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الالِسلكیة ھربائیة  الكَ الَرتكیبات 
للَمباين قِدمة  املُتَ والُحلول  الَذيك  املَنزل 
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 iNELS الَتعريف ب

والهام هاجس  الكھربائیة.أصَبح  الَرتكیبات  عامل  إىل   الَتوُجه 
طبيعي ومعرفة ما ھو علیه حقا

ل بناء، وكل الرتكیبات الكھربائیة يف كُل مكان. ھو أَھم ُجزء من كُ
بیت لدیِه عىل األَقل بعض التُكنولوجیا الَحدیثة. یُمكن أي َشخص

التَحكم باألضواء, إیقافھا  أو تَشغیلھا أو َضبط الَستائر.

ِكن أَرَدنا أن نَخطو ُخطوة أَبعد. أَردنا إِنشاء نَظام ذيَك حًقا. نظام ولَ
الذي من شأنه أن یُسخر ویوفر لك الَوقت والطاقَة واملال أيضاً.

وھو نظام ذيك ِبشيَقيه الالسليك  والسليك معاً.

املِثال، َسبیل  بأكملُه، عىل  املنزل  تُسیطر عىل  أن  یمكن   ِبُهام 
وتَعدیل بالجو،  واإلستجامم  الھواء  وتكییف  الَحرارة،   تَنظیم 

الَستائر، والَسیطرة عىل .األجھزة وحتى نظام األمن.



باألنرتنت يشء  كل  ربط 

 ویشمل ھذا املصطلح أجھزة مثل أجھزة الكمبیوتر وغیرھا
البعض بعضھم  مع  التواصل  ویمكن  املنزلیة  املعدات   من 
ومراقبتھا علیھا  تسیطر  أن  یمكن  أنھ  كام  منطقي.   بشكل 

عن طریق الھاتف الذيك أو الكمبیوت.
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الَذيك؟ املَنزل  ملاذا 
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ابتكار االجھزة املنزلیة

نظام سليك متصل باالنرنت

نظا م السليك

اول رميوت كونرتول
ZENITH

اول جھاز ذيك
ECHO IV

االنرتنت تجھیزات 

ِبسلسلة ُمحاطون  نَحن  ذلك،  تُدرك  أن  دون  َحتى   الیوم، 
باللمس  ،والتي تَعمل  َھواتف  الذكیة،  الھواتف   كاملة من 
والتواصل ومیة  الیَ َحیاتنا  قُسم من  إلدارة  یومياً   نستخدمھا 
 مع األجھزة املنزلیة أو الرتكیبات الكھربائیة الحدیثة. واملَنزل
ِصد أیضاً، فهو یؤَِمن ْقتَ  الَذيك لَیس فقط للتَحكم األيل، ولَكن لیَ
الراحة واألمان، واليشء الرئیيس -ُمسخر للَعمل الِتلقايئ متاماً.



الَذيك املَنزل  ُمسَتقبل 

نمیة الَقویة، َدعت الحاجة إىل قَدر أَكَرب من من َوحي روح التَ
قنیات يف أي َوقت َمىض من أجل التَواصل والتَكامل بَین التَ
وم، الیَ بعضھاملبعض.  مع  التواصل  األجهزة  تُخول   املَنزل، 
 املَنزل الَذيك ھو أَبعد ما یَكون عن ُمجرد الَسیطرة عىل اإلنارة
واُصل بجمیع األجھزة تيح التَ  والتدفئة من ِخالل الھاتف. فھو يُ
والِوفرة املطلوبة  الراحة  للُمستخدم  یُوفر  حتى   واملصادر 

االقتصادیة يف اإلستثامر
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USD

الَذكیة املَنازل  ُمسَتخدمین 

یت الَذيك تَم تَطویرھا للتَحكم بأجھزة الكمبیوتر  ظاِھرة البَ
مواد یَظھر يف  عام. وھذا  بشكل  واإللكرتونیات   ,الھواتف 
ناء املَنازل يف الیوم قنیات التي تُستخدم لِب  التكنولوجیا-والتَ
ونحن دینامیكیة  أكرث  النمو  ھذا  يُشِكل  سوف   الحاِرض. 
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قديم ولكن جميل
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اعادة استبدال

