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eLAN-RF-003 eLAN-RF-Wi-003

23°C

22°C

Меню

iHC-MAIRF iHC-MIIRF

iHC-WTRF

RFSA-66M

Rooms

eLAN-RF-003 eLAN-RF-Wi-003
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x

x

x

x

x

eLAN-RF-003, eLAN-RF-Wi-003 |

eLAN-RF-Wi-003

DC 10-27V

max. 300mA

Меню

23°C

21°C

18 20 22 25

* Maksymalny moment obrotowy złącza anteny: 0.56 Nm.

Inteligentna RF skrzynka

• Inteligentna centralka RF pozwala na sterowanie elektroinstalacją ze 

smartfona, tabletu lub SMART TV.

• Nadaje i odbiera polecenia z maks. 40 urządzeń, przetwarza harmonogramy 

regulacji automatycznej, (instalację możesz stopniowo poszerzać, 

zaczynając od 1 urządzenia iNELS RF Control).

• Dzięki komunikacji dwukierunkowej wizualizuje aktualny stan urządzeń.

• Inteligentna centralka RF eLAN-RF-003 jest podłączona przewodem 

sieciowym LAN do sieci domowej (router) i komunikuje z innymi 

urządzeniami.

• Inteligentna centralka RF eLAN-RF-Wi-003 tworzy własną sieć Wi-Fi. 

Po podłączeniu smartfona do tej samej sieci możesz komunikować z 

pozostałymi urządzeniami. 

• Intuicyjne środowisko w aplikacji oferuje scentralizowane sterowanie z 

jednego miejsca. 

• Funkcje aplikacji iHC-MAIRF / iHC-MIIRF:

- regulacja wodnego lub elektrycznego ogrzewania podłogowego,

- pomiar temperatury czujnikiem bezprzewodowym,

- załączanie urządzeń (bramy garażowe, żaluzje, wentylatory, nawilżanie, 

gniazda...),

- ściemnianie oświetlenia (LED, energooszczędne, halogenowe lub 

klasyczne żarówki),

- załączanie z opóźnieniem (np. oświetlenia wychodząc z pomieszczenia),

- integracja kamer,

- sceny (jedno naciśnięcie wykonuje kilka poleceń jednocześnie).

• O ile nie posiadasz statycznego adresu IP, inteligentna centralka RF otrzyma 

go od serwera DHCP automatycznie.

• Zasilanie inteligentnej centralki RF za pomocą adaptera DC 10-27 V 

(wchodzi w skład urządzenia) lub zasilacza PoE (router) DC 24 V.

• W celu wzmocnienia sygnału możesz dwie centralki eLAN-RF połączyć 

przewodem LAN. Jednostkami nie można sterować osobno. 

• Możliwość ustawienia poprzez interfejs internetowy lub bezpośrednio w 

aplikacji iHC-MAIRF (Android) / iHC-MIIRF (iPhone).

• W skład urządzenia wchodzi antena wewnętrzna AN-I, o ile inteligentne 

centralka znajduje się w szafi e rozdzielczej, to w celu poprawy sygnału 

należy skorzystać z anteny zewnętrznej AN-E.

• Zasięg do 100 m (w wolnej przestrzeni), w przypadku niewystarczającego sygna-

łu pomiędzy sterownikiem oraz urządzeniem użyj wzmacniacza sygnału (repe-

atera) RFRP-20 lub urządzenia s protokołem RFIO2, wspierającego tę funkcję.

• Częstotliwość komunikacji z dwukierunkowym protokołem iNELS RF Control. 
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Opis urządzenia

Smart TV

Chytré telefony

Chytré hodinky Samsung GEAR S2 / S3

Ovládací aplikace

• Ovládací aplikace pro chytré telefony s operačním systémem Android 

- iHC-MAIRF a pro chytré telefony iPhone - iHC-MIIRF.

• Aplikace iHC-MAIRF a iHC-MIIRF Vám umožňuje jednoduchým způso-

bem ovládat Váš dům chytrým telefonem.

• Uživatelsky příjemné a intuitivní prostředí aplikace nabízí centrální ří-

zení z jednoho místa.

• Aplikace iHC-MAIRF / iHC-MIIRF umožňuje ovládání RF prvků chytrým 

telefonem prostřednictvím Chytré RF krabičky, která je zapojena do 

domácí internetové sítě.

• Chytrá RF krabička ovládá až 40 prvků iNELS RF Control, (ovládání mů-

žete postupně rozšiřovat od 1 prvku iNELS RF Control).

• Pokud nemáte pevně nastavenou IP adresu, aplikace podporuje auto-

maticky její získání z DHCP serveru.

• Funkce aplikace iHC-MAIRF / iHC-MIIRF:

- regulace teplovodního nebo elektrického podlahového vytápění 

(nastavení týdenního programu),

- měření teploty (např. bezdrátovými senzory),

- spínání spotřebičů (garážová vrata, žaluzie, ventilátory, zavlažování, 

zásuvky…),

- stmívání světel (LED, úsporné, halogenové nebo klasické žárovky),

- časové spínání (zpožděné vypnutí světla při odchodu z místnosti),

- integrace kamer,

- scény (jedním stiskem provedete více povelů najednou),

- ovládání odjinud (sepnete vytápění před návratem z dovolené).

