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Poznaj system,
który odmieni Twoje życie!
Rodzina produktów SUPLA by Zamel oraz intuicyjna i prosta aplikacja mobilna SUPLA App
to rewolucja w sposobie zarządzania nowoczesnym domem.
Prosty w instalacji i obsłudze system pozwala sprawnie zarządzać oświetleniem,
urządzeniami AGD i RTV, roletami zewnętrznymi, bramami, furtkami, zamkami
w drzwiach czy klimatyzacją.
Rozwojowy i niezwykle elastyczny charakter rozwiązań z rodziny SUPLA sprawia, że wciąż
przybywa nowych pomysłów na zastosowanie naszych sterowników, poszerzając wachlarz
obsługiwanych urządzeń m.in. o systemy nawadniające czy instalacje alarmowe.
Nie musisz mieć fizycznego dostępu do sprzętu czy pilotów aby kontrolować swoje
urządzenia – wystarczy jedynie telefon z dostępem do Internetu. Sterowanie Wi-Fi jest
w tym przypadku dziecinnie proste. Aplikacja stworzona dla użytkowników innowacyjnego
systemu jest przejrzysta, czytelna i intuicyjna.

www.supla.zamel.com
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START w 5 krokach
Automatyzacja budynków powoli staje się standardem. Nowoczesne urządzenia tworzące sieć IoT ułatwiają codzienne życie
i podnoszą jego standard, zapewniają domownikom bezpieczeństwo, pozwalają zredukować ilość zużywanej energii.
SUPLA jest jednym z najefektywniejszych i najwygodniejszych systemów do sterowania radiowego i internetowego
urządzeniami tworzącymi powiązaną sieć IoT.

Zobacz jak prosto można zacząć korzystać z systemu za pomocą aplikacji SUPLA:

1
zainstaluj
aplikację

2
utwórz konto
/ zaloguj się

3
podłącz
do prądu

4
dodaj
urządzenie

5
steruj urządzeniami
w swoim domu

SUPLA współpracuje
z Google Home i Amazon Alexa
„OK Google, wyłącz światło”
„OK”

www.supla.zamel.com
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Steruj oświetleniem
Pomyśl o tym ile wygody przysparza możliwość zdalnego sterowania oświetleniem domowym
z wykorzystaniem systemu Supla Zamel. Lampy mogą włączać się i wyłączać na Twoje życzenie,
gdy sterujesz nimi w aplikacji Supla. Możesz tym samym, bez konieczności wstawania z wygodnej
kanapy kontrolować oświetlenie w najodleglejszych zakątkach domu. Z wykorzystaniem naszych
odbiorników instalowanych pod klawiszami włączników, możesz również stworzyć własny
harmonogram pracy oświetlenia, a wszystko to nadzorować z poziomu wygodnej i czytelnej
aplikacji Supla, na swoim telefonie.

Odbiornik Wi-Fi 1-kanałowy ROW-01
Odbiornik Wi-Fi 1-kanałowy 16A ROW-01/16A
Odbiornik Wi-Fi 2-kanałowy ROW-02
Modułowy 2-kanałowy 16A odbiornik Wi-Fi ROW-02m

str. 18

Modułowy 4-kanałowy odbiornik Wi-Fi ROW-04m

str. 18

Odbiornik natynkowy 7-kanałowy ROW-07

str. 19

Przedłużacz nożny sterowany Wi-Fi PNW-01
Sterownik LED RGB Wi-Fi SLW-01
Sterownik 3xLED Wi-Fi SLW-02
Ściemniacz oświetlenia Wi-Fi DIW-01
Sterowanie centralne

NOWOŚĆ

str. 38

www.supla.zamel.com
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KARTA
PRODUKTU

KARTA
PRODUKTU

Odbiornik Wi-Fi 1-kanałowy
ROW-01

Odbiornik Wi-Fi 1-kanałowy 16A
ROW-01/16A

ROW-01 to produkt umożliwiający sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami
np. wentylatorami, lampami stojącymi. Z jego pomocą stworzysz kontrolowany
z poziomu aplikacji Supla układ, w którym włączysz lub wyłączysz wybrane obwody
oświetleniowe lub urządzenia elektryczne. Moduł ROW-01 możesz zainstalować
w puszce instalacyjnej, a także bezpośrednio w obudowie sterowanego urządzenia
czy źródła światła. ROW-01 został zaprojektowany również do sterowania
przekaźnikami i stycznikami. Wejścia naszego urządzenia mogą współpracować
z włącznikami klasycznymi, dzwonkowymi, schodowymi i układami krzyżowymi.
Łączność Wi-Fi i chmurowa aplikacja Supla pozwalają dodatkowo na sterowanie
z poziomu telefonu, a także stosowanie harmonogramów czasowych.