الَتشِغيل َمفاتيح  ور  تَطَ

ثیرة ُمنٌذ ھا -ملْ تَشھد تغییرات كَ َمفاتیح التَشغیل -كام نَعرفُ
الیوم نَستخدُمها  القرن 19 ونحن ال نزال    إخرتاعها يف نھایة 
ھا املُتعددة. وظلَّ املفتاح ُمحافظاً عىل نَفس الَحجم  يف أشكالُ
َمع بالكیاَسة  إستبدالھا  تَمَّ  الَذيك،  الَمنزل  يف  ولكن   تَقریباً. 
جھد وجود  لعدم  باآلمان  والشعور  َرقیقة  ملسة  ذات   أزرار 
 كھربايئ ُمرتفع عنَد املَفاتیح. وقد تم إِسِتبدال البعض اآلخر

بشاشات تَعَمل باللَمس
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RF

الالِسلكیة الُحلول 

الرتكیبات الكھربائیة الالسلكية iNELS RF ، تُعترب أساسيًة ُمناسبة
تُم َوضع املَفاتیح  هية التَشطيب. یَ للشقق واملنازل الحارضة وُمنتَ
جھاز  يف  أو  املقبس،  املفتاح,  يف  مبارشًة  اإلنارة  شدة  وُمَشِغالت 
واِسعة  تِشكیلة  بین  من  االختیار  بإمكانك  َحُكم,  للتَ املصباح. 
َحُكم، .واإلنذارات الرئیسیة، ریموت جیب، املفاتیح  من وحدات التَ
التَطبیق  من  للسیطرة  الوسائل  كل  الَحدیثة.  التَصامیم  ذات 
الھواتف الَذكیة املریحة - سواٌء كنت يف املنزل أو بعیدا عنه. 
ْعتیم،  التَ أضواء  باألجھزة،  َحُكم,  iNELS للتَ نظام  ويحتوي 

التَوقیت, الَستائر, األبواب وتَنظیم الَحرارة.



BUS

(Bus Solution) الحلول السلكیة 

ناَسب َمع األبنیة الَجدیدة ,للَمنازل  تَمَّ  تَصمیم iNELS BUS  لیتَ
بیــرة, الفلل, الفنــادق واملراكز التجاریة الكبیرة.  األســاس يف  الَك
ھذه الَرتكیبــات الكھربائیة الَذكیة هــي بالتواصل عرب كابالت 
املعلومــات, مثال عىل ذلــك: كابل باص, ربــط جمیع أجهزة> 
التَحكم و اإلسِتشــعار، وغريها من االدوات, ويف النهاية یتم ربطها 
  Bus ــد وَمناِفع ال َحُكم. فوائِ عند الوحــدة املركزیة يف لوحة التَ
ــة الَوظائِف يف لَوحة التَحكم, ولكن  میَ  System ليــَس فَقط يف كَ
أیضــا ِخیــار َدمج أَجھــزة طَرٌف ثالــث: كامريا الفیدیــو، أدوات 
املطبخ، وأنظمة الطاقةالشمســية ونظام اإلنذار، وإدارة الطاقة 

َكثیر وأكرث من ذلك ِب



التَدفئة

الطاقة

اإلنذار

امللتیمیدیا

تَشغیل االجھزة

فیدیو إنرتكوم

الطَقس

شاشات اللَمسنظام إدارة املباين

الَستائر

كاشف

التَكیيف

نظام الدخول

ة اإلنارة شدَّ

الكامیرا

أجھزة املطبخ



یَن الِنظاَمین املُقارنة بَ

بین الَجدول أَدناه الَوظائِف الَفردیة التي یُمِكن الَسیطرة َعلیھا یُ
الَرتكیبات  من ِخالل الَشبكة الالِسلكية أو .iNELS BUS داِخل 
غیر  فھو  الَوظائف,  يف  الرَئیيس  والفاِرق  الِسلكیة.  الَكھربائیة 
َمحدود يف نِظام ال BUS، بَينام يف حالة الالسليك فهي َمحدودة 

وجیدة للبیوت املتوسطة والجاھزة ورسعة يف الرتكیب

التَدفئة

الَستائر

ة االنارة شدَّ

تَشغیل االجِھزة

ادارة الطاقة

كاِشفات األمان

فیدیو انرتكوم

االنذار

التكیيف

اجھزة املطبخ

حالة الطقس

امللتیمیدیا

نظام الدخول

نظام اداري وتدقیق

نظام ادارة املباين

نظام BUSنظام السليك



امللتیمیدیا
یتم باملنزل  واحد  مكان   من 

مشاركة املوسیقى عرب البیت كله.

