
CHYTRÉ INTERIÉRY





Smart home
Když vám technologie pomáhá dělat život snadnější 
a design vaše interiéry krásnější.

Vyrábíme chytrá zařízení, která zjednodušují váš každodenní život. 
Náš scénář je celý svět: domovy, kanceláře, veřejné budovy, školy, 
nemocnice či průmyslové budovy. Náš koncept domácí automatizace 
je založen na mezinárodním standardu KNX.

Ten umožňuje decentralizovanou a  automatickou správu 
technologických systémů všech typů a  velikostí. Rozvíjíme 
potenciál systémů KNX s  ohledem na vysokou kvalitu v  projektu 
nazvaném eKiNeX. Zvyšujeme komfort, snižujeme spotřebu energií, 
zvyšujeme dlouhodobou cenu nemovitostí, koordinujeme technologie  
a spravujeme bezpečí.

Made in Italy
Produkty značky Ekinex® v  sobě nesou odkaz italské designové 
tradice. Důraz na detail a  kvalitu provedení, které se snoubí  
s  využitím té nejmodernější technologie a  přelomových materiálů. 
Nejde nám jen o estetiku. Chceme, aby vám naše zařízení usnadňovala 
život každý den.
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FF ‘NF
VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Jednoduchost pro nekompromisní dokonalost.
Když méně je více.

Řada vypínačů, termostatů i zásuvek  ‘NF série FF, je u zákazníků velmi 
oblíbená. Pyšní se širokou variabilitou materiálů i barev, které můžete 
libovolně kombinovat. Vyrábí se z materiálů plast, kov i Fenix   NTM®.  
LED podsvícení vypínačů má regulovatelnou intenzitu jasu, na výběr 
máte z barevných kombinací bílá/červená nebo modrá/zelená.

Kolekce produktů FF/‘NF v provedení Fenix NTM®, barva Malè bílá (FBM)
Rámečky pouze pro zásuvky a senzory

* s prvky FF/´NF lze také použít zásuvky z kolekcí 71/Surface a 71/Deep
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55 x 55 
60 x 60

 mm
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DOSTUPNÁ PROVEDENÍ Více informací na straně 46

´NF Form Flank

Fenix NTM® hmatníky hmatníky

Kov

Plast
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PQG – zásuvka.
Provedení: Fenix NTM®, barva Malè bílá.

Rozměry: 80 x 80 x 8 mm.

EP2 – termostat.
Provedení: Fenix NTM®, barva Malè bílá, červená/bílá LED.

Rozměry: 80 x 80 x 8 mm.

ED2 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.
Provedení: Fenix NTM®, barva Malè bílá, červená/bílá LED.

Rozměry: 80 x 80 x 8 mm.

*zásuvky jsou dostupné i v českém provedení
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FF Form
VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Dokonalost v jednoduchých liniích.

Tato řada vypínačů, zásuvek a  termostatů se vyrábí v materiálovém 
provedení plast nebo kov. Hmatníky pak lze objednat i z Fenixu NTM®. 
LED podsvícení má regulovatelnou intenzitu jasu, na výběr máte  
z barevných kombinací modrá/zelená nebo bílá/červená. Materiálové 
provedení a barvy lze libovolně kombinovat.

Kolekce produktů FF/Form v provedení broušený hliník (GBQ) Rámečky pouze pro zásuvky a senzory
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55 x 55 
60 x 60
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DOSTUPNÁ PROVEDENÍ Více informací na straně 46

´NF Form Flank

Fenix NTM® hmatníky hmatníky

Kov

Plast
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EF2 – Displej Touch&See, 2 tlačítka. 
Provedení: broušený hliník, červená/bílá LED.

Rozměry 126 x 86 x 8 mm.

EH2 – 6tlačítkový vypínač.
Provedení: broušený hliník, červená / bílá LED.

Rozměry: 126 x 86 x 8 mm.

ED2 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.
Provedení: broušený hliník, červená/bílá LED.

Rozměry: 86 x 86 x 8 mm.
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FF Flank
VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Minimalismus a jednoduchost.  
Díky jeho jednoduchému designu se hodí  
do jakéhokoli prostředí.