Urządzenie ROW-01/16A zostało stworzone do kontrolowania obwodów
oświetleniowych i gniazd elektrycznych o obciążeniu do 3600 W. Z pomocą
działającego za pośrednictwem sieci Wi-Fi modułu ROW-01/16A włączysz
i wyłączysz „znacznych rozmiarów” zestawy oświetleniowe lub urządzenia
RTV / AGD o podwyższonej mocy. Z poziomu aplikacji mobilnej Supla upewnisz się
czy żelazko lub inny odbiornik zostały skutecznie wyłączone, a także zaplanujesz
harmonogram pracy np. bojlera. ROW-01/16A współpracuje z włącznikami
klasycznymi, dzwonkowymi, schodowymi i układami krzyżowymi.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

KARTA
PRODUKTU

KARTA
PRODUKTU

Odbiornik Wi-Fi 2-kanałowy
ROW-02

Przedłużacz nożny sterowany Wi-Fi
PNW-01

ROW-02 to uniwersalny moduł umożliwiający wygodne kontrolowanie zespołów
oświetleniowych obsługiwanych za pomocą klawiszy podwójnych. Współpracuje
z włącznikami klasycznymi, dzwonkowymi, schodowymi i układami krzyżowymi
pozwalając jednocześnie na sterowanie poprzez aplikację mobilną Supla.
Pracujące w chmurze oprogramowanie daje również możliwość tworzenie
harmonogramów pracy kontrolowanych urządzeń i bieżącego wglądu w ich stan.
Budowa ROW-02 pozwala na montaż w puszce instalacyjnej lub bezpośrednio
w obudowie oprawy oświetleniowej. ROW-02 za sprawą łączności bezprzewodowej
Wi-Fi nie wymaga prowadzenia dodatkowych przewodów, a prosty w obsłudze
kreator ułatwia dodanie urządzenie do aplikacji Supla.

Niezwykle prosty w podłączeniu i użyciu przycisk nożny PNW-01 to rewolucja
w zdalnym kontrolowaniu niewielkich urządzeń. Wystarczy, że włożysz do gniazdka
wtyczkę przewodu naszego włącznika, a na jego drugim końcu podepniesz to co
chcesz kontrolować i gotowe! Wyposażony w przewód o długości 1,9 m PNW-01
łączy w sobie najlepsze cechy klasycznych przycisków podłogowych z wygodą
obsługi z poziomu aplikacji mobilnej Supla. To dzięki PNW-01 możesz włączać
lub wyłączać oświetlenie lub inne urządzenia za pomocą fizycznego klawisza
lub zdalnie kontrolować ich działanie na ekranie swojego telefonu.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej
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KARTA
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Sterownik LED RGB Wi-Fi
SLW-01

Sterownik 3xLED Wi-Fi
SLW-02

Moduł sterujący oświetleniem SLW-01 to niezbędny element wyposażenia
każdego wnętrza aranżowanego z wykorzystaniem trójkolorowego oświetlenia
LED RGB. Przeznaczone do montażu w puszkach instalacyjnych, a także
w obudowach opraw oświetleniowych urządzenie SLW-01 pozwala tworzyć sceny
oświetleniowe na każdą okazję. Za pomocą naszego modułu przejmiesz kontrolę
nad oświetleniem nastrojowym i w pełni wykorzystasz jego potencjał. Z łatwością
zaprogramujesz sekwencje pracy świateł i za dotknięciem palca stworzysz idealną
atmosferę w Twoim domu.

