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IMPORTANT
Urządzenia ustawione w LiveIn2 muszą być zainstalowane i skonfigurowane przez profesjonalistę z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych,
zgodnie z instrukcjami Simu i obowiązującymi przepisami w kraju instalacji.

Akcesoria instalacyjne

Aplikacja

Klucz WiFi do LiveIn2
Nr ref. 2009287
Kompatybilny tylko z aplikacją na Androida

Produkty satelitarne

W trybie instalatora
do ustawienia urządzeń w aplikacji LiveIn2, bez dostępu do sieci internet klienta.

Aplikacje

Nadajnik BHz scenariuszy LiveIn2
Nr ref. 2009225
#

Do wykonania dwóch scenariuszy w LiveIn2, które są ustawione w aplikacji.

Zewnętrzny czujnik słoneczny BHz
Nr ref. 2009338

Urządzenia

Do wykonania scenariuszy, które są ustawione w aplikacji LiveIn2, stosownie do natężenia światła słonecznego na
fasadzie budynku.

Aplikacja

Informacja zwrotna

Dostępne polecenia

T3.5 E BHz
T3.5 E BHz DC/ AUTOSUN2 BHz

Góra
Stop/Pozycja Ulubiona**

T5 E BHz
T5 AUTO BHz

Dół

Po środku
T5 AUTOSHORT BHz
(z zewnętrznym dwukierunkowym
odbiornikiem radiowym)

Otwarta

Zamknięta

Włącz

Gniazdo BHz WŁ./WYŁ. 1800W

Wyłącz

Typ E - nr ref. 2009373
Typ F - nr ref. 2009374
Wyłącz

Urządzenia

Zalecana ikona (y) w aplikacji

Włącz

NIEDOSTĘPNA informacja
zwrotna

Dostępne polecenia

T3.5 Hz.02

Góra

T5 Hz.02

Stop/Pozycja Ulubiona**

T5 E Hz
T5 AUTO SHORT Hz

Dół

T6 Hz.02
T3,5 E Hz. DC/Autosun (1-2)

Góra

DMI 5 Hz. 01

Stop/Pozycja Ulubiona**
Dół

DMI 6 Hz. 01

T3.5 ESP Hz DC + SOLISHADE

Góra

T3.5 ESP Hz DC

Stop/Pozycja Ulubiona**

T5 ESP Hz
T5 ESP Hz DC

Dół

T6 ESP Hz
T5 ZSP Hz

Góra

Odbiornik Hz

Stop/Pozycja Ulubiona**
Mikro odbiornik Hz do rolet
Nr ref./1 2008191
Nr ref./10 2008192

Dół

GM600
GM800

Góra

GM1000

Stop
Dół

SD100 Hz
Ref 2009612

Mikro odbiornik Hz do oświetlenia
Nr ref. 2008193

Gniazdo Hz ON/OFF 3600W
Nr ref. 2008973

Włącz

Włącz

Włącz

Wyłącz

Wyłącz

Pozycja
Ulubiona** Wyłącz

Odbiornik LED DC
Nr ref. 2008405
Ściemniacz

*Wykaz kompatybilnych urządzeń testowanych 02/02/2021
Aby upewnić się, że urządzenie jest kompatybilne, zapraszamy do bliższego kontaktu z dealerem instalatora.
** Urządzenie LiveIn2 nie może być użyte do ustawiania pozycji ulubionej; pozycja ta powinna być ustawiona za pomocą indywidulanego punktu sterowania Simu-Hz/Simu-BHz, jeżeli napęd posiada tę funkcję.
# Produkt niezgodny z trybem instalatora.
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Urządzenia

Niekompatybilne

LiveIn2 jest rozwiązaniem zdalnego sterowania zapewniającym lokalne i zdalne sterowanie kompatybilnymi urządzeniami w budynkach (rolety,
osłony przeciwsłoneczne, bramy garażowe, itp.) za pomocą smartfonu lub dotykowego tabletu. W odniesieniu do urządzeń SIMU-Hz bez informacji
zwrotnej: ze względu na możliwość zdalnego sterowania tymi urządzeniami, a także poza zasięgiem wzroku użytkownika, SIMU zabrania używania
urządzenia LiveIn z urządzeniami sterowanymi sekwencyjnie wymienionymi poniżej to znaczy urządzeniami, które nie dają możliwości, aby
Użytkownik wiedział, jakie polecenie zostało wysłane.

Odbiornik RSA Hz

NIEKOMPATYBILNE Z
Odbiornik uniwersalny SA Hz

Środki ostrożności w przypadku używania centrali LiveIn z niektórymi urządzeniami

Ostrzeżenie: Niektóre systemy zarządzające zasilaniem nie zawierają wewnętrznych urządzeń detekcji przeszkód i generują duże siły, które mogą
prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia mienia.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, muszą być zainstalowane urządzenia detekcji przeszkód, takie jak listwy bezpieczeństwa o dużej
czułości, zestawy fotokomórek lub inne urządzenia bezpieczeństwa na wszystkich obszarach działania bram, bram garażowych lub rolet,
stanowiących zagrożenie uwięzienia lub przecięcia.
Te obowiązkowe wymagania regulacyjne mogą różnić się w zależności od kraju instalacji.
SIMU prosi instalatora, profesjonalistę z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych, aby odnosił się do szczegółowych
instrukcji dla zainstalowanych urządzeń i do obowiązujących norm. W celu uzyskania dalszych informacji lub w razie wątpliwości prosimy
kontaktować się z SIMU.
Zgodnie z normą EN 12453 dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania bram z napędem, używanie centrali LiveIn2 do sterowania zautomatyzowną
bramą garażową lub systemem bramowym poza zasięgiem wzroku użytkownika wprowadza obowiązek instalacji zestawu fotokomórek jako
urządzenia bezpieczeństwa w tym zautomatyzowanym systemie.
Instalator potwierdza, że zapoznał się z tymi instrukcjami i podjął kroki w celu zapewnienia zgodności z nimi podczas instalacji i użytkowania
produktów. Instalator musi przeszkolić użytkownika w zakresie prawidłowego użytkowania tego sprzętu i powiadomić użytkownika o ryzyku
związanym ze zdalnym użytkowaniem tego urządzenia. SIMU nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jeżeli Użytkownik nie zastosuje się
do tych instrukcji.

