
www.inels.hu

LARA... lejátszó a kapcsoló helyén
Rádió / Zene / Házi telefon (Intercom) / Videotelefon / Audiozóna



Örvendek, én LARA vagyok...

INTERCOM

Kommunikálhat a család 

minden tagjával az egész 

házban.

RÁDIÓ

Szinte korlátlan számú 

internetes rádió a legjobb 

minőségben.

ZENE

Kedvenc zenék a meg-

osztott tárhelyről vagy a 

telefonról.

AUDIOZÓNA

Zenelejátszás az iNELS 

Multimédián keresztül

VIDEOTELEFON

Megnézheti, hogy ki áll az 

ajtó előtt.



MIndenkinek van otthon néhány villanykap-

csolója a falon. El tudja képzelni, hogy az Ön 

„kapcsolójával“ rádiót, zenét hallgathat, be-

szélhet családtagjaival vagy megnézheti, ki áll 

a bejárati ajtó előtt?

Igen, lehetséges. Nekünk sikerült mindezt meg-

valósítanunk egyetlen kapcsoló méretű esz-

közben. A hangszórók is ugyanolyan méretben 

és dizájnban kaptak helyet (szintén szerelvény-

dobozba telepíthetők), így nagyon gyorsan 

egy kényelmes és hatékony hangrendszerrel 

rendelkezhet, más audio-hifi  berendezésekkel 

szemben, melyek sok helyet foglalnak el.

A következőkben bemutatjuk Önnek részlete-

sebben az egyes funkciókat ...



Rádió / Zene
Az internetes rádió teljesen tiszta, zajmentes 

hangot játszik le, és legkedveltebb állomásai-

ból akár 40-et is beállíthat, melyeket bármikor 

szabadon megváltoztathat. Beépített 2x 10 

W-os erősítővel rendelkezik, de külső erősítő-

höz vagy házimozihoz is csatlakoztatható.

A LARA Rádió szorosan kapcsolódik a zené-

hez. Kedvelt zenéi közvetlenül lejátszhatók 

okostelefonról, MP3-lejátszóról, iPad-ről vagy 

NAS-adattárolóról.







Intercom (házi telefon)
A LARA nem csak a kaputelefonnal kommuni-

kálhat, hanem okostelefonnal vagy más LARA 

készülékekkel is, melyek az egész házba telepít-

hetők. Ez lehetővé teszi, hogy hívja más helyi-

ségben tartózkodó családtagjait is.

Alkalmazás
- Intercom hívás

... max. 8 LARA
... max. 30 LARA
Connection Server telepítésével

Connection
Server

Konyha

Hálószoba

Nappali

Fürdőszoba



Videotelefon
A LARA másik előnye a videotelefon funk-

ció. A LARA csatlakozik a kaputelefonhoz, így 

kommunikálhat a becsengető látogatóval, akit 

a színes kijelzőn láthat is. A látogató hívhatja 

bármelyik LARA-t a házban vagy mindegyi-

ket egyszerre. Az ajtózárral összekapcsolva az 

egyes LARA egységek gombnyomásra nyithat-

ják a zárat.”

... max. 8 LARA

Kaputelefon

Hívásátirányítás a telefonra

... max. 30 LARA
Connection Server telepítésével

LARA

Connection Server





Audiozóna
Az Audiozónák segítségével zenét hallgathat 

a központi adattárból a LARA-kon keresztül 

bármelyik helyiségben. Egyéni zónákat hoz-

hat létre a zenehallgatáshoz, pontosan az Ön 

ízlésének megfelelően.

A zenék tárolhatók egy zene tárhelyen (NAS 

Server) vagy egy multimédiás szerveren (iMM 

Client), mely további extra lehetőségeket is 

kínál videók, kamerák, világítások, stb. vezér-

lésére.

Az okostelefonra vagy táblagépre telepített 

iNELS Home Control alkalmazással egy töké-

letes audiozóna vezérlő áll rendelkezésére.

Hangszórók

Videozóna

LARA

iMM Server / Client

NAS Server

MP3 lejátszó

iPhone / okostelefon alkalmazás





A LARA egybeolvad az Ön belső terével



lara.inels.hu

Állítsa össze saját LARA-ját



LARA konfigurátor

LARA igényei szerint?
Próbálja ki konfi gurátorunkat.

A konfi gurátorban lépésről-lépésre kiválaszthatja pl. 

a LARA típusát, a telepítés módját, a keret méretét 

és dizájnját (üveg, fa, fém, stb.), a fal színét / típusát 

és a hangszórók típusát (keretbe, falra, mennyezetre, 

...). A végén áttekintést kap a választott eszközökről 

és a költségekről, majd elküldheti e-mailben a konk-

rét ajánlatkérést.



lara.inels.hu



Anita

Tünde

Mindenki

Gábor

Anita

Tamás

Tünde

Gábor

AjtóTamás

A LARA lehetővé teszi a házon belüli 

(Intercom) és a ház bejáratánál lévő kapute-

lefonnal (videotelefon) történő kommuniká-

ciót.

Legfeljebb 30 eszköz (LARA, telefon, tablet, 

...) csatlakoztatható a rendszerhez. A LARA 

alkalmas távoli kommunikációra is - mindösz-

sze internet kapcsolatra van szükség.

Intercom & Videotelefon



Anita

TamásTa

A telefonra vagy 
táblagépre telepített 
alkalmazáson keresztül 
kommunikálhat.

Beszélgethet családtagjai-
val vagy barátaival akkor is, 
ha nincs otthon. A kapute-
lefon-hívásának átirányítá-
sa egyenesen a telefonra 
történik.