Moduły sterujące SLW-02 zaprojektowano z myślą o pracy w instalacjach
oświetleniowych LED o napięciu 12 V i 24 V. Z wykorzystaniem montowanych
dopuszkowo urządzeń SLW-02 możesz zastąpić klasyczny sterownik oświetleniowy
zyskując jednocześnie zdalną kontrolę dla trzech jednokolorowych źródeł światła
LED. Generujące modulowany sygnał PWM na trzech wyjściach urządzenie
pozwala na płynną regulację natężenia oświetlenia. Dzięki rozbudowie
funkcjonalności o bezprzewodową łączność Wi-Fi całość można obsługiwać
z poziomu oprogramowania chmurowego Supla.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

NOWOŚĆ

KARTA
PRODUKTU

Ściemniacz oświetlenia Wi-Fi
DIW-01
Ściemniacz oświetlenia DIW-01 to urządzenie stworzone do sterowania
natężeniem światła z poziomu aplikacji mobilnej Supla. Dzięki prostemu
montażowi w puszce instalacyjnej i komunikacji bezprzewodowej
Wi-Fi błyskawicznie zyskasz kontrolę nad jasnością lamp wyposażonych
w konwencjonalne żarówki żarowe, halogenowe 230 V AC, oświetlenie
sterowane poprzez transformator elektroniczny, a także wybrane żarówki LED
i CFL. DIW-01 da Ci swobodę w budowaniu atmosfery wnętrza poprzez kontrolę
natężenia jasności światła na ekranie telefonu. Naszego ściemniacza możesz
używać również w połączeniu z włącznikiem monostabilnym lub bistabilnym
co dodatkowo podnosi komfort obsługi.
Dowiedz się więcej
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Steruj urządzeniami
Zdalne sterowanie urządzeniami RTV / AGD z poziomu telefonu? To żaden problem,
a przy tym rozwiązanie wielu codziennych trosk. Dzięki produktom z rodziny Supla by Zamel
i aplikacji mobilnej Supla błyskawicznie upewnisz się czy użyte przed wyjściem z domu żelazko
zostało wyłączone i gdyby było to konieczne – wyłączysz je na odległość.
Stosując nasze rozwiązania zaplanujesz poranne uruchomienie czajnika, stworzysz
harmonogram pracy grzejnika olejowego i obejmiesz nadzorem wiele innych
sprzętów RTV / AGD.
Od teraz wybrane przez Ciebie urządzenia mogą włączać się i wyłączać na Twoje życzenie,
nawet gdy nie ma Cię w domu.

Modułowy 2-kanałowy 16A odbiornik Wi-Fi ROW-02m
Modułowy 4-kanałowy odbiornik Wi-Fi ROW-04m
Odbiornik natynkowy 7-kanałowy ROW-07
Sterowanie centralne

str. 38

www.supla.zamel.com
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Modułowy 2-kanałowy 16A odbiornik Wi-Fi
ROW-02m

Modułowy 4-kanałowy odbiornik Wi-Fi
ROW-04m

Przewidziany do montażu w szafach rozdzielczych moduł ROW-02m to urządzenie
do kontroli wybranych obwodów elektrycznych. Odbiornik umożliwia sterowanie
dwoma urządzeniami lub obwodami (230 V albo niskonapięciowymi). Montaż na
szynie DIN (TH35) wykorzystuje miejsce na dwa moduły w rozdzielni. Urządzenie
ROW-02m obsługuje maksymalny prąd wyjścia 16 A na kanał i jest wyposażone
w zewnętrzną antenę Wi-Fi. Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej
Supla. Możliwe jest tworzenie własnych harmonogramów czasowych lub działanie
w trybie zegara astronomicznego dla każdego z kanałów. Urządzenie wyposażone
jest w dwa wejścia sterujące umożliwiające podłączenie styków sterujących.

Moduł ROW-04m zaprojektowano z myślą o montażu w szafach rozdzielczych.
Urządzenie pozwala na sterowanie aż czterema obwodami elektrycznymi 230 V.
Z wykorzystaniem ROW-04m możesz w swobodny sposób kontrolować
urządzenia i oświetlenie. Wygodna obsługa z poziomu aplikacji mobilnej Supla
pozwoli na sterowanie indywidualne oraz grupowe. Urządzenie wyposażone jest
w cztery wejścia umożliwiające podłączenie zewnętrznych styków sterujących.
Możliwe jest tworzenie własnych harmonogramów czasowych lub działanie
w trybie zegara astronomicznego dla każdego z kanałów.
Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej
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Jeśli połączymy odbiornik ROW-07
z nadajnikiem RNW-01 zyskamy
dodatkowe wejścia lokalne