الَستائر
باإلمكان والتي  واملظالت  االبواب  ائر,   الستَ
بالنظام،  السیطر علیھا من وحدة تحكم 

مبا يف ذلك التطبیقات

إدارة الطاقة
یسمح النظام لك قیاس إستھالك الكھرباء
عىل اإلستھالك  وقراءة  والغاز.  املیاه   , 
مبارشًة املالیة  اوبالقیمة  بیانات  شكل 

حالة الطَقس
لقیم ا ِقراءة  وأیضا  ، املَعلومات  تُوفر  الطقس   مَحطة 
املقاسة الستخدامھا من أجل السیطرة عىل وظائف أُخرى باملنزل.

فیدیو إنرتكوم
LARA وتطبیق iNELS یوفران،
خیار التواصل مع أفراد األُرسة يف اي

باملنزل. غرفة 

الكامیرا
إىل ۳۰ یصل  ما  لتوصیل  القدرة  لدیِھ   النظام 

التطبیقات  كامیرا فیدیو -یمكن أن تشاھد يف 
عىل الھاتف الذيك أو الكمبیوتر اللوحي، وحتى

التلفزیون عىل شاشة 



الَتحكم یُمكنك   مباذا 

یُضبَط  أن  للِنظام  یُمكن  األساسیة،  الوظائف  إىل  باإلضافة 
تح وإِغالق  ِبحالة ُمتقدمة جداً. یَمِكن ل iNELS املُناورة مع فَ
الَستائر تبعا اىل َمیَالن َموقع الَشمس، أو إرسال رِسالة قَصیرة 
وطلب  االستشعار  أجھزة  كُل  تَسجیل  یُمكن  الوضع.  غییر  لتَ

التَحكم يف النظام جنبا إىل جنب مع اإلجراءات املناسبة

التَدفئة
 فمن املمكن َضبْط َدرجة الَحرارة يف كل
التطبیق أو  واحد  ِزر  باستخدام  غرفة 

األجھزة
َعملیا إیقاف  أو  تَشغیل  یمكنك 
مبقبس ُمتصل  كھربايئ  جھاز  أي 

اإلنارة
املَطلوب، للِمستوى  تَْعتیم  فقط   لیس 

ولكن وضع سیناریو لإلضاءة يف كل ُمناسبة أیضا
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 iNELS أَدوات الَتَحكُم ب

ال یَھم ما یُمكنك التََحُكم به ولَكن أیضاً, خدمة تَواصل ِجهاز مع 
األَخر أو الدمج مع بعضھام. یُمكنك التَحكم بالوحدات واألجھزة 

يف الَعدید مَن الطُرق وحتى الَجمع بینھام.

كام املَفاتیح  شكل  األزرار  تأخُذ  تََحُفظا،  األكرَث  ألولئك  بالِنسبة 
َجرت العادة دامئا يف إسِتخدُمھا. وللذیَن یَتنقلون دامئاً يف أرجاء
املَنزل ويف الَحدیقة َسوف یَستفیدون من ِجھاز الریموت كونرتول
تََحُكم ملَس ألولئك ِوحدة  تَصمیم  تَمَّ  للجیب.  واملناسب  املتنقل 
الذین یریدون دامئا الحصول عىل َجمیع األزرار يف مكان واحد

األخر،  للبعض  بالنسبة  اب.  جذَّ إطار  ذات   "3.5 بعرض  شاشة 
ھو  للكثیرین  بالنسبة  ولكن  لإلھتمام،  محط  الھاتف  يعتبر 
لَدیھم  ألن  ِشراؤھا  إلى  یحتاج  ال  الذي  الَوحیدة  التَحكم  ِوحدة 