• Aplikace iHC-MAIRF podporuje verzi Android od 2.3 ve Vašem chyt-

rém telefonu.

• Chytrá RF krabička (eLAN-RF…) umožnuje ovládání zařízení prostřed-

nictvím SMART TV.

• Ovládání funguje klasickým ovladačem od TV.

• Kompatibilní je každá SMART TV, která má integrovaný webový prohlížeč.

• Do webového prohlížeče zadáváte IP adresu chytré RF krabičky.

• Zpětná informace o sepnutí prvku je indikována zelenou barvou 

v ikoně.

• Funkcionalita: 

- spínání ON/OFF, automatické časování,

- stmívání ON/OFF, plynulý náběh / doběh, změna barvy,

- scény,

- vytápění formou indikace teploty (změna se provádí přímo v aplika-

ci chytrého telefonu),

- kamery (obrázek případně live stream v případě, že je podporován 

ze strany webového prohlížeče v SMART TV).

• Forma ovládání je zdarma a není nijak licencována.

• Aplikace ovládá spotřebiče prostřednictvím chytrých hodinek Sam-

sung Gear S2 / S3.

• Chytré hodinky jsou spojené s ovládanými spotřebiči  prostřednictvím 

chytré RF krabičky eLAN-RF.

• Funkcionalita:

- spínání spotřebičů, zásuvek,

- funkce automatického časování,

- stmívání světel, nastavení barvy,

- ovládání garážových vrat, bran, závor a žaluzií,

- funkce scén pro skupinový povel.

• Intuitivní a jednoduché ovládání v kombinaci dotyku na display 

a pohybu kolečka na Samsung Gear S2 / S3.

• Nastavení se provádí  prostřednictvím aplikace iNELS Home Control 

iHC-MAIRF nebo přímo přes webové rozhraní chytré RF krabičky 

eLAN-RF.

• Pro ovládání není nutné mít u sebe chytrý telefon, hodinky fungují 

nezávisle.

Dane techniczne

Interfejs RF Control

Protokół komunikacyjny:

Protokół komunikacyjny:

Sposób transmisji sygnału:

Wyjście anteny RF:

Antena RF:

Sygnalizacja komunikacji RF:

Zasięg w wolnej przestrzeni:

Interfejs Ethernet

Sygnalizacja stanu pracy ETH:

Sygnalizacja komunikacji ETH:

Interfejs komunikacyjny:

Domyślnie ustawiony adres IP:

Interfejs Wi-Fi

Standard:

Zabezpieczenie Wi-Fi:

Wyjście anteny Wi-Fi:

Antena Wi-Fi:

Sygnalizacja komunikacji Wi-Fi:

Zasięg:

Napięcie zasilania / prąd:

Zasilanie:

Sygnalizacja zasilania:

Przycisk RESET:

Źródło zasilania:

Pozostałe dane

Temperatura robocza:

Temperatura magazynowania:

Szczelność:

Stopień zanieczyszczenia:

Pozycja robocza:

Wymiary:

Waga:

RF Touch Compatible

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

dwukierunkowa wiadomość adresowana

SMA złącze*

1 dB (w składzie urządzenia)

 1 x czerwona RF status LED       1 x zielona RF status LED

do 100 m

Zielona LED

Żółta LED

100 Mbps (RJ45)

192.168.1.1

                                                       IEEE 802.11 b/g/n / 2.4 GHz

                                                        WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

                                                                          R-SMA

                                                          1 dB (w składzie urządzenia)

                                                         1x czerwona Wi-Fi status LED

                                                                          do 200 m

10-27 V DC / 200 mA SELV    10-27 V DC / 300 mA SELV

adapter z konektorem Jack Ø 2.1 mm (w składzie 

urządzenia) lub konektor USB-B

Zielona LED POWER

ustawienia domyślne

230 V AC / 12 V DC  w składzie urządzenia

-20 .. +50 °C

-25 .. +70 °C

IP20

2

dowolna

90 x 52 x 65 mm

136 g                                           145 g

Złącze RF 

SMA anteny

Zielona LED 

RF STATUS

Panel tylny

Złącze Wi-Fi SMA 

anteny

Czerwona LED

Wi-Fi STATUS

Sygnalizacja LED 

komunikacji Ethernet

Przycisk RESET

Zielona LED POWER 

- sygnalizacja zasilania

Złącze Ethernet (RJ 45)

Żółta LED STATUS

Złącze 

zasilania

10-27V / 

300 mA

SELV

USB B złącze

Panel przedni 

living room

temperature TV

right blinds left blinds

light

audio / video light balcony RGB light

CHEN        LIVING ROOM      BEDRO

temperature

actual temperature

heating 1