KARTA
PRODUKTU

Odbiornik Wi-Fi natynkowy 7-kanałowy
ROW-07
Przeznaczony do montażu w zewnętrznych skrzynkach rozdzielczych lub sufitach
podwieszanych, moduł ROW-07 to rozwiązanie pozwalające na sterowanie
aż siedmioma obwodami elektrycznymi 230 V. Za pomocą obsługiwanego
bezprzewodowo z poziomu aplikacji chmurowej urządzenia ROW-07 stworzysz
nawet najbardziej złożone układy sterujące sprzętem i oświetleniem. W oparciu
o nasz moduł stworzysz harmonogramy pracy wybranych urządzeń ogrodowych
lub zdalnie sprawdzisz ich stan z dowolnego miejsca. ROW-07 nie jest wyposażony
w wejścia sterujące. Istnieje możliwość obsługi kanałów wyjściowych za
pośrednictwem interfejsu wejść RNW-01.
Dowiedz się więcej

www.supla.zamel.com
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Steruj roletami zewnętrznymi
Zamykanie lub otwieranie rolet zewnętrznych nie musi się już wiązać się z koniecznością
naciskania wszystkich klawiszy sterujących z osobna. Dzięki rozwiązaniom Supla by Zamel
do sterowania roletami zewnętrznymi polecenie zamknięcia lub otwarcia można wydać
jednym gestem z poziomu aplikacji mobilnej Supla.
Rolety mogą też zostać zaprogramowane w taki sposób aby ich otwarcie i zamknięcie
następowało o konkretnej porze dnia lub przy wystąpieniu określonych
warunków pogodowych.

Sterownik rolet Wi-Fi SRW-01
Sterownik rolet Wi-Fi 2-rolety modułowy SRW-02m
Sterownik rolet Wi-Fi 3-rolety + 1 kanał SRW-03
Sterowanie centralne

str. 38

www.supla.zamel.com
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Sterownik rolet Wi-Fi
SRW-01

Sterownik rolet Wi-Fi 2-rolety modułowy
SRW-02m

Zarządzenie roletami nie było jeszcze tak intuicyjne i proste. Moduły sterujące
SRW-01 to przewidziane do montażu w puszkach instalacyjnych urządzenia, które
ułatwiają codzienną obsługę rolet automatycznych sterowanych przyciskami.
Z pomocą SRW-01 zamkniesz lub otworzysz rolety okienne, a także określisz
harmonogram ich pracy. Na ekranie swojego telefonu określisz także dokładnie
w jakim położeniu znajdują się częściowo otwarte rolety lub w razie nagłego
załamania pogody zlecisz ich zdalne zamknięcie. Nasze urządzenie współpracuje
z przyciskami sterującymi monostabilnymi lub bistabilnymi co czyni je niezwykle
uniwersalnym.

Sterowanie dwiema roletami za pomocą modułu przewidzianego do montażu
w rozdzielni elektrycznej. SRW-02m to wygodne rozwiązanie umożliwiające zdalną
kontrolę dwóch rolet z poziomu intuicyjnej i prostej aplikacji Supla. Nasz moduł
współpracuje z klasycznymi przyciskami sterującymi dodając do układu opcję
zdalnego sterowania z poziomu ekranu Twojego telefonu. Dzięki nowym funkcjom
modułu i aplikacji zaprogramujesz tygodniowy harmonogram pracy rolet, a także
zamkniesz je lub otworzysz z dowolnego miejsca za sprawą łączności Wi-Fi i
integracji z chmurą. Moduły możesz połączyć w grupy, co pozwala na sterowanie
roletami w wybranych częściach budynku.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

i

Jeśli połączymy sterownik rolet SRW-03
z nadajnikiem RNW-01 zyskamy
dodatkowe wejścia lokalne

KARTA
PRODUKTU

Sterownik rolet Wi-Fi 3-rolety + 1 kanał
SRW-03
Sterownik zaprojektowany do zarządzania trzema roletami, przeznaczony do
montażu natynkowego. Łatwym w podłączeniu modułem SRW-03 zyskasz
możliwość sterowania w aplikacji Supla eliminując jednocześnie konieczność
stosowania dodatkowych elementów sterujących takich jak kontrolery. Na
ekranie telefonu możesz teraz sprawdzić położenie rolet i zlecić ich otwarcie
lub zamknięcie. Dzięki łączności bezprzewodowej Wi-Fi z łatwością zainstalujesz
nowy moduł w aplikacji, a montaż nie będzie wymagał prowadzenia dodatkowych
przewodów. Dostęp z poziomu oprogramowania chmurowego Supla umożliwi
tworzenie indywidualnych harmonogramów tygodniowych.
Dowiedz się więcej