بالِفعل واِحدة 

بشاَشة ریموت 

ذيَك لفاز  تِ

َصغیر ریموت 

ذيَك تَلفون 

ُمفتاح ٤ َدوائر

لَمس زُجاجيشاَشة  ُمفتاح 

كالسیيك ُمفتاح 



لتدفئة ا

اإلنارة

لَستائر ا

الطاقة إدارة  إنرتكوم فیدیو 

َضبط الَوقت



iNELS

باملَنِزل الَتَحكُم 

یَتَحكم نِظام   ، الَذكیة  الكھربائیة  للرتكیبات   iNELS نِظام  إنَّ 
الَستائر  اإلنارة،  الھواء،  وتَكییف  التَدفئة  تَنظیم  من  َيشء  بكِل 
بإمكانك  ُممتلكاتك   وحامیة  َمنزلك  لتأمین  األجھزة  من  وغیرھا 
دامئا مراقبة منزلك. يف أي وقت وأینام كنت. مع iNELS تستطيع 
التَحكم يف جمیع التَقنیات مبارشًة من التطبیق، سواء كنت متصال 
املتنقلة  البیانات  تستخدم  كنت  إذا  أو   LAN املنزلیة الشبكة  يف 

التنقل. أثناء 

وأِبل لألندروید  متوفر 
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الكامیرا

الكاِشف





LARA

املُفتاح داِخل  امللتيميديا 

LARA  اعدادات

 اْعداد LARA ِبشكل ُمریح ِمن ِخالل َشبكة اإلنرتنت, یمكن
الحجم االتصال،  من  الخیارات  من  له  حرص  ال  عدد   االختیار 

والتصمیم

lara.inels.com

ل من الرادیو و تشغیل ملفات ْل داخل املفتاح الواحد، كُ  تََخیَ
یمكنك املفتاح،  ھذا  خالل  ومن  تشغیلھا،  یمكن   ،۳ يب   ام 
الباب؟ عند  ر  الزائِ ُمخاطبة  أو  األُخرى  الغرف  إىل  التحدث 

يف الوظائف  ھذه  كل  َدمج  تَمَّ  ُممكناً.  ذلك  كُل   نَعم، 
جنب إىل  جنبا  الجداري.  املفتاح  بحجم  فقط  واحد   جھاز 
كسب بالتايل  یمكنك  التَصمیم،  نفس  يف  السامعات   مع 
أو (املطبخ  األماكن  مختلف  عالیة وصوت يف  َصوت   جوَدة 

....)، أو رمبا الرواق أو غرفة الطفل الحامم 

اإلنرتكوم
التواصل بجمیع

أنحاء املنزل مع جمیع
أفراد عائلتك

الرادیو
عدد ال محدود من محطات

رادیو االنرتنت بأفضل
.نوعیة

املوسیقى
االستامع إىل األغاين

املفضلة لدیك من التخزین
املشرتك عىل القرص أو

.الھاتف الذيك

الصوت منطقة 
مشغل الوسائط املتعددة
واملوسیقى داخل منظومة

iNELS

فیدیو انرتكوم
التواصل مع الباب، وسوف

ترى أو تسمع الشخص الذي
یقف خارج الباب الخاص بك.



ه٨ أزراره٦ أزراره٤ أزرار

ِجداریة ُزجاجیة  َمفاتیح 

من  باللَمس  تَحكم  مع  ِجدارية  زُجاجية  فاتيح  مبَ التحكم 
ذات   iNELS نِظام  مع  توافق  لتَ ُصميَمت  وقد   ,  GSB ِسلسلة 
األبيض،  أو  األسود  باللَونني  إنتاجها  تُم  ويَ وُممتع.  أَنيق  َمظهر 
عند  املساحة  توفر  فإنها  الكالسيكية،  للَمفاتيح  بَديلة  وهي 
أزرار.  مثانية  أو  ِستة  أربعة,  خيارات,  بثالثة  تَوفريها  تُم  يَ الجدار. 
أيضا  ولكن  ــارة،  اإلن لتَشغيل  فَقط  ليَس  إستخدامها  وميكن 
وحدة  فهي  السیناریو.  أو  والتظليل  اإلنارة  ة  شدَّ عىل  السيطرة 
للسيطرة  املتاح  الَضوء  ة  بشدِّ إسِتشعار  وظائف  ذات  تحكم 
الواحد  للِزر  زرقاء  خلفية  إنارة  وكذلك  الغرفة  يف  اإلضاءة  عىل 
جهاز  عىل  ايضاً  ويحتوي  املفتاح،  موقع  إلبراز  أيضا  واملناسبة   ،
والصوت  االهتزاز،  وخاصية  التدفئة.  لتنظيم  للحرارة  إستشعار 
.LED تَكامل مع إشارة ضوئية َحمراء أو َخرضاء اللمس، ويَ عند 





