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Раждането на безжичните кинетични ключове. 
Традиционните ключове изискват сложен монтаж – 
налична ел. инсталация, разхищение на материали 
и време, дупчене и къртене, полагане на гофрирани 
маркучи, кабели и кабелни кутии и монтаж на ключове. 
За повече от 130 години от изобретяването на електри-
ческата крушка, ключовете не са еволюирали, поради 
ограничения на технологията… до днес! 

Безжичен ключ, извличащ ползата от употребата 
на кинетична енергия. 
Раждането на безжичния, кинетичен ключ, променя 
традициите и създава нова епоха в индустрията! Меха-
ничната кинетична енергия, се генерира от познатото 
ни натискане на ключа. Генерираната кинетична енер-
гия, се превръща в електричество, което се използва 
за изпращане на сигнал към контролера на лампата. 
Отсега нататък, ключовете вече няма нужда да са 
окабелени. Това изцяло решава проблема от трудното 
и скъпо прекарване на кабели и дава възможности за 
промяна на местоположението на ключовете спрямо 

Енергията в природата, може да бъде добита от много източници – 
вода, вятър, слънчеви, топлинни, горива и т.н. Тези принадлежат, към 
мощните енергоизточници, които носят огромни икономически ползи, 
при използването им. Съществуват други енергийни източници, така 
наречените микро-енергийни източници, при които на пръв поглед 
добиването им и използването им не изглеждат рентабилни. Към тях 
спада и всяка форма на кинетична енергия. Хората през годините са 
се научили да използват кинетичната енергия в своя полза. Примери 
за това са автоматичните часовници, които използват кинетичната 
енергия, генерирана от движенията на човека, който го носи. 
Събирането на енергия, генерирана от вибрациите при работата 
на машина, може да бъде превърната в електричество. Също 
така електромагнитните вълни във въздуха, могат да бъдат 
трансформирани отново в електричество. Въпреки че, събирането и 
акумулирането на този тип микро-енергия е изключително трудно, по 
разумен и ефективен начин за добиване на достатъчно количество 
енергия, тя от своя страна, може да донесе огромни икономически 
ползи. 
Накратко казано, колкото повече практическо приложение намира 
използването на тази енергия, толкова по-осезаемо ще бъде 
намалена употребата на изчерпаеми енергоизточници, намалявайки 
въглеродните емисии и спасявайки Земята!

Енергията е навсякъде 
около нас

ТЕХНОЛОГИЯ
Ефективността, на придобиване на кинетична енергия, чрез използването на 
нашите патентовани електромагнитни конвертори, достига 90%, за да може 
нашият ключ, да има достатъчно енергия, за да захрани електрониката си, 
която комуникира безжично с контролера на лампата.

желанията на потребителя, по всяко едно време. Освен 
това могат да се ползват до 10 ключа за контрол на 
една лампа, разположени според нуждите. И това ако 
не е иновация...!? Определено е и то не само според 
нас, тъй като компанията е патентовала безжичните 
ключове с 27 патента.

Свръх надежден протокол за кодиране.
За всяко електрическо оборудване, надеждността е из-
ключително важна. За да сме сигурни за надеждността 
на предавания безжичен сигнал, комуникационният 
ни протокол използва множество технологии. Както 
знаем, в настоящата среда съществуват твърде много и 
свръх сложни високо честотни радио сигнали. За това 
използваме сложен алгоритъм и 32-битов протокол 
за кодиране, който гарантира надеждността на връз-
ката. Така, дори и всички потребители в държавата, да 
използват наши ключове, няма да има повтарящи се 
кодове и грешни действия. При всяко генериране на 
действие, кодирания сигнал се изпраща три пъти, за да 
бъде приет и действието изпълнено коректно.



