PŘIPOJENÉ ŘEŠENÍ SIMU

JE TO CO MOŽNÁ NEJJEDNODUŠŠÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ,
KTERÉ BUDETE MÍT VŽDY NA DOSAH RUKY!

Pro vás uživatele:
Ať jste doma nebo ne, aplikace LiveIn2 vám umožňuje ovládat svá zařízení pomocí
chytrého telefonu nebo tabletu: roletu, žaluzii, garážová vrata nebo osvětlení…
Podle potřeby můžete svoji instalaci individuálně upravit.
Kromě přímého ovládání zařízení budete moci tvořit scénáře, které umožní přehrát
jediným kliknutím sekvenci pokynů na více zařízeních, nebo automatické příkazy
podle časů či zvolených podmínek.
Už si tedy nemusíte dělat starosti s roletami, otevřou se i zavřou samy v zájmu
většího pohodlí, bezpečnosti či úspor energie.
Díky kompatibilitě s novou řadou BHz budete moci využít zpětného zpětného
hlášení o stavu vašich zařízení.

Pro vás instalátory:
Aplikace LiveIn2 nabízí režim instalátora bez účtu, pružný a intuitivní, abyste mohli
spravovat veškeré případy instalace.
Box LiveIn2 zahrnuje dvojitou technologii, rádiovou Hz a novou rádiovou BHz.
Vaše stávající Hz projekty se stávají kompatibilními s novou technologií BHz.
APLIKACE ZDARMA
DOSTUPNÁ PRO
IOS A ANDROID

Kompatibilní s rádiovými řadami SIMU:
&

PROVOZ
S APLIKACÍ

S INTERNETEM
A BOXEM LIVEIN2
DOMA

na chytrém telefonu nebo tabletu

Z DOMOVA…

MŮŽU OVLÁDAT
ZAŘÍZENÍ Z DOMOVA
rolety, žaluzie,
garážová vrata či osvětlení…

WIFI
NEBO 3G/4G

A/NEBO

Internetový modem s
připojením RJ45

ČI ODJINUD…

INSTALACE
APLIKACE PRO
IOS A ANDROID
ZDARMA *

K instalaci a použití

potřebujete:

Dům vybavený výrobky
/ nebo

+

Simu LiveIn2

1 chytrý telefon nebo tablet
kompatibilní s aplikací

+
* Žádný závazek na konkrétní dobu pro
používání těchto služeb.
Přístup ke službám SIMU pro LiveIn2
předpokládá souhlas s našimi všeobecnými
obchodními podmínkami (k dispozici na
www.livein.simu.com). Tyto podmínky vám
budou předloženy k souhlasu při vašem
přihlášení k těmto službám.

+
1 modem

Minimálně ANDROID 5.0
nebo Minimálně IOS 9
S PŘÍSTUPEM K INTERNETU WIFI NEBO 3G/4G

Domácí internetové
připojení

PRO INSTALÁTORY
POMOCÍ KLÍČE WIFI
Wifi

APLIKACE NABÍZÍ

Instalační příslušenství SIMU.

REŽIM INSTALÁTORA
BEZ ÚČTU

NEBO

KE KONFIGURACI

POMOCÍ LAN

ZAŘÍZENÍ
ZCELA JEDNODUŠE…

Kompatibilní pouze s android aplikací

LAN

Můžete si zvolit použití běžně dostupného routeru
wifi nebo použít internetový modem zákazníka, pokud
znáte heslo k jeho síti.

4 MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ DOMU

ZAŘÍZENÍ
Přímé ovládání zařízení nebo
zvolených skupin

SCÉNÁŘE
Tvorba a spouštění
scénářů

Přehrát sekvenci pokynů na více
zařízeních

Např.: Scénář „odjezd“, který zavře všechny
rolety a zhasne světla

SPÍNACÍ HODINY
Programování
času

Automatizovat podle zvoleného
času: nastavený čas, soumrak, úsvit,
funkce simulace přítomnosti…
Možnost deaktivace
hodin jednotlivě.

SNÍMAČE A IF-THEN
Přidání
senzoru slunečního svitu

Díky přidání venkovního senzoru
slunečního svitu BHz tvořte
podmínky k automatizaci podle
úrovně slunečního svitu.

