná zásuvka
Bezdrátový
regulátor teploty

Ovládací dotyková 
jednotka

Barevná bezdrátová 
žárovka

Spínací bezdrátový prvek 
(vestavný) - 1 výstup

Spínací prvek
s teplotním senzorem

Bezdrátová klíčenka,
4 tlačítka

Bílá bezdrátová
žárovka

Prvek k ovládání
rolet a žaluzií

Bezdrátová
termohlavice

Dálkový bezdrátový 
ovladač s displejem

Stmívač pro barevné 
(RGB) LED pásky

Spínací bezdrátový 
prvek  - 6 výstupů

Teplotní
bezdrátový senzor




