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Zakres

Napędy

Urządzenia dodatkowe

1-kanałowy
nadajnik naścienny
BHz
do lokalnego sterowania 
napędem BHz.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009078
100/ Nr ref.  2009079

T3.5 E BHz
Moment obrotowy/
prędkość
4/9 Nm - 16 obr./min. 
13 Nm - 10 obr./min.

Opakowanie  
1/ 10/
Nr ref.. prosimy o kontakt

Nadajnik BHz 
scenariuszy 
Livein2
Przy użyciu tego punktu
sterowania użytkownik
może uruchamiać 2
scenariusze LiveIn2
uprzednio zdefi niowane
w aplikacji.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009225

LiveIn2 box
Solution for centralised control of Hz/BHz  
equipment by smartphone or tablet  
(locally or remotely). LiveIn2 application 
for download (Ios/Android) included.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009201

1-kanałowy
nadajnik 
przenośny BHz
do lokalnego sterowania 
napędem BHz.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009072

T5 E BHz
Moment obrotowy/
prędkość
8/10/15/20/25/35 Nm  
- 17 obr./min.
50 Nm - 12 obr./min.

Opakowanie  
1/ 10/ 100/
50/ zestaw adaptacyjny 
Octa 60 Nr ref.. prosimy o kontakt

Zewnętrzny 
czujnik słoneczny 
BHz
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scenariuszy zdefi 
niowanych w aplikacji 
LiveIn2, stosownie 
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słonecznego na fasadzie 
budynku.
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1/ Nr ref.  2009338

5-kanałowy
nadajnik 
przenośny BHz
do lokalnego sterowania 
napędem BHz  
do centralnego 
sterowania.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009202

T5 AUTOSHORT BHz
Moment obrotowy/
prędkość
6 Nm - 17 obr./min.

Opakowanie  
1/       Nr ref.  2009224 
10/     Nr ref.  2009223
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do LiveIn2
(dla trybu instalatora)
używany przy
konfi gurowaniu urządzeń
w aplikacji LiveIn2
bez dostępu do sieci
internetowej klienta.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009287

Lokalne nadajniki *

Z informacją zwrotną

Z informacją zwrotną

Szczegółowe informacje o produktach z kategorii BHz znajdą Państwo  
na naszej stronie internetowej www.simu.com

Instrukcje Filmy Rekomendacje FAQE-katalog

* nadajniki bez informacji zwrotnej

www.simu.com
© SIMU - 06/18
Apple i logotypy Apple są znakami towarowymi Apple, Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. iPad® i iPhone® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple, Inc.
App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Google Play jest znakiem towarowym Google Inc.
Dokument nie ma charakteru umowy. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelakich koniecznych zmian w dowolnej chwili, w celu zapewnienia stałego rozwoju i poprawy naszej oferty.
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KORZYŚCI
SPRZEDAŻOWE

KORZYŚCI 
INSTALACYJNE

APLIKACJA LIVEIN2
UDOSTĘPNIA:

elastyczny tryb  
instalatora  
umożliwiający  
Ci zarządzanie różnymi 
typami instalacji.

ekrany pomocy 
wspierające Cię
w konfiguracji
sprzętu i rozwiązywaniu
problemów.

Dzięki LiveIn2 zaoferujesz 
swoim klientom możliwość 
sterowania ich urządzeniami 
ze smartfona lub tabletu, 
bez względu na to, czy są 
w domu, czy poza nim.
To jest najprostsze zdalne 
sterowanie - praktycznie 
zawsze jest pod ręką!

LiveIn2

URZĄDZENIA
Możesz 
sterować Twoimi
urządzeniami
indywidualnie lub
grupami, będąc
w domu lub poza
domem.

SCENARIUSZE
Stwórz swoje
scenariusze, aby
przy użyciu aplikacji
uruchamiać 
sekwencję poleceń  
na kilku urządzeniach.

Nadajnik scenariuszy 
LiveIn2: z tego 
punktu sterowania 
użytkownik może 
odtworzyć 2 wybrane 
scenariusze LiveIn2.

HARMONOGRAMY
Zautomatyzuj 
swoje urządzenia 
i scenariusze w 
oparciu o wcześniej 
ustalone czasy.

DODANIE 
zewnętrznego 
czujnika  
słonecznego  
BHz oznacza, 
że możesz teraz 
stworzyć warunki  
do automatyzacji  
rolet w zależności  
od poziomu  
natężenia światła 
słonecznego.

Aplikacja LiveIn2

Z LiveIn2 każdy  
szczegół został uproszczony 
i zaprojektowany dla Ciebie, 
profesjonalisty.

Instalację LiveIn2 można 
łatwo przeprowadzić przy 
użyciu aplikacji mobilnej, 
bez konieczności  
tworzenia konta.