Výrazným prvkem série Flank řady FF, jsou charakteristické boční 
hrany rámečku. Vypínače, termostaty a  rámečky zásuvek, jsou 
dostupné v materiálových provedeních plast a broušený kov. Hmatníky 
vypínačů pak i ve Fenixu NTM®. Barvy i materiály můžete kombinovat 
libovolně. Sestavte si finální design, který bude vašemu srdci nejbližší 
a bude dokonale ladit s vaším interiérem.

Kolekce produktů FF/Flank v provedení broušený kov, barva nikl (GBR) Rámečky pouze pro zásuvky a senzory
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DOSTUPNÁ PROVEDENÍ Více informací na straně 46

´NF Form Flank

Fenix NTM® hmatníky hmatníky

Kov

Plast
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EC2 - Displej Touch&See
Provedení: broušený nikl.

Rozměry: 94 x 86 x 8 mm.

EQ2 – termostat.
Provedení: broušený nikl, červená/bílá LED.

Rozměry: 94 x 86 x 8 mm.

ED2 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.
Provedení: broušený nikl, červená/bílá LED.

Rozměry: 94 x 86 x 8 mm.
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20venti Deep
VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Intuice a flexibilita.

Řada 20venti vzešla z  oblíbeného designu Deep řady 71. Do vínku 
dostala podsvícené a  gravírované hmatníky, díky kterým na první 
pohled víte, co daným tlačítkem ovládáte. Jednoduchost, elegance  
a  funkčnost. Zařízení jsou dostupná v  materiálových provedeních: 
plast, kov a  nanotechnologický Fenix   NTM®. Hmatníky pouze  
v materiálu plast.

Kolekce produktů 20venti/Deep v provedení white Malè (FBM) a black (GAE) Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky

DOSTUPNÁ PROVEDENÍ Více informací na straně 46

20venti/Deep 20venti/Surface Hmatníky

Fenix NTM® plast

Kov plast

Plast plast
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E20 – 8tlačítkový vypínač s měřením teploty – dvojnásobný rámeček v designu Deep.  
Provedení hmatníků: černý plast (GAE)

Rámeček: Fenix NTM® white Malé, RGB LED 
Rozměry: 158 x 87 x 9 mm.

E20 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty – rámeček v designu Deep.
Provedení hmatníků: černý plast (GAE)

Rámeček: Fenix NTM® white Malé, RGB LED 
Rozměry: 87 x 87 x 9 mm.

E20 – 8tlačítkový vypínač s měřením teploty – rámeček v designu Deep.
Provedení hmatníků: černý plast (GAE)

Rámeček: Fenix NTM® white Malé, RGB LED 
Rozměry: 87 x 87 x 9 mm.

*zásuvky jsou dostupné i v českém provedení
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20venti Surface
VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Ryzí funkčnost a krása.

Řada 20venti vzešla z  oblíbeného designu Deep řady 71. Do vínku 
dostala podsvícené gravírované hmatníky, díky kterým na první pohled 
víte, co daným tlačítkem ovládáte. Chytrá technologie KNX, která se 
skrývá v  těle zařízení vyrobeného z  kovu nebo Fenixu NTM®, dělá 
ze série Surface 20venti moderní design, který si najde své místo  
v bytech, vilách, kancelářích i hotelech.

Kolekce produktů 20venti/Surface v provedení broušený titan (GBS) a černé bavě (GAE)
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30 x 60
 mm

Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky

DOSTUPNÁ PROVEDENÍ Více informací na straně 46

20venti/Deep 20venti/Surface Hmatníky

Fenix NTM® plast

Kov plast

Plast - -
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E20 – 8tlačítkový vypínač s měřením teploty – dvojnásobný rámeček v designu Surface.  
Provedení hmatníků: černý plast (GAE), RGB LED.  

Dvojnásobný rámeček: broušený titan.  
Rozměry: 168 x 98 x 3 mm. 

E20 – 8tlačítkový vypínač s měřením teploty – rámeček Surface.
Provedení hmatníků: černý plast (GAE).

Rámeček: broušený titan, RGB LED.
Rozměry: 98 x 98 x 3 mm.

