ROZWIĄZANIE SIMU DO ZDALNEGO STEROWANIA

TO NAJPROSTSZY MOŻLIWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA,
KTÓRY ZAWSZE BĘDZIESZ MIEĆ POD RĘKĄ!

Dla użytkowników:
Niezależnie od tego, czy jesteś w domu czy poza nim aplikacja LiveIn2 umożliwia
sterowanie urządzeniami domowymi za pomocą smartfona lub tabletu: roletami,
zasłonami, bramą garażową, oświetleniem itp.
Można również dostosować instalację do swoich indywidualnych potrzeb.
Oprócz zwykłego bezpośredniego sterowania urządzeniami można tworzyć
scenariusze, które jednym kliknięciem uruchamiają sekwencję poleceń dla kilku
urządzeń lub umożliwiają wykonywanie poleceń automatycznych na podstawie
wybranych przedziałów czasowych lub określonych warunków.
Nie musisz więc już się martwić o rolety. Będą się one otwierać i zamykać
samodzielnie, zapewniając większy komfort, zwiększone bezpieczeństwo lub
oszczędności energii.
Dzięki wzbogaceniu aplikacji o kompatybilność z nową serią BHz zachowasz
większy spokój, mogąc otrzymywać informacje zwrotne na temat stanu swoich
urządzeń.

Dla instalatorów:
W ZESTAWIE
DEDYKOWANA APLIKACJA
DLA SYSTEMÓW IOS
I ANDROID
Kompatybilna z seriami radiowymi SIMU:
oraz

Aplikacja LiveIn2 proponuje tryb instalatora bez konta, elastyczny i intuicyjny, który
umożliwia zarządzanie wszystkimi przypadkami instalacji.
LiveIn2 obsługuje dwa rodzaje komunikacji — radiowe Hz i nowe radiowe BHz.
Instalacje Hz są nadal obsługiwane i możliwe staje się rozszerzenie o funkcjonalność
BHz..

DZIAŁANIE
ZA POMOCĄ APLIKACJI
na smartfon lub tablet

Z DOMU…

PRZEZ INTERNET
ZA POMOCĄ
LIVEIN2 W DOMU

MOGĘ STEROWAĆ
URZĄDZENIAMI
DOMOWYMI
rolety, zasłony,
brama garażowa lub oświetlenie…

WIFI
LUB 3G/4G

I/LUB

Router internetowy
połączony łączem RJ45

LUB Z INNEGO
MIEJSCA…

INSTALACJA
APLIKACJA DLA SYSTEMÓW
IOS I ANDROID
BEZ ABONAMENTU*

Aby zainstalować i używać

, potrzebne są:

Dom wyposażony w urządzenia
i/lub

+

Simu LiveIn2

+
1 smartfon lub tablet
kompatybilny z aplikacją

+

co najmniej ANDROID 5.0
lub co najmniej IOS 9
Z DOSTĘPEM DO INTERNETU PRZEZ WIFI
LUB 3G/4G

i router internetowy w domu
* Brak jakichkolwiek zobowiązań dotyczących
okresu korzystania z usług.
Dostęp do usług SIMU dla aplikacji LiveIn2
wymaga zaakceptowania naszych Ogólnych
Warunków Świadczenia Usług (dostępnych
na stronie internetowej www.livein.simu.
com). Warunki te zostaną przedstawione do
akceptacji podczas rejestracji w tych usługach.

DLA INSTALATORÓW
ZA POMOCĄ PRZYSTAWKI WIFI
Wifi

APLIKACJA PROPONUJE

Osprzęt do instalacji SIMU.

TRYB INSTALATORA
BEZ KONTA,

LUB

KTÓRY UMOŻLIWIA

PRZEZ SIEĆ LAN

PROSTĄ KONFIGURACJĘ
URZĄDZEŃ…

(Kompatybilny tylko z aplikacją na Androida)

LAN

Możesz użyć routera wifi dostępnego na rynku
lub skorzystać z routera internetowego klienta,
uzyskawszy wcześniej kod WEP do jego sieci.

4 MOŻLIWOŚCI STEROWANIA URZĄDZANIAMI DOMOWYMI

URZĄDZENIA
Bezpośrednie sterowanie
urządzeniami lub wybranymi
grupami.

SCENARIUSZE
Tworzenie i uruchamianie
scenariuszy.

ZEGARY
Programowanie czasowe.

CZUJNIKI I DZIAŁANIE
WARUNKOWE
Dodawanie czujnika
nasłonecznienia.

Automatyzacja o określonych porach: o stałej porze, o zmierzchu, o
świcie, funkcja symulacji obecności… Dzięki dodaniu zewnętrznego czujnika
Przykład: scenariusz „wyjście”, który powoMożliwość wyłączania poszczególnasłonecznienia BHz możliwość
duje zamknięcie wszystkich rolet i zgaszenie
nych zegarów oddzielnie.
tworzenia warunków dla automatyzacji
Wykonywanie sekwencji poleceń
dla kilku urządzeń.
wszystkich świateł.

działania rolet w zależności od
poziomu nasłonecznienia.