www.supla.zamel.com
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Steruj bramami i furtkami
Rozwiązania sterujące furtkami i bramami Supla by Zamel to ogromne ułatwienie
w codziennym funkcjonowaniu domu.
Począwszy od swobody sprawdzenia czy furtka lub brama jest zamknięta, sterowniki bramowe
służą poprawie nie tylko dla komfortu ale i bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowym atutem
jest możliwość posiadania wirtualnych odpowiedników pilotów do bram, furtek czy szlabanów
w aplikacji mobilnej Supla. Z jednej strony redukujesz objętość pęku kluczy i breloków,
z drugiej natomiast możesz łatwo udzielić dostępu wybranym osobom.

Sterownik bramowy Wi-Fi 1-kanałowy SBW-01
Sterownik bramowy Wi-Fi 2-kanałowy SBW-02
Sterownik bramowy Wi-Fi z anteną zewnętrzną SBW-02/ANT
Sterowanie centralne

NOWOŚĆ

str. 38

www.supla.zamel.com
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Sterownik bramowy Wi-Fi 1-kanałowy
SBW-01

Sterownik bramowy Wi-Fi 2-kanałowy
SBW-02

Sterownik SBW-01 to urządzenie do obsługi napędów bramowymi różnych
producentów. Działające pod bezpiecznym napięciem 24 V moduły SBW-01
umożliwiają prosty i bezpieczny montaż w dogodnym miejscu, w tym także
wewnątrz obudowy napędu. Brama zaopatrzona w nasz sterownik zyskuje
możliwość zdalnej obsługi za pośrednictwem aplikacji Supla. Obok współpracy
ze standardowym pilotem radiowym możliwe jest sterowanie na odległość za
pomocą telefonu. SBW-01 dostarcza również informacji o aktualnym stanie bramy
(otwarciu, zamknięciu lub niepełnym otwarciu).

Kontrola bramy i furtki z poziomu jednego modułu sterującego. SBW-02 to
produkt dzięki, któremu uzyskasz zdalną kontrolę nad napędem bramowym
i furtką, zlecając na odległość ich zamykanie lub otwieranie. Przy zastosowaniu
wyłączników krańcowych SBW-02 może również dostarczać informacji o stopniu
otwarcia bramy i furtki wyświetlanych na ekranie Twojego telefonu. Konstrukcja
modułu i napięcie robocze 12÷24 V AC / DC pozwalają na bezpieczny montaż
również wewnątrz sterowanego napędu.
Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

NOWOŚĆ
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Sterownik bramowy Wi-Fi 2-kanałowy
z anteną zewnętrzną
SBW-02/ANT
Kontroluj bramę oraz furtkę z wykorzystaniem domowej sieci Wi-Fi i nie martw
się o zasięg. SBW-02/ANT to wariant modułu SBW-02 rozwinięty o złącze RP-SMA
pozwalające na podłączenie zewnętrznej anteny Wi-Fi. Steruj bramą i furtką nie
tylko z poziomu pilota radiowego ale również aplikacji mobilnej Supla. Za sprawą
kilku prostych gestów na ekranie Twojego telefonu sprawdzisz czy brama jest
zamknięta, a także na odległość otworzysz ją kiedy goście już przyjadą, a Ciebie nie
będzie jeszcze w domu. Urządzenie pracuje w napięciu roboczym 12÷24 V AC / DC
i jest odpowiednie do pracy z napędami różnych producentów.
Dowiedz się więcej

www.supla.zamel.com
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Monitoruj energię
elektryczną
Nowoczesny dom to mnóstwo odbiorników energii elektrycznej, a także coraz częściej również
mikroinstalacje służące do jej wytwarzania. Dzięki urządzeniom Supla by Zamel przeznaczonym
do monitorowania energii elektrycznej z łatwością skontrolujesz wartości pobrane na
poszczególnych fazach, a wyniki w wygodny sposób przeanalizujesz w aplikacji mobilnej Supla.
Działające w najwyższej klasie dokładności urządzenia do monitorowania zużycia energii
Supla by Zamel są również niezwykle przydatne dla osób posiadających umowy prosumenckie.
Z wykorzystaniem naszego sprzętu i oprogramowania możesz dokładnie określić ilość energii
wyprodukowanej, a następnie przesłanej do sieci energetycznej.