ریموت كونرتول بشاشة
وحدة تَحكم عن بعد مع شاشة OLED ُملونة، توِفر الَسیطرة عىل

والرشاشات، املرآب،  ابواب  مآخذ،  أضواء،  جھاز.   ٤۰ إىل  یصل   ما 

الخ والستائر، واملظالت، 

ریموت كونرتول
املنزلیة، األجھزة  عىل  السیطرة  یُمكن  السلكية,  كنرتول   ریموت 

أربعة إىل  یصل  ما  عىل  السیطرة  مُتَكن  فإنھا  والبوابات.   والحواجز 

أجھزة ُمستقلة والتَشغیل وإعداد سیناریو.

ملس شاشة 
للسیطرة عىل َمركزیة  ِوحدة  إتصال السلكیة RF ملس, ھي  ِوحدة 

التَدفئة، تَشغیل األجھزة املنزلیة وأجھزة اإلضاءة الخافتة، والَستائر

ُمفتاح تَحكم ِجداري
الكالسیيك التصمیم  من  كل  يف  الالسلكیة  املفاتیح  من  عالیة   براعة 

ومن املواد الطبیعیة مثل الخشب والزجاج أو املعدن أو الحجر
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Celková cena: 12 437 Kč

للتَوسعه قابل 

باللَمس تَحكم 

بدون تخریب

سكنیة شقة 

بالَحرارة إدارة الطاقةالَتحكم 

باالشغال  تَعدیل  أو  َھدم  تَستلِزم  ال  والتي  القامِئة  واملَنازل  الُشقق  أصحاب 
أعد   لقد  للقلق.  داعي  ال  بالفعل  املوجودة،  الكھرباء  لشبكة  املدنیة 
حاجة  ھناك  لیس  لذلك  الِسلكیا،  یَعمل  فإنه  االسم،  یُوحي  وكام   ,iNELS RF
التعدیالت  من  القلیل  ھناك  واألسالك.  الكابالت  ترتیب  إعادة  أو  لتثبیت 

األصيل. الكهربايئ  الرتكیب  عىل  اعتامدا  فقط  الھیكلیة، 

حالیة شقة  تركیب السليك يف 
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iNELS تطبیق 
للسیطرة عىل مركزیة  وحدة  RF ملس, ھي  اتصال السلكیة  وحدة 

التدفئة، تشغیل األجھزة املنزلیة واجھزة اإلضاءة الخافتة، والستائر

 LARA انرتكوم
الفیدیو، وظیفة  للمدخل.  وحدة LARA إنرتكوم   ٦٤ اىل  یصل  ما 

ریق االتصال IP بشكل متكامل الداخيل. َجلب الصورة والصوت عن طَ

شاشة ملس
للسیطرة عىل مركزیة  وحدة  ھي  السلكیة RF ملس  اتصال  وحدة 

التدفئة، تشغیل األجھزة املنزلیة واجھزة اإلضاءة الخافتة، والستائر

مفتاح زجاجي
الزجاج من  مصنوعة  باللمس  التحكم  مع  جداري  زجاجي  مفتاح 

الدیكور. العام العامل  االنطباع  الدخاين، تعزز  أو  األبیض  باللونین 



األمان

التوفیر

التَحكم عن بُعد

فیال
بعضھا مع  االنظمة  تتوافق  عندما 

يف فقط  لیست  نُويص iNELS BUS واملیزة  فإننا  الكبیرة،  والِفلل   للَمنازل 
ثالث: طَرف  أجِھزة  َدمج  ِخیار  أیضاً  ولكن  یوفرھا،  التي  الوظائف  میة  كَ  الِنظام 
واملضخات الھواء  وتكییف  التَدفئة  وأجھزة  املطبخ،  وأدوات  الفیدیو،   كامیرات 
،وأنظمة الطاقة الشمسیة، والنظم الكھروضوئیة، إدارة الطاقة وأكرث من ذلك بكثیر.