E20 – 8tlačítkový vypínač s měřením teploty – rámeček Surface.
Provedení hmatníků: černý plast (GAE).

Rámeček: broušený titan, RGB LED.
Rozměry: 98 x 98 x 3 mm.

*zásuvky jsou dostupné i v českém provedení

25



71 Deep
VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Vítězná kombinace barev Black&Gold.

Tato řada nabízí neomezenou kombinaci materiálů i  barev. Vypínače, 
termostaty i  zásuvky se vyrábí v  provedení plast, kov i  Fenix NTM®.  
Vypínače a  termostaty pak mají integrované LED s  regulovanou 
úrovní jasu. Ideální volba pro originální, okázalé a  elegantně  
navržené interiéry.

Kolekce produktů 71/Deep v provedení barev černá (GBU) a zlatá (GBB) Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky
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DOSTUPNÁ PROVEDENÍ Více informací na straně 46

Deep Surface Form Flank ´NF

Fenix NTM® hmatníky hmatníky

Kov

Plast -
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DQG – zásuvka.
Provedení: broušený kov – mosaz a karbon.

Rozměry: 87 x 87 x 9 mm.

E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty. 
Rámeček i hmatníky jsou v provedení: broušený kov – mosaz a karbon, červená/bílá LED.

Rozměry: 87 x 87 x 9 mm.

E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty – dvojnásobný rámeček.
Rámeček i hmatníky jsou v provedení: broušený kov – mosaz a karbon, červená/bílá LED.

Rozměry: 87 x 158 x 9 mm.

*zásuvky jsou dostupné i v českém provedení
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71 Surface
VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Nekompromisní funkčnost pro moderní domov.

Díky ultra tenkému rámečku, který je hluboký pouhé 3 mm, téměř 
dokonale splynou s  povrchovou linií vašich stěn. Stanou se tak 
dokonalou součástí vašeho interiéru. Vyrábí se pouze z broušeného 
kovu a nanotechnologicky vyráběného Fenixu   NTM®.

Kolekce produktů řady 71/Surface v provedení Fenix NTM®, barva Commodore zelená (FVC) Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky
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60 x 60

 mm

45 x 45 
55 x 55 
60 x 60

 mm

45 x 45 
55 x 55 
60 x 60

 mm

DOSTUPNÁ PROVEDENÍ Více informací na straně 46

Deep Surface Form Flank ´NF

Fenix NTM® hmatníky hmatníky

Kov

Plast -
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E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty. 
Provedení: Fenix NTM®, barva Commodore zelená (FVC), červená/bílá LED.

Rozměry: 98 x 98 x 3 mm.

E72 – termostat.
Provedení: Fenix NTM®, barva Commodore zelená (FVC)

Rozměry: 98 x 98 x 3 mm.

E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty a se zásuvkou.
Provedení: Fenix NTM®, barva Commodore zelená (FVC), červená/bílá LED. 

Rozměry: 168 x 98 x 3 mm. 
*zásuvky jsou dostupné i v českém provedení
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71 Form
VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Elegantní a rafinovaný. Kompaktní design,  
který se přizpůsobí vašemu stylu.

Tenký rámeček vypínačů, zásuvek a termostatů, je vyráběn v provedení  
z  kovu či plastu. Hmatníky si můžete zvolit z  libovolného materiálu, 
včetně Fenixu NTM®. LED mají nastavitelnou intenzitu jasu a  jsou 
dostupná v barevných kombinacích modrá/zelená nebo bílá/červená. 
Materiálové provedení i barevné varianty lze libovolně kombinovat.

45 x 45 
55 x 55 
60 x 60

 mm

45 x 45 
55 x 55 
60 x 60

 mm

45 x 45 
55 x 55 
60 x 60

 mm

Kolekce produktů řady 71/Form v provedení broušený Titan (GBS), barva černá (GAE) Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky

DOSTUPNÁ PROVEDENÍ Více informací na straně 46

Deep Surface Form Flank ´NF

Fenix NTM® hmatníky hmatníky

Kov

Plast -
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E12 – čtyřnásobný vypínač s měřením teploty, dvojnásobný rámeček. 
Provedení: hmatníky černý plast, rámeček broušený titan, červená/bílá LED.