Monitor energii elektrycznej Wi-Fi 3F + N MEW-01
Monitor energii elektrycznej Wi-Fi 3F + N MEW-01 LITE

NOWOŚĆ

www.supla.zamel.com
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Monitor energii elektrycznej Wi-Fi 3F + N
MEW-01

Monitor energii elektrycznej Wi-Fi 3F + N
MEW-01 LITE

Najwyższy standard i dokładność monitorowania zużycia energii elektrycznej
dostępny wraz z narzędziami do analizy zgromadzonych danych. MEW-01 to
urządzenie zaprojektowane pod montaż na szynie DIN (TH35), zajmuje szerokość
dwóch modułów i oferuje możliwość dołączenia anteny zewnętrznej
do stosowania również na zewnątrz rozdzielnicy.
MEW-01 jest monitorem 3-fazowym i dwukierunkowym. Jest więc odpowiedni
do monitorowania zarówno energii pobranej i oddanej do sieci energetycznej.
Urządzenie przewidziano do instalacji wewnątrz, a po umieszczeniu w dodatkowej
obudowie hermetycznej i zabezpieczeniu przed wnikaniem wody również na
zewnątrz pomieszczeń.

MEW-01 LITE został zaprojektowany pod montaż na szynie DIN (TH35),
urządzenie zajmuje dwa moduły, a za sprawą wykorzystania anteny wewnętrznej
sprawdzi się szczególnie w niewielkich rozdzielniach z plastikowymi drzwiczkami.
MEW-01 LITE jest monitorem 3-fazowym i dwukierunkowym. Jest więc odpowiedni
do monitorowania zarówno energii pobranej i oddanej do sieci energetycznej.
Łączność Wi-Fi sprawia, że nie jest konieczne prowadzenie nowych przewodów,
a zgromadzone dane pomiarowe analizowane są w aplikacji mobilnej Supla.
MEW-01 LITE sprzedawany jest w zestawie z trzema przekładnikami SC-16,
umożliwiającymi pomiar zużycia na trzech fazach.
Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Akcesoria
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Przedkładnik prądowy 100 A / 33.3 MA
SC-16

Mobilna magnetyczna antena Wi-Fi
ANT-01/Wi-Fi

Przekładnik prądowy do urządzenia MEW-01, który umożliwia kontrolę zużycia
energii poprzez bezprzewodową sieć Wi-Fi. Monitor MEW-01 jest urządzeniem
3-fazowym, które w łatwy sposób montujemy w rozdzielni elektrycznej, bez
dodatkowych kosztów wynikających z tworzenia specjalnej instalacji elektrycznej
i telekomunikacyjnej. Przekładnik prądowy SC-16 jest wymagany do wykonywania
pomiarów zużycia energii elektrycznej i należy go podłączyć do MEW-01. Jeden
przekładnik stosujemy do pomiarów na 1 obwodzie.
Do urządzenia MEW-01 można podłączyć maksymalnie 3 przekładniki.

Antena zewnętrzna ANT-01/Wi-Fi służy do wyprowadzenia sygnału radiowego na
zewnątrz rozdzielnicy instalacyjnej. Antena może być mocowana do metalowych
powierzchni za pomocą magnesu wbudowanego w podstawę.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej
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Licz impulsy, kontroluj
zużycie mediów w swoim
domu
Chcesz poznać dokładną charakterystykę zużycia mediów w Twoim domu?
Dzięki licznikom impulsów działającym w środowisku Supla by Zamel możesz zbierać
i analizować szczegółowe dane z liczników zużycia wody, gazu czy energii elektrycznej.
Zastosuj licznik impulsów i zobacz na dokładnym wykresie, o jakich porach dnia poszczególne
media, są najbardziej wykorzystywane. Dane prezentowane są w wygodnej i przejrzystej formie
w aplikacji mobilnej, a Ty zyskujesz skuteczne narzędzie do optymalizacji domowych wydatków.