الِتلفاز الَذيك الَتحكم باملَنزل من ِخالل 



 LARA, رادیو وُمشغل املوسیقى
الِقرص  من  واملوسیقى  اإلنرتنت  رادیو  تَشغیل  LARA من  تَُخولَك 
لوحة  األمامیة،  اللَوحة  من  علیھا  الَسیطرة  یُمكنك  املَركزي.  الَصلب 

الَذيك. الھاتف  أو  الوظائف  متعددة 

لوحة اللمس متعددة الوظائف
النظام اء، HVAC، والَستائر، في إطار  تمكن السیطرة على األضو 

 iNELSلتشغیل الوسائط المتعددة. وتأتي ُمَجھزة مع شاشة.

َدمج الوظائف
َشِكل في  توَضع   ,  ۸ أو   ٦  ,٤ أزرار  ِسعة  مع  فاخر  ُزجاج  مفتاح 
أفقي أو عامودي. ردود الفعل الصوتیة واالستجابة لإلھتزاز عند اللمس.

لوحة مدخل الباب
القارئ MIFARE بخدمة Deesfire card وال NFC، زر متیز 
الُغرفة ". وظيفة فتح الباب نَظافة  .الجرس وحالة "َعدم اإلزعاج / 



 امللتیمدیا

الطاقة توفیر 
(مفتاح مركزي )

الرجاء َعدم اإلزعاج

تحكم ووظائف متعدة  لوحة ملس متعددة الوظائف

لُفْندق ا
بسھولة! الِنظام  وإستخدام  إستیعاب  للَضیف  تیح  یُ والذي  األول   الَحل 

باإلضاءة،  التَحكم  الضیف)،  غرفة  إدارة  (نظام   GRMs بھیئة   iNELS
املوسیقى  عىل  الَسیطرة  باإلضافة  الُغرفة،  إىل  الُدخول  نِظام  -أو  والتَكيیف 
مَن  املُختلفة  التَصامیم  يف  املَركزیة  اللَمس  لَوحة  ِمن  ُممكن  ھذا  كُل  والِتلفاز. 
ذات  الزُجاجیة  املَفاتیح  أو  الَحجر  املَعدن,  الَخشب,  َمواد  الَشفاف،  الِبالستیك 
-مجموعة  الَعمیل  تَبعا ملتطلبات  املَلمس الفاِخر. الِخدمة القیاسیة وإعداد الِنظام 
من األوصاف والرموز التي تُحفر باللیزر عىل ِوحدات التَحكم البالستیك أو الزُجاج



باالنارة  الَتحكم 
یَشمل iNELS َوحدات للسیطرة على محركات Dali ، وبالتالي یمكن

ة االنارة السیطرة على ما یصل الى ٤۰۰۰ دائرة إنارة. إمكانیة التَحكم بشدِّ

.LED RGB لدوائر متعددة االنواع ومنھا شرائط

املطاعم واملالھي
بیر عىل السیناریو باالنارة منھا يف َمراِفق املطاعم، یتم وضع تَركیز كَ

الَحرارة  عىل  الَسیطرة  تيح  يُ  ,iNELS حیث الخفیفة،   االضواء 

مرة كل  يف  واالستجامم  .والتربید 

األبنیة
املختلفة للَمكاتب  التَحكم  تَوصیل  یَتم  واالبراج،  الكبیرة  املباين  يف 

ومتعددة الغرف من خالل خادم االتصال للنظام الرئیيس للمبنى، مبا

.BMS يف ذلك الوصلةإىل

الحدیثة املكاتب 
تُوفیر عىل  تركز  التي  املكتبیة  للَمباين  َحل  یوفر iNELS َوضع 