Rozměry: 156 x 86 x 8 mm.

E12 – čtyřnásobný vypínač s měřením teploty.
Provedení: hmatníky černý plast, rámeček broušený titan, červená/bílá LED.

Rozměry: 86 x 86 x 8 mm.

E12 – čtyřnásobný vypínač s měřením teploty.
Provedení: hmatníky černý plast, rámeček broušený titan, červená/bílá LED.

Rozměry: 86 x 86 x 8 mm.
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71 Flank
VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Harmonie vychází z pečlivě  
propracovaného detailu.

Rámečky, termostaty i  zásuvky této řady, poznáte na první pohled. 
Pyšní se neotřelým designem, jehož dominantou je charakteristické 
zpracování bočnic rámečku. Rámečky se vyrábí z  broušeného kovu 
nebo plastu, hmatníky potom i  z  Fenixu NTM®. Barvu lze zvolit 
libovolnou. Vyberte si tu, která je vašemu srdci nejbližší. 

Kolekce produktů řady 71/Flank v provedení plast s kovovým povrchem, barva stříbrná (GAG) Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky
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60 x 60
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DOSTUPNÁ PROVEDENÍ Více informací na straně 46

Deep Surface Form Flank ´NF

Fenix NTM® hmatníky hmatníky

Kov

Plast -
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E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.
Provedení: plast s kovovým povrchem ve stříbrné barvě, modrá/zelená LED.

Rozměry: 134 x 86 x 8 mm.

E72 – termostat.
Provedení: plast s kovovým povrchem ve stříbrné barvě, modrá/zelená LED.

Rozměry: 94 x 86 x 8 mm.

E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.
Provedení: plast s kovovým povrchem ve stříbrné barvě, modrá/zelená LED.

Rozměry: 94 x 86 x 8 mm.

40







71 ‘NF
VYPÍNAČE, TERMOSTATY A ZÁSUVKY

Jednoduchý a racionální.

Bezrámečkové provedení řady produktů ‘NF série 71 dává vyniknout 
její originalitě. Vypínače, termostaty i  zásuvky se vyrábí z  plastu, 
broušeného kovu i  nanotechnologicky vyráběného Fenixu NTM®. 
LED podsvícení má regulovatelnou intenzitu jasu. Na výběr máte  
z  barevných kombinací modrá/zelená nebo bílá/červená. 

Kolekce produktů řady 71/´NF v provedení Fenix NTM® a barvě Grey Bromine (FGB) Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky
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55 x 55 
60 x 60
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DOSTUPNÁ PROVEDENÍ Více informací na straně 46

Deep Surface Form Flank ´NF

Fenix NTM® hmatníky hmatníky

Kov

Plast -
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PQG – zásuvka.
Provedení:  Fenix NTM® v barvě Grey Bromine. 

Rozměry: 80 x 80 x 8 mm.

E72 – termostat a E12 4tlačítkový vypínač, dvojnásobný rámeček.
Provedení:  Fenix NTM® v barvě Grey Bromine, červená/bílá LED.

Rozměry: 80 x 151 x 8 mm.

E12 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty.
Provedení:  Fenix NTM® v barvě Grey Bromine, červená/bílá LED.

Rozměry: 80 x 80 x 8 mm.

*zásuvky jsou dostupné i v českém provedení
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Materiály a barvy

METAL HT - LEŠTĚNÝ KOV  (připravujeme)

CRO Chrome

Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

CBM Black Metal

Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

COP Copper

Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

CHA Champagne

Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

GAB Ice white* 
Soft-touch finish

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti Deep
FF ‘NF a Deep
71 ‘NF a Deep
Tlačítka
FF - 71

GAD Fire white*
Soft-touch finish

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti Deep
FF ‘NF a Deep
71 ‘NF a Deep
Tlačítka
FF - 71

GAF
Intense black*
Soft-touch RAL 
9005

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti Deep
FF ‘NF a Deep
71 ‘NF a Deep
Tlačítka
FF - 71