NOVINKA
NOVINKA

Ovládejte
scénáře pomocí příslušného nástěnného vysílače

Venkovní senzor slunečního svitu BHz

Vysílač BHz scénář LiveIn2

NOVINKA SIMU-BHz

powered by

CO JE
SIMU-BHz ?
Je to nová rádiová
řada se zpětným
hlášením nabízená
SIMU.

ZPĚTNÉ HLÁŠENÍ
V nabídce Přístroje“
Vidím stav svých rolet BHz
v reálném čase.
VĚTŠÍ PŘESNOST
Z nabídky ovládání si mohu
nastavit otevírání rolety
na požadovanou polohu.

NÁPOVĚDY
Společnost SIMU se zavazuje, že vás bude provázet v zájmu propagace tohoto řešení jak při prodeji, tak při jeho
instalaci.

PŘÍSLUŠNÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA

www.livein.simu.com
Všechny informace dostupné
on-line, aby váš zákazník mohl
získat základní informace
o tomto řešení.

UKÁZKA

PLAY

Prostor vyhrazený pro podporu
instalátora se všemi informacemi
a video tutoriály.

TESTUJTE APLIKACI S NAŠÍM UKÁZKOVÝM REŽIMEM

Horká linka s možností
vzdálené diagnostiky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
PROVOZ
APLIKACE ZDARMA pro chytrý telefon nebo tablet k dispozici na
KOMPATIBILITA rádio SIMU-Hz a SIMU-BHz
		 Seznam kompatibilních zařízení www.livein.simu.com
OVLÁDÁNÍ	ovládání zařízení na dálku (jednotlivých nebo po skupinách) 			
(Doporučeno: 30 Hz / 30 BHz / 20 skupin)
FUNKCE scénář: podle aplikace nebo vysílače scénáře *
(Doporučeno: 30 scénářů na aplikaci / 10 vysílačů)
		
hodiny: Nastavený čas (možná simulace přítomnosti)
Kosmický čas: úsvit, soumrak
(Doporučeno: 30 scénářů na aplikaci / 10 vysílačů)
		
snímač a if-then **
(Doporučeno: 20 snímačů 20 If-then)
AKTUALIZACE Přístup k automatickým aktualizacím
* Funkce dostupná pouze při přidání satelitních přístrojů (vysílač scénáře, senzor slunečního svitu)
** v zájmu plynulé funkce rozhraní a instalace LiveIn2 vám doporučujeme omezit funkce, i když jich lze uložit víc.

PROVOZNÍ TEPLOTA
TŘÍDA PRODUKTU
TŘÍDA OCHRANY
SÍŤOVÝ ADAPTÉR
		
SPOTŘEBA V NORMÁLNÍM PROVOZU
JMENOVITÝ PROUD KONEKTORŮ USB
ROZMĚRY
PRACOVNÍ KMITOČET
		

0°C - 50°C, max. 85% RH
II
IP20
Vstup: 100 V - 240 V ~ 50 Hz / 60 Hz
Výstup: 5 V nepřetržitě 2A.
Nepřetržitě 5V / 2A
500mA pro horní konektor a 1A pro součet dolních konektorů
151 x 142 x 60 mm
- 868-870 MHz SIMU-BHz obousměrný třípásmový
- 433.420 MHz SIMU-Hz

DOSAH SIGNÁLU 200 m ve volném prostoru
		 20 m přes 2 vyztužené betonové stěny

KÓDY
BOX
OZNAČENÍ

KÓD

LIVEIN2 BOX

2009201

SATELITY
OZNAČENÍ

KÓD

VYSÍLAČ BHz SCÉNÁŘ LIVEIN2

2009225

SENZOR SLUNEČNÍHO SVITU BHz VENKOVNÍ

2009338

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
OZNAČENÍ

KÓD

KLÍČ WIFI LIVEIN2

2009287

Kompatibilní pouze s android aplikací

Apple, logo Apple, iPhone, iPad jsou registrované ochranné známky Apple Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. AppStore je chráněná značka patřící společnosti Apple Inc. Google PLAY je registrovaná ochranná známka Google Inc.
Realizace SIMU - 02/21 - SIMU SAS, kapitál 5 000 000 eur, RCS Vesoul 425 650 090.
Informativní dokument Vyhrazujeme si právo vám kdykoli v rámci neustálého vývoje a zlepšování naší nabídky poskytnout všechny užitečné úpravy.
Společnost SIMU nemůže převzít odpovědnost v případě neprofesionálního použití.
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