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Ovládajte svoju 
domácnosť pomocou 
spínačov, zariadení 
Simon 54 GO a mobilnej 
aplikácie na smartfóne.

Simon 54 GO je rad moderných tlačidlových 
ovládačov ovládaných smartfónom cez sieť Wi-Fi.

Moderná bezdrôtová elektronika skrytá pod 
tlačidlom nám umožnila vytvoriť ovládače, ktoré 
nielen rozsvecujú a zhasínajú svetlo alebo ovládajú 
žalúzie, ale majú tiež mnoho prepracovaných funkcií, 
ktoré sa osvedčia pri každodennom používaní.

Štandardná obsluha osvetlenia, žalúzií a iných 
zariadení pomocou tlačidla elektronického ovládača 
bola obohatená o funkciu kontroly s pomocou 
mobilných zariadení, ako je smartfón alebo tablet.

Ovládajte smartfónom
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Ovládajte osvetlenie

S pomocou ovládačov 
SWITCH a SWITCH D 
môžete ovládať 
osvetlenie u seba doma 
s pomocou smartfónu.

S využitím zabudovanej funkcie SPUSTIŤ NA ČAS 
môžete premeniť svoj ovládač na časový spínač.
Môžete zapnúť prijímač na hodiny, minúty alebo 
sekundy a spustiť funkciu z úrovne mobilnej 
aplikácie alebo tlačidlom ovládača.
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Ovládajte žalúzie

Ovládač SHUTTER 
umožňuje úplnú 
kontrolu nad žalúziami, 
markízami, tieniacimi 
plachtami a žalúziami 
s premenlivým uhlom 
polohy lamiel s pomocou 
mobilnej aplikácie.

Zabudovaná funkcia HARMONOGRAMOV 
umožňuje automaticky ovládať stav žalúzií 
tiež voči východom a západom slnka vo vašej 
lokalite. Môžete použiť ovládač Simon 54 GO 
namiesto prídavných astronomických hodín.
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Ovládajte všetko!

Ovládajte bezdrôtovo 
ovládané ovládače 
a zariadenia s pomocou 
ovládača CONTROL alebo 
batériového vysielača 
CONTROL B.

S využitím funkcie OVLÁDAŤ INÉ 
ZARIADENIA prepájajte ovládače 
s pomocou Wi-Fi siete a získajte tak 
možnosť kontroly z mnohých miest.
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Ovládajte smartfónom 
s pomocou aplikácie dostupnej 

pre systémy Android a iOS
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Ovládajte klasicky 
s pomocou tlačidlového ovládača

Ovládajte hlasom 
kompatibilné s Amazon Alexa a Google Assistant
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Stačí len váš domáci Wi-Fi router a budete 
ovládať osvetlenie, žalúzie a iné zariadenia 
s pomocou smartfónu alebo tabletu.

INTERNET VÁŠ Wi-Fi ROUTER

SWITCH

SWITCH D

SHUTTER

CONTROL
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Ľahko konfigurujte 
Nastavenia a funkcie sú konfigurované a ukladané 

lokálne, priamo v ovládači pomocou mobilnej aplikácie 
alebo internetového prehliadača.

Pracujte aj bez internetu 
Nedostupnosť pripojenia na internet nie je problém, 
pretože všetky nastavenia sú uložené lokálne a máte 
k nim prístup, keď ste v rámci svojej domácej Wi-Fi siete.

Pripájajte iné ovládače 
Jednoduché pripojenie ďalších ovládačov umožňuje 
rozdelovať inštaláciu a rozširovať ju podľa vašich potrieb.

Aktualizujte 
Držte krok so softvérom ovládačov vďaka aktualizácii realizovanej  

z úrovne mobilnej aplikácie. Nové funkcie a oprávnenia sú 
inštalované neustále, a vy budete mať vždy prehľad o zmenách.
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Pripájajte sa zo sveta 
Spojte sa so svojím ovládačom odkiaľkoľvek na svete 
s pomocou internetu. Kontrolujte svoj dom svojím 
smartfónom na dovolenke, na služobnej ceste alebo 
počas víkendového výletu na vidiek.