BROUŠENÝ KOV

GBQ Aluminium
Brushed finishing

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

GBR Nickel
Brushed finishing

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

GBS Titanium
Brushed finishing

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

GBU Carbon
Brushed finishing

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

GBB Brass
Brushed finishing

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

PLAST VE SPECIÁLNÍ ÚPRAVĚ

FENIX NTM®

FGB Grey Bromine

Rámečky
FF-71 Form
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

FCC Cocoa Orinoco

Rámečky
FF-71 Form
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

FVC Green 
Commodore

Rámečky
FF-71 Form
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

GAI Hematite*
metallic plastic

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti Deep
FF ‘NF a Deep
71 ‘NF a Deep
Tlačítka
20venti
FF - 71

GAL Graphite*
metallic plastic

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti Deep
FF ‘NF a Deep
71 ‘NF a Deep
Tlačítka
20venti
FF - 71

FBM White Malè

Rámečky
FF-71 Form
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

FGE Grey Efeso

Rámečky
FF-71 Form
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

FGL Grey London

Rámečky
FF-71 Form
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

FCO Beaver Ottawa

Rámečky
FF-71 Form
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

FBL Beige Luxor

Rámečky
FF-71 Form
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

PLAST

GAA White

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti Deep
FF ‘NF a Deep
71 ‘NF a Deep
Tlačítka
20venti
FF - 71

GAC Fire white*

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti Deep
FF ‘NF a Deep
71 ‘NF a Deep
Tlačítka
20venti
FF - 71

GAE Intense black
RAL 9005

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti Deep
FF ‘NF a Deep
71 ‘NF a Deep
Tlačítka
20venti
FF - 71

GAG Silver
metallic plastic

Rámečky
FF-71 Form 
FF-71 Flank
Desky
20venti Deep
FF ‘NF a Deep
71 ‘NF a Deep
Tlačítka
20venti
FF - 71

FNI Black Ingo

Rámečky
FF-71 Form
Desky
20venti
FF
71
Tlačítka
FF
71

*NA VYŽÁDÁNÍ
  příplatková barva (navýšení 10-30 % ceny, dle konkrétního typu)
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Ekinex volí Fenix NTM®

Super matný a  odolný NanoTech materiál, vyvinutý pro designové interiéry. 
Kombinuje elegantní estetická řešení s nejmodernějšími technologiemi.

Fenix NTM® je průlomový materiál vytvořený nanotechnologií. Díky použití nejnovější generace 
termoplastických pryskyřic, vytvrzených a  stabilizovaných elektronovým paprskem, otevírá nové 
možnosti v  interiérovém designu. Samotný povrch je díky nízké odrazivosti světla extrémně matný, 
odolný proti otisku prstů a  příjemně sametový. Díky použití nanotechnologií dokáže Fenix NTM® 
tepelně opravit mikro škrábance, tak jak naznačuje jeho jméno. Navíc je Fenix NTM® vysoce odolný 
vůči škrábancům, oděrům a  suchému teplu. Také vydrží nárazy i  čistící prostředky. Má rovněž vylepšené 
antibakteriální vlastnosti a  odolává plísním. Snadno se čistí a  je hygienický. Také odpuzuje tekutiny. 
 
Barvy materiálů zobrazených vlevo, jsou výsledkem naší stylistické volby. Na vyžádání jsme schopni  
v  materiálech Fenix   NTM® a  kovu, vyrobit také odstín podle vašeho přání (speciálně míchané barvy mohou 
podléhat výrobním omezením, jedná se o příplatkový produkt).

Super matný povrch

Odolný proti  
suchému teplu

Snadno  
se čistí

Odolný proti 
nárazu

Tepelné opravy  
mikro škrábanců

Vysoce odolný proti  
čistícím prostředkům

Odolný proti 
plísním

Stálobarevný

Na povrchu nezůstávají 
otisky prstů

Antibakteriální  
povrch

Antistatický

Vynikající intenzita
a hloubka barev

Hedvábně sametový 
povrch

Hygienický

Antibakteriální  
povrch

Odolnoný  
proti oděru

Odolnost proti škrábancům 
a rýhám

Vhodný pro kontakt 
s jídlem

Prostorově stabilní  
i při velkých  

teplotních změnách

Samonosný
(pouze pro 10 a 12 mm)
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HOTEL CARD