Tünde



LARA Dio alkalmazás
(LARA rádióhoz)

LARA NAS alkalmazás
(LARA intercomhoz)

A LARA Dio alkalmazás a méretükben és 

funkcióiban különleges LARA eszközök ve-

zérlésére szolgál. A LARA Dio alkalmazásban 

a vezérelt eszközök száma nincs korlátozva, 

ezért egyetlen eszközről (pl. okostelefonról) 

vezérelhető a ház összes LARA készüléke.

A LARA NAS APP az iNELS Multimédia in-

telligens rendszer kiegészítője, mely lehetővé 

teszi az audiozónák okostelefonról történő 

vezérlését, beleértve a LARA audiozónákat is. 

Az alkalmazás fő előnye, hogy képes minden 

audiozónát egy helyről vezérelni.

Rendelkezésre áll:Rendelkezésre áll:



Wi-Fi

Wi-FiWi-Fi

Hálószoba Konyha Gyerekszoba Nappali

iMM Client

TV / Videozóna

LARA-k összekapcsolása

Connection Server

Kaputelefon

... max 30 LARA
Connection Server 
telepítésével

Erősítő

PoE switch, Wi-Fi router

Tünde



Beépítési lehetőségek

Hangszórók

Falra szerelés Falsíkra szerelés

A LARA beépíthető a 
szerelvénybobozba (kap-
csolókkal együtt), egyes 
kerettől akár ötös keretig 
sorolva. Ez a telepítés olyan 
helyeken ajánlott, ahol leg-
alább egy szerelvénydoboz 
rendelkezésre áll vagy a fal 
üreges az eszköz helyén.

A sík felületre szerelés le-
hetővé teszi a LARA-k te-
lepítését olyan helyeken is, 
ahol lehetetlen vagy  nehe-
zen megoldható a telepítés-
hez szükséges átalakítás. A 
kiemelőkeretek egyes, kettes 
vagy hármas verziókban áll-
nak rendelkezésre, így a fali, 
mennyezeti hangszórók mel-
lett használhatók a keretes 
hangszórók is.

Méret (mm): 
átmérő 50,8

Max. teljesítmény: 10 W

Impedancia: 32 

több szín közül választhat

Keretben

Méretek (mm): 
270x183x37

Max. teljesítmény: 15 W

Impedancia: 8 

Szín: fehér

Falon

Méret (mm): 
átmérő 127

Max. teljesítmény: 30 W

Impedancia: 8 

Szín: fehér

Mennyezetben

Méret (mm):
204x204x92

Max. teljesítmény: 60 W

Impedancia: 8 

Szín: fehér

Mennyezeten



PoE tápellátás + Wi-Fi a dobozban PoE tápellátás a dobozban

PoE tápellátás + Wi-FiPoE tápellátás

PoE tápos WiFi híd tápegységgel a szerelvénydo-
bozban. Tápellátás 230 VAC.
rendelési szám: 5224

PoE injektor tápegységgel a szerelvénydobozban.
Tápellátás 230 VAC.
rendelési szám: 6605

WiFi híd 230V-os PoE adapterrel.
rendelési szám: 5227

PoE injektor 230V-os dugasztáp adapterrel.
rendelési szám: 5225

LARA 
hangszóró

LARA 
hangszóró

LARA
LARA

KU - szerelvénydoboz KU - szerelvénydoboz

Wi-Fi 
híd

PSB-10-24 
- tápegység PoE

injektor

PSB-10-24 
- tápegység

PoE
injektor

LARA 
hangszóró LARA

LARA

Kiemelőkeret

PoE
adapter

Wi-Fi 
híd

Csatlakozási módok



Kompatibilis 
kaputelefonok

Kiegészítők

Stabilizált  kapcsoló  üzemű  tápegység  
fi x  kimeneti feszültséggel, kötő- vagy sze-
relvénydobozba történő telepítéshez (pl. 
KU-68). PSB-10-24: 24 V/10 W stabilizált 
tápegység.

TÁPEGYSÉG (PSB-10-24)

NAS szerver hosting, megosztás és adat-
biztonsági szolgáltatásokkal.

A LARA-k vezeték nélküli csatlakoztatá-
sához, Wi-Fi kapcsolattal.

PoE tápegység egy LARA-hoz.

LAN kapcsolat és PoE tápellátás bizto-
sítása akár öt LARA számára. Tápellátás 
AC 230V.

NAS KÜLSŐ TÁROLÓ

WI-FI HÍD

LARA POE TÁPEGYSÉG ADAPTER

POE SWITCH

CSATLAKOZÓ KÁBEL 
(LARA AUDIO KÁBEL)
Külső hangforrás LARA lejátszóhoz tör-
ténő csatlakoztatásához (pl. okostelefon, 
mp3 lejátszó). Hosszúsága 20 cm, 2 x 3,5 
mm sztereó Jack.

LARA AUX KÁBEL 
(LARA CINCH KÁBEL)

LARA HANGSZÓRÓ KÁBEL

Kábel a LARA külső erősítőhöz való 
csatlakoztatásához. A LARA  vonali ki-
menetének átalakítása 2x CINCH csatla-
kozó dugóra külső erősítő bemenetéhez. 
Hossz: 2 x 20 cm.

ALPHATECH - IP BOLD

2N - VERSO/BASE

COMELIT

DAHUA - VTO 2000A

LARA patch kábel hangszóróhoz.

4378

 7212

5210

6191

6605

6704

5208

5209



A cégről

2.�pozíció
Európában

10 000
INELS TELEPÍTÉS

330
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12 000 000
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ELKO EP Holding

www.elkoep.hu

Oroszország

SAE

Spanyolország

Németország

Csehország

Lengyelország

Ukrajna

Ausztria

Magyarország

Szlovákia

Törökország

Írán

Szaud Arábia

USA

India

Vietnám
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