Sprístupňujte iným 
Sprístupnite možnosť kontroly nad ovládačmi iným používateľom. 
Rozhodnite, komu a ktoré ovládače sprístupníte. Každý z členov 
domácnosti môže mať vlastný zoznam zariadení priradený 
k individuálnemu účtu v aplikácii.

Používajte harmonogramy 
Naplánujte nastavenie daného ovládača a dovoľte, aby vykonával 

isté úkony a úlohy za vás. Odo dneška sa automatické rozsvietenie 
osvetlenia, vytiahnutie žalúzií alebo spustenie zalievania záhrady 

v určitý čas stane banálne jednoduchým. Váš ovládač sa tiež časovo 
prispôsobí východom a západom slnka.
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Spínajte na čas 
Nemusíte používať externý časový spínač. Ovládač Simon 54 GO má 
zabudovanú funkciu spúšťania na čas. Môžete ju využiť kedykoľvek.

Rozhodujte, ako ovládate 
Môžete ľubovoľne nastavovať ovládače z hľadiska akcií, ktoré 
majú vykonávať. Rozhodujte, či má ovládač reagovať na krátke, 
alebo dlhé stlačenie tlačidla, ktorá časť tlačidla za čo zodpovedá 
alebo ako sa má správať relé po kliknutí.

Prepájajte ovládače medzi sebou 
Vďaka bezdrôtovému Wi-Fi spojeniu môžete prepájať ľubovoľné ovládače a získať 

tak funkciu ovládania daných zariadení z mnohých miest. Schodiskové a krížové 
systémy alebo centrálne ovládania teraz majú úplne iný význam.
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Mobilná aplikácia

Stiahnite si aplikáciu wBox
a zoznámte sa s jej rozšírenými funkciami.

Využite možnosť kontroly
a ovládania smartfónom a tabletom, ovládačmi 
Simon 54 GO inštalovanými u vás doma.

Aplikácia na stiahnutie z obchodu Google Play 
pre zariadenia so systémom Android a obchodu 
App Store pre zariadenia so systémom iOS.
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Personalizujte svoju domácnosť v mobilnej 
aplikácii zmenou tapety na hlavnej obrazovke 
a farbou pozadia. Odlíšite vďaka tomu svoju 
inštaláciu doma, v kancelárii a chate na záhradke.

Nastavte príslušné ikony pre každé zariadenie 
Simon 54 GO, aby ste v aplikácii ľahšie našli 
konkrétny ovládač aj v tej najzložitejšej inštalácii.

Vytvárajte ľubovoľné scenáre a pridávajte k nim 
ovládače spoločne s nastavenými príslušnými stavmi 
zariadenia. Použite jedno tlačidlo na spustenie 
príslušných nastavení jednotlivých zariadení.

Zoskupujte svoje zariadenia podľa miestností 
alebo funkcií riadiacich jednotiek. Rýchlo prejdite 
k príslušnému zariadeniu a tiež napr. vypnite 
celú skupinu ovládačov jedným kliknutím. 

Vďaka animovaným ikonám rýchlo rozoznáte, 
ktoré zariadenie je aktuálne zapnuté. 
Používajte prepínače alebo časové spínače, 
aby ste zmenili stav pripojeného zariadenia.
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Ovládače Simon 54 GO sa hodia do rámčekov 
Simon 54 Nature a Simon 54 Premium.