Икономически ползи.
Освен приятното и лесно използване на кинетичните 
ключове, те имат и още едно огромно предимство, 
сравнени с познатите ни до вчера подобни продукти 
– пестите пари.
Пестите от всичко, като за начало от допълнително 
заплащане на строителния конструктор, който тряб-
ва да се съобрази с Вашите желания и да направи 
проект на електрическата инсталация и подробно 
да опише всяка една точка където ще има ключ. За 
да достигне електричеството до ключовете е необ-
ходим кабел, кабелни кутии, кабелни гофрирани 
маркучи, къртене, мръсотия, замазка, шпакловане. 
Освен това, когато ползвате окабелени ключове, вие 
никога не можете да смените концепцията или да до-
бавите нови, без допълнително къртене и мръсотия 
и разходи. Според данни на строителните фирми, 
за сграда с 5 етажа се използват 2700 метра кабел 
за захранването на ключовете. Появилите се напо-
следък безжични ключове, работещи пък с батерии 
изхабяват 50 000 000 броя батерии за една година.  
След тези фрапиращи цифри вече със сигурност 
всеки един си е дал сметка каква революция наис-
тина са кинетичните ключове – иновативни, удобни, 
икономични и безопасни за Вас и околната среда. 
Най-технологичният ключ в историята.
Ежедневието ни е изпълнено с набор от действия и 
установени процеси за справяне с всичко заобика-
лящо ни. Иновациите и технологиите тласкат света 
напред, отваряйки нови хоризонти и пречупващи 
представите ни. Кинетичните ключове правят точно 
това! Този продукт не само променя навиците ни, но 
и прави потребителите част от социалния прогрес. 

Без кабели, без батерии, без специални умения.
Вече не е нужно да сте толкова сръчни и да имате 
огромен набор от инструменти, за да направите 
нещо елементарно. Забравете за къртенето, дупките 
и окабеляването. Кинетичните ключове освен 
удобни, красиви и безопасни, правят вграждането 
им в дома ви истинска наслада. 

Уважавай традициите, но погледни и отвъд тях.
Кинетичните ключове са напълно ориентирани към 
човешките нужди. Дали е малко дете или възрастен 
човек, всеки може да борави с тази технология 
без затруднения. Представете си, каквото и да 
правите в дома си – пускане на пералня, миене, 
готвене, Вие ще можете спокойно да използвате 
нашите кинетични ключове без да се притеснявате, 
че ръцете Ви са мокри. Неусетно тази кинетични 
ключове ще се превърнат във Вашия най-верен 
помощник.

Перфектната комбинация между технология 
и дизайн.
Не е важно едно нещо просто да работи, но и да 
изглежда добре. Дизайнът им съчетава в себе си 
традиционния изглед на познатите ни ключове 
примесен с модерно и стилно излъчване. Богатата 
гама модели и цветове ще Ви даде възможност 
да подберете точно това, което искате и ще 
задоволи всеки един вкус. Качествената изработка 
и отличният избор на материали правят продукта 
годен за употреба поколения напред. Около 
60г. експлоатационен период и над 200 000 
превключвания  и то без никаква поддръжка или 
смяна на батерии – КОЛКО ПРОДУКТА МОГАТ ТОВА?!

Автономен – Без батерии 
(без захранване, без кабели) 

Енерго спестяващ – сам 
генерира захранването си! 

Безжични – 160m обхват на 
открито / 30m на закрито 

Гъвкавост 
• До 10 ключа могат да 
управляват 1 лампа
• 1 ключ, може да управлява 
множество лампи
• Възможност за управление 
от смарт устройства(телефон, 
таблет) чрез Wi-Fi
• Възможност за управление 
на товари до 10А
• Тънък, елегантен и 
висококачествен

Удобство – може да се  
монтира навсякъде

Екологичен – при широка 
употреба по света, 
кинетичните ключове, 
могат да спестят употребата 
на над 50,000,000 батерии

Проектиран от носител на 
награда Red Dot Design 

100% безопасен –  
водоустойчив; без ток 

Кинетичният ключ решава проблем, съществуващ от над  
130 години. Проблема, че трябва да монтирате ключовете на 
точно определени места, предопределени от съществуващата 
инсталация в дома ви, съществуващото окабеляване и невъз-
можността за промяна и избор. Невъзможността за разши-
ряване или подобряване на управлението на осветлението, 
спрямо променящите ви се нужди, реновиране, ре аранжи-
ране, промяна на дизайна или концепцията на помещението, 
разместване, нови идеи, стремеж към по-голямо удобство...