Konfiguracja urządzeń jest 
prosta niezależnie od tego, 
czy jesteś instalatorem, czy 
producentem. Użytkownik 
końcowy musi tylko 
utworzyć konto 
i spersonalizować instalację 
przy użyciu scenariuszy,
harmonogramów itd.

rozwiązaniem 
przeznaczonym do rolet, 
które także daje możliwość 
sterowania innymi 
urządzeniami w domu.

rozbudowany o produkty 
z technologią BHz, 
pozwalającą na obsługę 
urządzeń przesyłających 
informację zwrotną.

z nowymi funkcjami, 
które zwiększają komfort 
użytkownika.

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z 
CENTRALI I DEDYKOWANEJ 
APLIKACJI MOBILNEJ, LIVEIN2 JEST:

Kluczem WiFi LiveIn2: aby 
sparować urządzenia bez 
korzystania z połączenia 
internetowego klienta.

przewodem LAN: dla
znanego połączenia Wifi .

połączenie
bez konta

GWARANTOWANE
WSPARCIE
Zawsze możesz liczyć na pomoc SIMU w sprzedaży
rozwiązania użytkownikowi jak i w jego instalacji.

DEDYKOWANA STRONA INTERNETOWA
www.livein.simu.com 

Pełny zestaw informacji o rozwiązaniu,
dostępny w internecie dla Twojego klienta.

Infolinia umożliwiająca zdalną
diagnozę instalacji.

I WIELE INNYCH
SPERSONALIZOWANYCH
USŁUG (NP. SZKOLENIA)

Sekcja wsparcia procesu instalacji, z pełnymi 
informacjami i fi lmami szkoleniowymi.

ZESKANUJ KOD I WYPRÓBUJ NASZĄ APLIKACJĘ W TRYBIE DEMO

GWARANTOWANA 
CIĄGŁOŚĆ  
I SKALOWALNOŚĆ

ROZWIĄZANIE LIVEIN2 ZAWIERA:

Dwie technologie radiowe:
technologię Hz oraz nową
technologię BHz.
Twoje projekty oparte o Hz 
są kompatybilne 
z technologią BHz.

Funkcje można 
rozbudowywać:
dzięki aktualizacjom aplikacji 
i nowym urządzeniom 
peryferyjnym kompatybilnym 
z LiveIn2

Dzięki rozwiązaniu LiveIn2, SIMU wybrało silne partnerstwo, 
aby podtrzymać obietnicę ciągłości i skalowalności dla Ciebie, 
profesjonalisty i użytkownika.

CIĄGŁOŚĆ Z Hz  

Ten nowy zakres produktów 
nie wymaga zmiany nawyków 
instalacji, ponieważ pozostają 
one takie same jak w przypadku 
systemu Hz, podczas gdy 
rozwiązanie LiveIn2 w centrum 
oferty zapewni ciągłość twoich 
projektów.

LIVEIN2 WYMYŚLONY DLA  BHz 

Dzięki nowej serii produktów,
aplikacja sterująca LiveIn2
na smartfony oferuje teraz  
nowe funkcje.

CZYM JEST BHz?

BHz to nowa technologia,
opracowana przez SIMU
z gwarancją informacji zwrotnej,
niezawodna i bezpieczna.

INFORMACJA
ZWROTNA
W menu urządzeń
mogę w czasie
rzeczywistym
obserwować stan
moich rolet BHz.

WIĘKSZA PRECYZJA
W menu sterowania 
mogę ustawić poziom 
otwarcia rolety na 
preferowaną przeze
mnie wartość.

• częstotliwość radiowa 868 MHz

•  3 zakresy częstotliwości 
(automatyczny wybór 
najlepszego zakresu)

•  instalacja radiowa 
zabezpieczona unikalnym, 
128-bitowym kluczem 
szyfrującym

•  skuteczny zasięg 20m  
w budynkach ze ścianami 
betonowymi. 

PRZEGLĄD NOWYCH PRODUKTÓW

ZDALNE STEROWANIE 
PRZEZ INTERNET LIVEIN2
Rozwiązanie zdalnego sterowania LiveIn2 
przez internet obiecuje realizować funkcję 

informacji zwrotnej, która jest możliwa 
dzięki tej nowej ofercie BHz.

Wzbogacone o ofertę uzupełniającą, w tym 
czujnik słoneczny i nadajnik scenariuszy, 

umożliwiając Ci jeszcze bardziej 
wykorzystać łatwość i spokój ducha, jakie 

oferuje ten system sterowania.

NAPĘDY
Asortyment napędów BHz

SIMU obejmuje napędy do rolet:
T3.5 E BHz,

T5 E BHz, oraz
T5 AUTOSHORT BHz.

STEROWNIKI LOKALNE
Proste punkty sterowania BHz, przenośne 
lub naścienne, umożliwiają bezpośrednie 

sterowanie urządzeniami z dodatkową 
korzyścią utrzymania projektu instalacji.
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LIVEIN2 WYMYŚLONY DLA  BHz 
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opracowana przez SIMU
z gwarancją informacji zwrotnej,
niezawodna i bezpieczna.
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(automatyczny wybór 
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szyfrującym

•  skuteczny zasięg 20m  
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PRZEGLĄD NOWYCH PRODUKTÓW

ZDALNE STEROWANIE 
PRZEZ INTERNET LIVEIN2
Rozwiązanie zdalnego sterowania LiveIn2 
przez internet obiecuje realizować funkcję 

informacji zwrotnej, która jest możliwa 
dzięki tej nowej ofercie BHz.