الَعمل. وبیئة  الَعمل،  فاءة  وكَ الطاقة، 



BMS 

التحكم االيل

نظام الدحول

 نظام ادارة املباين

الِتجاریة  املَراِكز 
والطاقة للِتكنولوجیا  الَفعال  االسِتخدام 

التجاریة املباين  مجال  يف  التطبیقات  من  واملزید  ید  یوفر iNELS، املَز
. التاریخیة املباين  يف  وكذلك  واملستشفیات،  املطاعم  املخازن، 

(التسخین والتكییف  اإلضاءة  يف  للتَحكم  إستخداماتھا  ُمعظم  أَن  ورغَم 
من مجموعة  تجد  َسوف  املشاریع  الئحة  يف  الھواء)،  والتھویة-تكییف 
واألمن النور،  ة  شدِّ يف  والتَحكم  الُدخول  نِظام  َمشاریع iNELS بإستخدام 

. الفیدیو  / الَصوت  تَوزیع  ونِظام  الفیدیو   وكامیرات 





كیفیة امليض قدما يف االقرتاح؟

من ِخالل التَصمیم یَجب أن تعرف ما لدیك يف املُمتلكات
الخاصة بك، أو ماذا  سیكون لدیك.

ِقمنا بإْعداد قامِئة َمرجعیة والتي یَمكنك تحمیلها يف شكل
َديك وإرسالھا لَ PDF. ِملئ أكَرب قَدر ِمَن املَعلومات التي 

إىل الربید اإللكرتوين لدینا أو العنوان الربیدي.

www.inels.com/checklist

الَعرض مِبُعالجة   ونَقوم 
َمجانا! َك  لَ الَتقدیري  والِسعر 

 Online نزودك بالنصائح ُمبارشة َعرب ِخدَمة

Support ELKO EP:
Good day, may I help you?

Visitor 1:
Hello, I am searching for inspiration for our existing family home.

I still can‘t decided whether to choose a wired or wireless installa-

tion. I would like to see the options for resolving this with my own 

two eyes. Do you happen to have a showroom in Prague?

Support ELKO EP:
Yes we do. You can fi nd the showroom iNELS CAFÉ at Prague 

8 - Karlín. Rohanské nábřeží 671/15. 

Visitor 1:
Thank you.

Support ELKO EP:
You‘re welcome! Have a nice day!
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ELKO EP

+420 800 100 671
support@elkoep.cz

ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.

+421 37 6586 733
support@elkoep.sk

ELKO EP ESPAÑA, S.L.

+34 971 751 425 
support@elkoep.es

ELKO EP UKRAINE LLC

+38 050 443 48 54
support@elkoep.com.ua

ELKO EP Germany, GmbH

+49 (0) 221 222 837 80
support@elkoep.de

iNELS SmartHome LLC

608-886-1744
support@inelssmarthome.com

+ 420 800 100 671

Other county

+420 800 100 671
support@elkoep.com

ELKO EP Austria, GmbH

+420 573 514 213
support@elkoep.at

ELKO EP Hungary Kft.

+36 70 25 77 831
support@elkoep.hu

ELKO EP RUS LLC

+7 926 600 5924
support@elkoep.ru

ELKO EP Poland, sp. z o. o.

+48 785 431 024
support@elkoep.es

ELKO EP Middle East DMCC

+97150 552 6057
support@elkoep.com

نَحُن ُھنا لِخدمِتَك!

مل  إذا  العامل.  أنحاء  ُمختلف  يف   ELKO EP إيجاد  یُمُكنك 
االتِصال  يف  تَرتدد  فال  منك،  القريبة  الُفروع  أحْد  لَديك  یَتَوفَر 
مبَقرنا الرئیيس ،إذْ مَن املُمكن أن نويص لك أقرَب املوردین املُعتمدین 

لدینا.

مجانا

ایمیل

support@elkoep.com



www.elkoep.com

ELKO EP القابضة

روسيا

اإلمارات العربية املتحدة

إسبانيا

أملانيا

جمهورية التشيك

بولندا

أوكرانيا

النمسا

هنغاريا

سلوفاكيا

الواليات املتحدة األمريكية


