
Výhody:
• Jednoduché ovládání atmosféry v obchodě, kde se zákazníci cítí dobře a rádi se vrací. 

• Spotřeba energií a náklady na prodejnu vždy pod kontrolou.

• Maximální zabezpečení prodejny a vystavených modelů.
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Cíle a záměry:

Módní velikán Dior, tvůrce haute couture oděvů, kosmetiky nebo luxusních parfémů, 
u příležitosti rekonstrukce prodejny v pražské Pařížské ulici vsadil na řízení bezdrátovým 

systémem iNELS RF Control. 

Řešení prodejny Dior

Cíle a záměry, které teď na prodejně náš systém řeší, 
přiblížil specialista na získávání zákazníků: „Příjem-
ná atmosféra v obchodě, osvětlení nastavené na tu 
správnou úroveň, teplota v prostoru sladěná s poča-
sím venku, líbivá hudba, to vše jsou dnes již nutnosti 

k navození zákazníkovy správné nákupní nálady ve 
chvíli, kdy vejde do našeho obchodu. Aby u nás ne-
jen nakoupil, ale příště se opět vrátil, je nutné připra-
vit mu ničím nekažený zážitek.“

Řešení:

Světlo přímo ovlivňuje to, jak výrobek na zákazníka působí, 
dokáže výrobek ještě více zvýraznit a prodat. Přesně proto 
byly zvoleny pro osvětlení jednotlivých výstavních ploch 
LED pásky, u kterých lze nastavit barevnost i intenzitu. 
Kontrolu intenzity zajišťuje univerzální stmívač RFDEL-71M. 
Veškeré nastavení a ovládání prvků se provádí pomocí 
tabletu nebo smartphonu s aplikací iHC, která umožňuje 
například i časové nastavení jednotlivých světelných scén. 
Toto nastavení bylo využito především do výloh obchodu. 
Další možností ovládání jsou bezdrátové dálkové ovladače 
RF Pilot, kterými lze ovládat až čtyřicet prvků.

V obchodě jsou automatizovány dokonce i závěsy, a to 
pomocí spínacího prvku RFJA-12B. S jeho přispěním je 
možné závěsy kompletně vytáhnout/zatáhnout.

Pro hlídání majetku a vystavovaného zboží jsou nain-
stalovány bezdrátové pohybové detektory RFMD-100, 
okenní detektor RFWD-100 na vstupní dveře a kouřo-
vý detektor RFSD-100. Všechny tyto detektory se opět 
jednoduše ovládají a kontrolují z aplikace nainstalované 
v tabletu nebo chytrém telefonu prodejce. 
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