DO NOT
DISTURB

MAKE UP
ROOM

ON

OFF

ON

OFF

Symboly
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Maximálně vám zjednoduší ovládání světel, rolet, 
vrat, zásuvek, hudby a  mnoho dalšího. Vyberte si 
z  naší široké nabídky symbolů. Budete-li chtít, na 
hmatníky lze gravírovat také libovolný text nebo 
logo vaší firmy. Už si nebudete lámat hlavu s  tím, 
které tlačítko co ovládá... Udělejte si život snazší.

Nenašli jste pro vás tu pravou ikonu?
Na vyžádání mohou být symboly nahrazeny vaším vlastním návrhem.

UV potisk přímo z výroby
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Dotykový panel Delégo
Pro ovládání vašeho chytrého domova

Jedinečný design a  moderní technologii máte na dosah ruky. Panely Delégo 
vyráběných společností Ekinex®, jsou dostupné ve dvou velikostech. Zvolte tu, která 
se do vašeho interiéru bude hodit více. K dispozici je ve dvou provedeních 5” nebo  8”.

Jeho minimalistický design je vhodný pro všechny styly bydlení. Je vybaven procesorem 
a grafickým rozhraním nejnovější generace. Navržen tak, aby zaručoval maximální výkon 
za všech okolností. Díky panelu Delégo je možné ovládat všechny domotické funkce 
budovy: světla, žaluzie, poplach proti vloupání, klimatizaci, ovládání, řízení úspory 
energie a multimediální systém. 

5” Delégo 
Slaďte design vašich vypínačů, zásuvek, čidel kvality vzduchu či termostatů i  váš 
Delégo ovládací panel do posledního detailu. Jeho rámeček může být z broušeného nebo 
leštěného kovu, Fenixu i  plastu. Zvolit si můžete samozřejmě i  barvu. Rámeček bude 
součástí balení. Stejná šířka pro všechna zařízení v designu bude lahodit vašemu oku.
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Delégo: nový rozměr vašeho pohodlí
Řídicí systém pro váš chytrý domov je elegantní, intuitivní a plně 
přizpůsobitelný.

Vyvinutý společností Ekinex® pro nezávislou správu každé místnosti vašeho domova nebo pracoviště. 
Díky jeho intuitivnímu ovládání, přehlednému zobrazovacímu rozhraní a vysoké úrovni přizpůsobení, je 
předurčen k tomu, aby splňoval požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. 

Neustále pracujeme na jeho vylepšování, abychom drželi krok s moderní dobou a plnili vaše přání i skryté 
tužby. Ovládejte svůj chytrý domov Ekinex odkudkoliv na světě.
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Osvětlení
Každé svítidlo v  budově lze individuálně nastavit. Ovládat 
pomocí systému Delégo nebo být součástí scénářů 
přizpůsobených vašim potřebám. Řízení osvětlení ON-OFF, 
stmívání, ovládání a řízení RGBW LED.

Komunikace
Delégo může hrát roli koordinátora mezi domácími zařízeními 
KNX, automatizací, IP zařízeními (video interkomy, ...) a sítí. 
Spravovat je v jediném rozhraní a zajistit jejich vzájemnou 
komunikaci.

Okna a dveře
Díky řídicímu systému Delégo můžete ovládat a automatizovat 
vaše stínění, motorizovaná okna i dveře. Všechna zařízení 
můžete ovládat samostatně nebo je sdružit do skupin.

Zabezpečení
Delégo nativně spravuje nejpoužívanější systémy detekce 
narušení, které jsou běžně dostupné na trhu. Umožňuje 
vám zapojit, odpojit, a monitorovat každý jednotlivý snímač 
bezpečnostního systému. To vše jednoduchým a intuitivním 
způsobem. Díky možnosti integrovat IP kamery a digitální 
videorekordéry, je také možné monitorovat jakýkoli 
podezřelý pohyb.