Единичен ключ / 
Бял
SKU: EE0154
Цена: 33.00лв

Единичен ключ / 
Сребрист
SKU: EE0187
Цена: 33.00лв

• Без ограничение в повърхността върху 
която се монтира! (може да се монтира 
върху мебели, стени, плочки, плотове, 
прозорци, в банята, на терасата и т.н.)

• Свръх надежден протокол за кодиране 
на радиосигнала – 32 битов 

5 години гаранция

• Чист монтаж – без прах, ремонтни дей-
ности или шум

Единичен ключ / 
Златист
SKU: EE0165
Цена: 33.00лв

* Безжичният Wi-Fi контролер с високоефективно превключващо захранване има 
широк диапазон на напрежение с отлична стабилност и издръжливост. Той може да 
се управлява от приложение за смарт устройства (iOS и Android) и има капацитет на 
товарене от 5A. Безжичният контролер за безжичен достъп е оборудван с функция 
за контрол на стартовия ток, създавайки безопасен и траен продукт.
Изтеглете безплатното приложение 
Потърсете Kinetic Switch в App Store или Google Play, за да изтеглите и инсталирате 
приложението за контрол на вашето iOS или устройство с Android.
Амазон Алекса съвместим
Wi-Fi приемникът може да бъде управляван от Amazon Alexa. Просто активирай-
те умението „Smart Life“ на приложението Alexa и след това можете да откриете 
устройството в приложението Alexa под „Smart Home“.

* Безжичният контролер с високоефективно превключващо 
захранване има широк диапазон на напрежение с отлична 
стабилност и издръжливост. С възможности за натоварване 
от 1А, 5А или 10А реле, безжичният контролер е оборуд-
ван с функция за контрол на стартовия ток, създавайки 
безопасен и траен продукт. Безжичните кинетични ключове 
и безжичните контролери могат да бъдат свързани във 
всяка комбинация. Контролерът може да се управлява от 
максимум 10 отделни ключа за осветление, а ключа може да 
се свърже с неограничен брой контролери. Предлага се и 
като двоен приемник 2 × 5А. Необходима е водоустойчива 
кутия, ако се използва на открито.

Двоен ключ / 
Бял
SKU: EE0254
Цена: 36.00лв

* Контролер 1-кръг, 1.5А, 
димируем
SKU: ERC301
Цена: 45.00лв

* Контролер 2-независими 
кръга, 2x5А
SKU: ERC303
Цена: 40.00лв

* Контролер 1-кръг, 5А, 
+Wi-Fi
SKU: ERC309
Цена: 55.00лв

Двоен ключ / 
Сребрист
SKU: EE0287
Цена: 40.00лв

Двоен ключ / 
Златист
SKU: EE0265
Цена: 40.00лв

Троен ключ / 
Бял
SKU: EE0354
Цена: 40.00лв

* Контролер 1-кръг, 5А
SKU: ERC302
Цена: 33.00лв

* Контролер 1-кръг, 
10А
SKU: ERC304
Цена: 40.00лв

* Контролер 1-кръг, 
1А димируем +Wi-Fi
SKU: ERC310
Цена: 60.00лв

Троен ключ / 
Сребрист
SKU: EE0387
Цена: 45.00лв

Троен ключ / 
Златист
SKU: EE0365
Цена: 45.00лв

Бул. Черни връх № 88   
+35989 6662229
+35989 9670033
+35988 7336666

www.kinetic.bg

Мол Парадайс Център, ниво -1,
откъм централния вход с ул. Сребърна

Бул. Черни връх № 100 
София, България
www.kirov-high-end.bg
www.facebook.com/KirovHighEnd/

Изключителен представител 
за България и Австрия


