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Ovládejte smartphonem

Ovládejte svou
domácnost pomocí
elektroinstalačního
materiálu Simon 54 GO
a mobilní aplikace na
smartphone.

Simon 54 GO je řada moderních tlačítkových
ovladačů ovládaných smartphonem přes síť Wi-Fi.
Moderní bezdrátová elektronika skrytá pod
tlačítkem nám umožnila vytvořit ovladače, které
nejen rozsvěcují a zhasínají světlo nebo ovládají
žaluzie, ale mají také mnoho propracovaných
funkcí, které se osvědčí při každodenním používání.
Standardní ovládání osvětlení, žaluzií a jiných
zařízení pomocí tlačítka elektronického ovladače
byla obohacena o funkci kontroly s pomocí
mobilních zařízení, jako je smartphone nebo tablet.
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Ovládejte osvětlení

S pomocí ovladačů
SWITCH a SWITCH D
můžete ovládat
osvětlení u sebe doma
s pomocí smartphonu.

S využitím zabudované funkce SPUSTIT
NA ČAS můžete proměnit svůj ovladač
v časový spínač.
Můžete zapnout přijímač na hodiny,
minuty nebo sekundy a spustit funkci
z úrovně mobilní aplikace nebo
tlačítkem ovladače.
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Ovládejte žaluzie

Ovladač SHUTTER
umožňuje naprostou
kontrolu nad žaluziemi,
markýzami, stínícími
plachtami a žaluziemi
s proměnlivým úhlem
polohy lamel s pomocí
mobilní aplikace.

Vestavěná funkce HARMONOGRAMŮ
umožňuje automaticky ovládat stav
žaluzií také vůči východům a západům
slunce ve vaší lokalitě. Můžete použít
ovladač Simon 54 GO místo přídavných
astronomických hodin.
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Ovládejte vše!
Ovládejte bezdrátově jiné
ovladače a zařízení s pomocí
ovladače CONTROL nebo
bateriového vysílače
CONTROL B.

S využitím funkce OVLÁDAT JINÁ
ZAŘÍZENÍ propojujte ovladače
s pomocí Wi-Fi sítě a získejte tak
možnost kontroly z mnoha míst.
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Ovládejte smartphonem
s pomocí aplikace dostupné pro
systémy Android a iOS
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Ovládejte klasicky
s pomocí tlačítkového ovladače

Ovládejte hlasem
kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant
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Stačí jen váš domácí Wi-Fi router
a budete ovládat osvětlení,
žaluzie a jiná zařízení s pomocí
smartphonu nebo tabletu.

SWITCH
INTERNET

VÁŠ Wi-Fi ROUTER

SWITCH D

SHUTTER

CONTROL
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Připojujte jiné ovladače
Jednoduché připojení dalších ovladačů umožňuje doplnit
instalaci a rozšiřovat ji podle vašich potřeb.

Snadno konfigurujte
Nastavení a funkce jsou konfigurovány a ukládány
lokálně, přímo v ovladači pomocí mobilní aplikace nebo
internetového prohlížeče.

Pracujte i bez internetu
Nedostupnost připojení k internetu není problém, protože
všechna nastavení jsou uložena lokálně a máte k nim
přístup, když jste uvnitř své domácí Wi-Fi sítě.

Aktualizujte
Držte krok se softwarem ovladačů díky aktualizaci prováděné
z úrovně mobilní aplikace. Nové funkce a oprávnění jsou
zaváděny neustále, a vy budete mít vždy přehled.
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Připojujte se ze světa
Spojte se se svým ovladačem odkudkoliv na Zemi s pomocí
internetu. Kontrolujte svůj dům svým smartphonem na dovolené,
na služební cestě nebo během víkendového výletu na venkov.

Používejte harmonogramy
Naplánujte nastavení svého ovladače a dovolte, aby prováděl dané úkony
za vás. Ode dneška se automatické rozsvícení osvětlení, vytažení žaluzií
nebo spuštění zalévání zahrady v určitý čas stane banálně jednoduchým.
Váš ovladač se také časově přizpůsobí východům a západům slunce.

Zpřístupňujte jiným
Zpřístupněte možnost kontroly nad ovladači jiným
uživatelům. Rozhodujte, komu a které ovladače zpřístupníte.
Každý z členů domácnosti může mít vlastní seznam zařízení
přiřazený k individuálnímu účtu v aplikaci.
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Spouštějte na čas
Nemusíte používat externí časový spínač. Ovladač Simon 54 GO má
zabudovanou funkci spouštění na čas. Můžete ji využít kdykoliv.

Propojujte ovladače mezi sebou
Díky bezdrátovému Wi-Fi spojení můžete propojovat libovolné ovladače
a získat tak funkci ovládání daných zařízení z mnoha míst. Schodišťové
a křížové systémy nebo centrální ovládání teď mají úplně jiný význam.