Wzbogacone o ofertę uzupełniającą, w tym 
czujnik słoneczny i nadajnik scenariuszy, 

umożliwiając Ci jeszcze bardziej 
wykorzystać łatwość i spokój ducha, jakie 

oferuje ten system sterowania.

NAPĘDY
Asortyment napędów BHz

SIMU obejmuje napędy do rolet:
T3.5 E BHz,

T5 E BHz, oraz
T5 AUTOSHORT BHz.

STEROWNIKI LOKALNE
Proste punkty sterowania BHz, przenośne 
lub naścienne, umożliwiają bezpośrednie 

sterowanie urządzeniami z dodatkową 
korzyścią utrzymania projektu instalacji.



„Mogę w dowolnym momencie
sprawdzić, czy rolety są zamknięte –
czuję się dzięki temu pewniej”

„Wybrałem długoterminowe
rozwiązanie. Będę mógł unowocześnić
moją instalację, kiedy będę chciał”

„Już nie muszę się martwić
roletami. Otwierają się
i zamykają wtedy, kiedy to
zaplanuję”

„Wszystkie informacje potrzebne
do spersonalizowania mojej
instalacji znalazłem na stronie
internetowej”

„Sterowanie  
urządzeniami domowymi  
po przez aplikację  
jest dziecinnie proste”

RELIABILITY
SIMPLICITY
PROXIMITY

AGILITY

OUR VALUES 65 FRENCH
BRAND

  20 MILLION
MOTORS
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WORLDWIDE

YEARS’
EXPERIENCE

INVENTOR 
OF TUBULAR

MOTOR

1959

SŁOWAMI
UŻYTKOWNIKÓW

Committed to you Committed to you

LIVEIN2 I AUTOMATYKA DOMOWA SIMU ZREALIZUJ SWOJE PROJEKTY ZE SPOKOJEM DUCHA 

- DLA SPRZEDAWCY I INSTALATORA -

powered by

Zakres

Napędy

Urządzenia dodatkowe

1-kanałowy
nadajnik naścienny
BHz
do lokalnego sterowania 
napędem BHz.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009078
100/ Nr ref.  2009079

T3.5 E BHz
Moment obrotowy/
prędkość
4/9 Nm - 16 obr./min. 
13 Nm - 10 obr./min.

Opakowanie  
1/ 10/
Nr ref.. prosimy o kontakt

Nadajnik BHz 
scenariuszy 
Livein2
Przy użyciu tego punktu
sterowania użytkownik
może uruchamiać 2
scenariusze LiveIn2
uprzednio zdefi niowane
w aplikacji.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009225

LiveIn2 box
Solution for centralised control of Hz/BHz  
equipment by smartphone or tablet  
(locally or remotely). LiveIn2 application 
for download (Ios/Android) included.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009201

1-kanałowy
nadajnik 
przenośny BHz
do lokalnego sterowania 
napędem BHz.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009072

T5 E BHz
Moment obrotowy/
prędkość
8/10/15/20/25/35 Nm  
- 17 obr./min.
50 Nm - 12 obr./min.

Opakowanie  
1/ 10/ 100/
50/ zestaw adaptacyjny 
Octa 60 Nr ref.. prosimy o kontakt

Zewnętrzny 
czujnik słoneczny 
BHz
używany do realizacji
scenariuszy zdefi 
niowanych w aplikacji 
LiveIn2, stosownie 
do natężenia światła 
słonecznego na fasadzie 
budynku.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009338

5-kanałowy
nadajnik 
przenośny BHz
do lokalnego sterowania 
napędem BHz  
do centralnego 
sterowania.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009202

T5 AUTOSHORT BHz
Moment obrotowy/
prędkość
6 Nm - 17 obr./min.

Opakowanie  
1/       Nr ref.  2009224 
10/     Nr ref.  2009223

Klucz WiFi  
do LiveIn2
(dla trybu instalatora)
używany przy
konfi gurowaniu urządzeń
w aplikacji LiveIn2
bez dostępu do sieci
internetowej klienta.

Opakowanie
1/ Nr ref.  2009287

Lokalne nadajniki *

Z informacją zwrotną

Z informacją zwrotną

Szczegółowe informacje o produktach z kategorii BHz znajdą Państwo  
na naszej stronie internetowej www.simu.com

Instrukcje Filmy Rekomendacje FAQE-katalog

* nadajniki bez informacji zwrotnej

www.simu.com
© SIMU - 06/18
Apple i logotypy Apple są znakami towarowymi Apple, Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. iPad® i iPhone® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple, Inc.
App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Google Play jest znakiem towarowym Google Inc.
Dokument nie ma charakteru umowy. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelakich koniecznych zmian w dowolnej chwili, w celu zapewnienia stałego rozwoju i poprawy naszej oferty.
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