Rustikálna meď
DR1/36

Strieborná matná
DR1/43

Biela
DR1/11

Krémová
DR1/41

Zlatá matná
DR1/44

Hnedá matná
DR1/46

Antracit
DR1/48

Čierna matná
DR1/49

Zlatá
DR1/66

Tmavá oceľ
DR1/67

Nerez
DR1/61

Chróm
DR1/63

KOVOVÉ 
RÁMČEKY

METALIZOVANÉ 
RÁMČEKY

PASTELOVÉ 
RÁMČEKY
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Perlová/biela
DRN1/70

Perlová/striebro
DRN1/69

Perlová/čierna
DRN1/68

Svetlý betón/
biela

DRN1/91

Saténová/
striebro
DRN1/79

Wenge/striebro
DRN1/84

Lávová/antracit
DRN1/73

Lávová/čierna
DRN1/75

Tmavý nerez/
striebro
DRN1/78

Búrková/antracit
DRN1/72

Lávová/striebro
DRN1/74

Svetlý betón/
antracit

DRN1/93

Tmavý betón/
čierna

DRN1/98

Svetlý nerez/
striebro
DRN1/77

Světlý nerez/
čierna

DRN1/82

Orech/zlato
DRN1/86

Ořech/čierna
DRN1/87

Slivková/striebro
DRN1/89

Limetková/biela
DRN1/90

Tmavý betón/
striebro
DRN1/96

Saténová/
čierna

DRN1/81

Wenge/zlato
DRN1/85

Búrková/striebro
DRN1/71

Tmavý nerez/
čierna

DRN1/83

SKLENENÉ 
RÁMČEKY

BETÓNOVÉ 
RÁMČEKY

KOVOVÉ 
RÁMČEKY

DREVENÉ 
RÁMČEKY
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Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby

41 43 44 46 4811 Biela Strieborná 
mat Zlatá mat Hnedá mat AntracitKrémová 49 Čierny mat

OVLÁDAČE SIMON 54 GO – WI-FI

DEW1W.01/.. SWITCH – Tlačidlový jednoduchý vypínač osvetlenia, ovládaný smartfónom (modul),
• menovité pracovné napätie 230 V AC ±10%,
• menovitý prúd záťaže 16 A,
• možné uloženie 30 akcií (1 akcia = 1 vyvolaná činnosť, napr. rozsvietite svetlo),
• príkon v pohotovostnom režime < 1 W,
• frekvencia prenosu 2.401–2.483 GHz,
• režim komunikácie: priame spojenie, Wi-Fi spojenie cez router, spojenie 

s prístupom odkiaľkoľvek na svete (požadovaný prístup na internet).

DEW2W.01/.. SWITCH D – Tlačidlový dvojitý vypínač osvetlenia, ovládaný smartfónom (modul),
• menovité pracovné napätie 230 V AC ±10%,
• menovitý prúd záťaže 2x5 A,
• možné uloženie 30 akcií (1 akcia = 1 vyvolaná činnosť, napr. zhasnúť svetlo),
• príkon v pohotovostnom režime < 1 W,
• frekvencia prenosu 2.401–2.483 GHz,
• režim komunikácie: priame spojenie, Wi-Fi spojenie cez router, spojenie 

s prístupom odkiaľkoľvek na svete (požadovaný prístup na internet).

DEZ1W.01/.. SHUTTER – Tlačidlový ovládač na obsluhu rolety, žalúzií, markízy, záclony, ovládaný 
smartfónom (modul),
• menovité pracovné napätie 230 V AC ±10%,
• menovitý prúd záťaže 2x5 A,
• príkon v pohotovostnom režime < 1 W,
• frekvencia prenosu 2.401–2.483 GHz,
• režim komunikácie: priame spojenie, Wi-Fi spojenie cez router, spojenie 

s prístupom odkiaľkoľvek na svete (požadovaný prístup na internet).