Rozhodujte, jak ovládáte
Můžete libovolně nastavovat ovladače z hlediska akcí, které mají
vykonávat. Rozhodujte, jestli má ovladač reagovat na krátké
nebo dlouhé stisknutí tlačítka, která část tlačítka za co zodpovídá
nebo jak se má chovat relé po kliknutí.
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Mobilní aplikace

Stáhněte si aplikaci wBox a seznamte se
s jejími rozšířenými funkcemi.
Využijte možnost kontroly a ovládání
smartphonem a tabletem, ovladači
Simon 54 GO instalovanými u vás doma.
Aplikace ke stažení z obchodu Google Play
pro zařízení se systémem Android a obchodu
App Store pro zařízení se systémem iOS.
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Personalizujte svou domácnost v mobilní aplikaci
změnou tapety na hlavní obrazovce a barvou
pozadí. Odlišíte díky tomu svou instalaci doma,
v kanceláři a chatě na zahrádce.

Nastavte příslušné ikony pro každé zařízení
Simon 54 GO, abyste v aplikaci snadněji našli
konkrétní ovladač i v té nejsložitější instalaci.

Vytvářejte libovolné scénáře a přidávejte k nim
ovladače společně s nastavenými příslušnými
stavy zařízení. Použijte jedno tlačítko pro spuštění
příslušných nastavení jednotlivých zařízení.

Seskupujte svá zařízení podle místností nebo
funkcí řídících jednotek. Rychle přejdete
k příslušnému zařízení a také např. vypnete
celou skupinu ovladačů jedním kliknutím.

Díky animovaným ikonám rychle rozeznáte,
které zařízení je aktuálně zapnuto.
Používejte přepínače nebo časové spínače,
abyste změnili stav připojeného zařízení.
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Ovladače Simon 54 GO se hodí do rámečků
Simon 54 Nature a Simon 54 Premium.

KOVOVÉ
RÁMEČKY

Rustikální měď
DR1/36

Zlatá
DR1/66

Tmavá ocel
DR1/67

Nerez
DR1/61

Chrom
DR1/63

Stříbrná matná
DR1/43

Zlatá matná
DR1/44

Hnědá matná
DR1/46

Antracit
DR1/48

Černá matná
DR1/49

Bílá
DR1/11

Krémová
DR1/41

METALIZOVANÉ
RÁMEČKY

PASTELOVÉ
RÁMEČKY
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BETONOVÉ
RÁMEČKY

Světlý beton/bílá
DRN1/91

Světlý beton/
antracit
DRN1/93

Tmavý beton/
stříbro
DRN1/96

Tmavý beton/
černá
DRN1/98

Perlová/bílá
DRN1/70

Perlová/stříbro
DRN1/69

Perlová/černá
DRN1/68

Limetková/bílá
DRN1/90

Lávová/stříbro
DRN1/74

Lávová/antracit
DRN1/73

Lávová/černá
DRN1/75

Bouřková/stříbro
DRN1/71

Švestková/stříbro
DRN1/89

Bouřková/
antracit
DRN1/72

Saténová/stříbro
DRN1/79

Saténová/černá
DRN1/81

Světlý nerez/
stříbro
DRN1/77

Tmavý nerez/
stříbro
DRN1/78

Světlý nerez/
černá
DRN1/82

Wenge/stříbro
DRN1/84

Wenge/zlato
DRN1/85

Ořech/zlato
DRN1/86

Ořech/černá
DRN1/87

SKLENĚNÉ
RÁMEČKY

KOVOVÉ
RÁMEČKY

Tmavý nerez/
černá
DRN1/83

DŘEVĚNÉ
RÁMEČKY
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Způsob objednávání: SYMBOL/.. na místo teček zadejte číslo vybrané barvy

OVLADAČE SIMON 54 GO – WI-FI
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DEW1W.01/..

SWITCH – Tlačítkový jednoduchý vypínač osvětlení, ovládaný smartphonem (modul),
• jmenovité pracovní napětí 230 V AC ±10%,
• jmenovitý proud zátěže 16 A,
• možné uložení 30 akcí (1 akce = 1 vyvolaná činnost, např. rozsvítíte světlo),
• příkon v pohotovostním režimu < 1 W,
• frekvence přenosu 2.401–2.483 GHz,
• režim komunikace: přímé spojení, Wi-Fi spojení přes router, spojení s přístupem
odkudkoliv na světě (požadován přístup k internetu).

DEW2W.01/..