NOWOŚĆ

Sterowanie scenariuszami z wyznaczonego
nadajnika ściennego.

NOWOŚĆ

Nadajnik BHz scenariuszy LiveIn2

Zewnętrzny czujnik nasłonecznienia BHz

NOWOŚĆ SIMU-BHz

CO TO JEST

powered by

SIMU-BHz?
To nowa seria radiowa
z informacją zwrotną
dostarczana przez
firmę SIMU.

INFORMACJA ZWROTNA
Z menu urządzeń
widzę stan swoich rolet BHz
w czasie rzeczywistym.

WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ
Z menu sterowania
mogę wybrać
ustawienie rolety
w określonym położeniu.

WSPARCIE I POMOC
Firma SIMU zobowiązuje się do pomocy w promowaniu tego rozwiązania zarówno w zakresie sprzedaży użytkownikom,
jak i instalacji.

DEDYKOWANA STRONA
INTERNETOWA

www.livein.simu.com
Wszystkie informacje
dostępne online.

DÉMO

PLAY

Dedykowana strefa pomocy
dla instalatora ze wszystkimi
informacjami i wideo.

PRZETESTUJ APLIKACJĘ W TRYBIE DEMO

Infolinia z możliwością
zdalnej diagnostyki.

DANE TECHNICZNE
APLIKACJA
na smartfon lub tablet dostępna w
radiowa SIMU-Hz i SIMU-BHz
Lista kompatybilnych urządzeń na stronie www.livein.simu.com
zdalne sterowanie urządzeniami (pojedynczymi lub grupami)		
(zalecane: 30 Hz / 30 BHz / 20 grup)
FUNKCJE scenariusz: za pośrednictwem aplikacji lub nadajnika scenariuszy*
		 (zalecane: 30 scenariuszy w aplikacji / 10 nadajników)
		
zegar: godzina stała (możliwa symulacja obecności)
godzina zmienna: świt, zmierzch
		
(zalecane: 30 zegarów w aplikacji / 10 nadajników)
		
czujnik i działanie warunkowe**
		 (zalecane: 20 czujników / 20 warunków)
AKTUALIZACJA Obejmuje dostęp do automatycznych aktualizacji
* Funkcja dostępna wyłącznie po dodaniu urządzeń pomocniczych (nadajnik scenariuszy, czujnik nasłonecznienia).
** Aby zapewnić płynne działanie interfejsu i aplikacji LiveIn2 zalecamy ograniczanie liczby funkcji, nawet jeżeli można ich rejestrować więcej.

CENTRALKA
TEMPERATURY PRACY 0°C – 50°C, maks. 85% wilgotności względnej
KLASA PRODUKTU II
STOPIEŃ OCHRONY IP20
ZASILACZ SIECIOWY wejście: 100V-240V ~ 50Hz/60Hz
		 wyjście: 5V stale 2A.
POBÓR ENERGII PODCZAS NORMALNEJ PRACY stale 5 V/2 A
PRĄD ZNAMIONOWY DLA GNIAZD ROZSZERZAJĄCYCH USB 500 mA dla górnego gniazda i
		 1 A sumarycznie dla dolnych gniazd
WYMIARY 151 x 142 x 60 mm
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA
— 868–870 MHz SIMU-BHz, dwukierunkowa, trójpasmowa
		
– 433,420 MHz SIMU-Hz
ZASIĘG RADIOWY 200 m w otwartej przestrzeni
		 20 m przez 2 ściany żelbetowe

NUMERY KATALOGOWE
CENTRALKA
OPIS

NR KATALOGOWY

CENTRALKA LIVEIN2

2009201

URZĄDZENIA DODATKOWE
OPIS

NR KATALOGOWY

NADAJNIK BHz SCENARIUSZY LIVEIN2

2009225

ZEWNĘTRZNY CZUJNIK NASŁONECZNIENIA BHz

2009338

AKCESORIA INSTALACYJNE
OPIS

NR KATALOGOWY

KLUCZ WIFI LIVEIN2

2009287

(Kompatybilny tylko z aplikacją na Androida)

Nazwa Apple, logo Apple, iPhone, iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AppStore jest marką chronioną należącą do firmy Apple Inc. Google PLAY jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc.
Wykonanie SIMU — 02/21 — SIMU SAS, kapitał 5 000 000 euro, RCS Vesoul 425 650 090.
Dokument nie stanowi oferty. W ramach ciągłego rozwoju i doskonalenia naszej oferty, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w dowolnym momencie.
Firma SIMU nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku użycia przez osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych.

W ZESTAWIE DEDYKOWANA APLIKACJA
KOMPATYBILNOŚĆ
		
STEROWANIE