Klima
Váš komfort je pro nás prioritou. Termostaty a  celkové 
vnitřní prostředí domu a bytu lze řídit. Je tak možné nejen 
monitorovat vývoj teploty a vlhkosti v reálném čase, ale také 
nastavit všechny parametry, aby bylo možné znovu vytvořit 
optimální podmínky a maximalizovat úspory energie.

Energie
S  Delégem máte možnost sbírat historická data spotřeby 
energie v  domě a  to včetně konkrétní spotřeby vašich 
spotřebičů. Ať už jde o elektrickou energii, vodu nebo plyn. 
Výsledek těchto analýz se zobrazuje nejen na obrazovce 
v  přehledných grafech, ale může být také použit 
k  implementaci logiky a  optimalizace, strategií, zejména 
v případě využívání více zdrojů energie současně.

Scénáře
Scénář domácí automatizace je soubor vhodných kombinací
příkazů, ovládacích prvků a  nastavení integrovaných 
systémů. Díky systému Delégo může uživatel vytvořit 
jeden nebo více scénářů. Zcela samostatně, intuitivně 
a  jednoduše. Rychlým způsobem, aniž byste museli žádat 
o pomoc programátora nebo instalačního technika. Kalendář

Delégo umožňuje plánovat akce na denní, týdenní a  roční 
nebo sezóní bázi (například když pojedete na dovolenou). 
A to pro jakoukoli funkci nebo zařízení ve vaší domácnosti.  

Váš dům, váš hrad

Díky systému Delégo budete moci ovládat a řídit světla, klimatizaci, vytápění, audio/video zařízení, 
žaluzie a další. Jednoduchým dotykem z dotykového panelu Delégo, vypínačů a zařízení na zdi či vašeho 
mobilního telefonu.
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495  Členů

30  Let zkušeností na trhu

45  Národních skupin

8.000  Certifikovaných produktů

90.455  KNX partnerů v 168 zemích

500  Certifikovaných školicích center v 72 zemích

Díky otevřenému standardu KNX se vám, v oblasti automatizace budov  
a v oblasti inteligentního ovládání domu, otevírá široká škála možností.

KNX certifikované produkty jsou zárukou nejen kvality provedení, ale zejména  
dlouhodobé servisovatelnosti vašeho chytrého domova. 

ROZUMNÁ CENA
Pořízení systému Ekinex je snadné a cenově dostupné. Využívá sběrnici KNX na sbírání všech informací z čidel  
a vypínačů a také KNX moduly na řízení.

ŠKÁLOVATELNOST
Můžete začít se základním vybavením a  dále jej rozšiřovat. A  to jak o  další prvky, tak o  nové funkce. Vaše 
investice je díky standardu KNX dobře chráněna a má vysokou návratnost. Navíc vám standard KNX umožňuje 
přidávat moduly a funkce nejen přímo od Ekinex, ale i od ostatních KNX výrobců.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
Narozdíl od tradičních instalací, je v  KNX smart home systémech potřeba zapojit na 230 V  pouze aktory  
a výstupní zařízení. Vypínače  a senzory jsou napájeny ze sběrnice nízkým a bezpečným napětím (SELV). Díky tomu 
je instalace snadná a bezproblémová.

KNX CERTIFIKACE
Certifikace KNX garantuje vzájemnou kompatibilitu mezi KNX zařízeními různých výrobců. Celá procedura je plně 
v režii KNX asociace a je založena na testech nezávislých laboratoří.

Značka KNX na produktech Ekinex® přináší zákazníkovi následující jistoty:

• Výrobce respektuje požadavky kvality dle ISO 9001;
• Zařízení jsou ve shodě s EU normou EN 50090-2-2, která se zaměřuje na elektromagnetickou kompatibilitu,  
  elektrickou bezpečnost a podmínyk použití;
• produkty jsou ve shodě s KNX a komunikují s jinými KNX zařízeními.

Mezinárodní standard KNX
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www.ekinex.cz

KONTAKTY

Výhradní distributor pro ČR a SR 
Školicí centrum Ekinex

YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75, Praha 100 00

Ekinex showroom
Slapská 2115/1, Praha 10

tel: +420 232 232 255

info@ekinex.cz
www.ekinex.cz

březen 2022