SWITCH D – Tlačítkový dvojitý vypínač osvětlení, ovládaný smartphonem (modul),
• jmenovité pracovní napětí 230 V AC ±10%,
• jmenovitý proud zátěže 2x5 A,
• možné uložení 30 akcí (1 akce = 1 vyvolaná činnost, např. zhasnout světlo),
• příkon v pohotovostním režimu < 1 W,
• frekvence přenosu 2.401–2.483 GHz,
• režim komunikace: přímé spojení, Wi-Fi spojení přes router, spojení s přístupem
odkudkoliv na světě (požadován přístup k internetu).

DEZ1W.01/..

SHUTTER – Tlačítkový ovladač k obsluze rolety, žaluzií, markýzy, záclony, ovládaný
smartphonem (modul),
• jmenovité pracovní napětí 230 V AC ±10%,
• jmenovitý proud zátěže 2x5 A,
• příkon v pohotovostním režimu < 1 W,
• frekvence přenosu 2.401–2.483 GHz,
• režim komunikace: přímé spojení, Wi-Fi spojení přes router, spojení s přístupem
odkudkoliv na světě (požadován přístup k internetu).

DEK1W.01/..

CONTROL – Tlačítkový ovladač ovládající bezdrátově jiná zařízení Simon GO,
ovládaný smartphonem (modul),
• možné uložení 30 akcí (1 akce = 1 vyvolaná činnost, např. roztažení rolety),
• jmenovité pracovní napětí 230 V AC ±10%,
• příkon v pohotovostním režimu < 1 W,
• frekvence přenosu 2.401–2.483 GHz,
• režim komunikace: přímé spojení, Wi-Fi spojení přes router, spojení s přístupem
odkudkoliv na světě (požadován přístup k internetu).
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Způsob objednávání: SYMBOL/.. na místo teček zadejte číslo vybrané barvy

DENB1W.01/..

CONTROL B – Bateriový vysílač Wi-Fi (modul),
• možné uložení 28 akcí (1 akce = 1 vyvolaná činnost, např. roztažení rolety),
• frekvence přenosu 2.401–2.483 GHz,
• režim komunikace: bezdrátové spojení s jinými moduly Simon 54 GO,
• dosah do 100 m v otevřeném prostoru, do 40 m v budově. Ovládá
zařízení přímo s vynecháním WiFi routeru.
Požaduje se použití baterie 3 V CR123 – není součástí balení.

CR123

Lithiová baterie 3 V s kapacitě 1400 mAh.
Vyžadována k napájení DENB1 W.01/..

wBox by
blebox.eu

Aplikace k dálkovému ovládání výrobků Simon 54 GO, dostupná pro systémy
Android a iOS.

MOBILNÍ APLIKACE

NÁHRADNÍ TLAČÍTKA PRO ELEKTRONICKÉ VÝROBKY
DKE00/..

Jednoduché tlačítko bez piktogramu pro elektronické výrobky: DEW…, DEZ…,
DEK…, DENB…
Není kompatibilní s mechanickými výrobky.

DKE02/..

Tlačítko s piktogramem „úroveň“ pro elektronické výrobky: DEW…, DEZ…, DEK…,
DENB…
Není kompatibilní s mechanickými výrobky.

DKE03/..

Tlačítko s piktogramem „vertikála“ pro elektronické výrobky: DEW…, DEZ…, DEK…,
DENB…
Není kompatibilní s mechanickými výrobky.
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DKE04/..

Tlačítko s piktogramem „kříž“ pro elektronické výrobky: DEW…, DEZ…, DEK…,
DENB…
Není kompatibilní s mechanickými výrobky.

DKE11/..

Tlačítko s piktogramem jednoduché rolety pro elektronické výrobky: DEZ…, DEK…,
DENB…, DEW…
Není kompatibilní s mechanickými výrobky.

DKE12/..

Tlačítko s piktogramem dvojité rolety pro elektronické výrobky: DEZ…, DEK…,
DENB…, DEW…
Není kompatibilní s mechanickými výrobky.

DKE13/..

Tlačítko s piktogramem skupiny rolet pro elektronické výrobky: DEZ…, DEK…,
DENB…, DEW…
Není kompatibilní s mechanickými výrobky.

DEK1W.01/..

DEZ1W.01/..

SIMON 54 GO CONTROL

SIMON 54 GO SHUTTER
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KONTAKT-SIMON CZ
Hlavní 986
468 41 Smržovka
tel. +420 483 394 902
e-mail: objednavky@kontakt-simon.cz
WWW.KONTAKT-SIMON.CZ
OBCHODNÍ MANAŽER PRO ČR
Martin Dufek
tel. +420 777 771 192
e-mail: m.dufek@kontakt-simon.cz
PRODEJ A PÉČE O ZÁKAZNÍKY
Mirka Linhartová
tel. +420 483 394 902
e-mail: m.linhartova@kontakt-simon.cz