DEK1W.01/.. CONTROL – Tlačidlový ovládač ovládajúci bezdrôtovo iné zariadenia Simon GO, 
ovládaný smartfónom (modul),
• možné uloženie 30 akcií (1 akcia = 1 vyvolaná činnosť, napr. roztiahnutie rolety),
• menovité pracovné napätie 230 V AC ±10%,
• príkon v pohotovostnom režime < 1 W,
• frekvencia prenosu 2.401–2.483 GHz,
• režim komunikácie: priame spojenie, Wi-Fi spojenie cez router, spojenie 

s prístupom odkiaľkoľvek na svete (požadovaný prístup na internet).
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Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby

41 43 44 46 48 4911 Biela Strieborná 
mat Zlatá mat Hnedá mat Antracit Čierny matKrémová

DENB1W.01/.. CONTROL B – Batériový vysielač Wi-Fi (modul),
• možné uloženie 28 akcií (1 akcia = 1 vyvolaná činnosť, napr. roztiahnutie rolety),
• frekvencia prenosu 2.401–2.483 GHz,
• režim komunikácie: bezdrôtové spojenie s inými modulmi Simon 54 GO,
• dosah do 100 m v otvorenom priestore, do 40 m v budove. Ovláda

 zariadenia priamo s vynechaním WiFi routera.
 Požaduje sa použitie batérie 3 V CR123 – nie je súčasťou balenia.

CR123 Lítiová batéria 3 V s kapacitou 1400 mAh.
 Vyžadovaná na napájanie DENB1W.01/..

MOBILNÁ APLIKÁCIA

wBox by 
blebox.eu

Aplikácia k diaľkovému ovládaniu výrobkov Simon 54 GO, dostupná pre systémy 
Android a iOS.

NÁHRADNÉ TLAČIDLÁ PRE ELEKTRONICKÉ VÝROBKY

DKE00/.. Jednoduché tlačidlo bez piktogramu pre elektronické výrobky: DEW…, DEZ…, 
DEK…, DENB…

 Nie je kompatibilné s mechanickými výrobkami.

DKE02/.. Tlačidlo s piktogramom „úroveň“ pre elektronické výrobky: DEW…, DEZ…, DEK…, 
DENB…

 Nie je kompatibilné s mechanickými výrobkami.

DKE03/.. Tlačidlo s piktogramom „vertikála“ pre elektronické výrobky: DEW…, DEZ…, DEK…, 
DENB…

 Nie je kompatibilné s mechanickými výrobkami.
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Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby

41 43 44 46 4811 Biela Strieborná 
mat Zlatá mat Hnedá mat AntracitKrémová 49 Čierny mat

DKE04/.. Tlačidlo s piktogramom „kríž“ pre elektronické výrobky: DEW…, DEZ…, DEK…, 
DENB…

 Nie je kompatibilné s mechanickými výrobkami.

DKE11/.. Tlačidlo s piktogramom jednoduchej rolety pre elektronické výrobky: DEZ…, DEK…, 
DENB…, DEW…

 Nie je kompatibilné s mechanickými výrobkami.

DKE12/.. Tlačidlo s piktogramom dvojitej rolety pre elektronické výrobky: DEZ…, DEK…, 
DENB…, DEW…

 Nie je kompatibilné s mechanickými výrobkami.

DKE13/.. Tlačidlo s piktogramom skupiny roliet pre elektronické výrobky: DEZ…, DEK…, 
DENB…, DEW…

 Nie je kompatibilné s mechanickými výrobkami.
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DEK1W.01/..
SIMON 54 GO CONTROL

DENB1W.01/..
SIMON 54 GO CONTROL B

DEW2W.01/..
SIMON 54 SWITCHD 

DEZ1W.01/..
SIMON 54 GO SHUTTER

DEW1W.01/..
SIMON 54 GO SWITCH







Kontakt-Simon S.A.
ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice
Poľsko
tel. +48 32 32 46 430
e-mail: export@kontakt-simon.com.pl

Technická podpora Slovensko:
ZOLTÁN VARGA
mob. +421 905 652 055
e-mail: zvarga@kontakt-simon.com.pl

ALEXANDER ŠIRÁŇ
mob. +421 915 863 193
e-mail: asiran@kontakt-simon.com.pl