Licznik impulsów Wi-Fi LIW-01

KARTA
PRODUKTU

Licznik impulsów Wi-Fi
LIW-01
Zużycie mediów pod kontrolą. LIW-01 to urządzenie służące do zbierania danych
z wyjść lub nakładek impulsowych. Pozwala na rzetelną i wielowymiarową analizę
zużycia rejestrowanego przez domowe liczniki. Zagregowane przez LIW-01 dane
przekazywane są do chmury Supla i dostępne do analizy w aplikacji mobilnej.
Na ekranie telefonu można generować zróżnicowane wykresy, poznając szczegóły
charakterystyki zużycia w danej instalacji. Moduł LIW-01 przeznaczony jest do
instalacji w rozdzielnicy elektrycznej na szynie TH35 (DIN) i zajmuje szerokość
jednego modułu.
Dowiedz się więcej
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Zestawy
Wychodząc od najczęstszych konfiguracji naszych produktów
wybieranych na start stworzyliśmy zestawy, które sprawdzą się
idealnie gdy stawiasz pierwsze kroki w nowoczesnym zarządzaniu
swoim domem lub chcesz zrobić komuś wyjątkowy prezent.
Pośród naszych zestawów znajdziesz takie, które zawierają
sterowniki roletowe SRW-01 oraz kontrolery ROW-01 dzięki,
którym możesz obsługiwać wybrane obwody oświetleniowe
lub urządzenia.
Możesz również wybrać zestaw wyposażony w sterownik do
bramy. W takiej konfiguracji w jednym opakowaniu otrzymasz
kompletny zestaw zmieniający oblicze Twojego domu.
Wybór zestawu to także okazja do otrzymania prezentu
w postaci sterownika SLW-01. Dodawane do wybranych
zestawów urządzenie pozwoli na wykorzystanie potencjału
Twojego oświetlenia LED RGB.

Zestaw do sterowania roletami i bramą ZSW-01
Zestaw startowy Supla Wi-Fi ZSW-02

NOWOŚĆ

Zestaw opraw oświetleniowych LED sterowanych przez Wi-Fi
ZSO-01

NOWOŚĆ

Sterowanie centralne

str. 38

SRW-01 z powodzeniem
stosowany jest także
do kontrolowania
elektrozaworów do wody.
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NOWOŚĆ

Zestaw do sterowania roletami i bramą
ZSW-01

Zestaw startowy Supla Wi-Fi
ZSW-02

ZSW-01 to zestaw urządzeń Supla by Zamel, na który składają się: 6 szt.
sterowników do rolet SRW-01 oraz 1 szt. sterownika bramowego SBW-01.
Moduły SRW-01 umożliwią kontrolę sześciu rolet, zarówno z poziomu klawiszy,
a także aplikacji mobilnej Supla. Urządzenie pozwala na precyzyjne sterowanie
poziomem rozwinięcia rolet, a także tworzeniem harmonogramów tygodniowych.
SBW-01 to sterownik przewidziany do obsługi napędów bramowych różnych
producentów. Urządzenie przewidziane pod zasilanie 24 V pozwala na prosty
i bezpieczny montaż w dogodnym miejscu, w tym także wewnątrz obudowy
napędu. Brama zaopatrzona w nasz sterownik zyskuje możliwość zdalnej obsługi
za pośrednictwem aplikacji Supla.

ZSW-01 to zestaw urządzeń Supla by Zamel, na który składają się: 3 szt.
sterowników do rolet SRW-01, 3 szt. sterownika ROW-02, 1 szt. sterownika SLW-01.
SRW-01 – proste i intuicyjne zarządzanie roletami. Moduły sterujące SRW-01 to
przewidziane do montażu w puszkach instalacyjnych urządzenia, które ułatwiają
codzienną obsługę rolet automatycznych sterowanych przyciskami.
ROW-02 – możliwość zdalnego kontrolowania zespołów oświetleniowych
obsługiwanych za pomocą klawiszy podwójnych. Współpracuje z włącznikami
klasycznymi, dzwonkowymi, schodowymi i układami krzyżowymi pozwalając
jednocześnie na sterowanie poprzez aplikację mobilną Supla.
SLW-01 – moduł sterujący oświetleniem trójkolorowym LED RGB. Przeznaczone do
montażu w puszkach instalacyjnych, a także w obudowach opraw oświetleniowych
urządzenie SLW-01 pozwala tworzyć sceny oświetleniowe na każdą okazję.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej
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Zestaw opraw oświetleniowych LED
sterowanych przez Wi-Fi
ZSO-01
W skład zestawu wchodzą: OSW-01 (1 szt.), DOWNLIGHTS (3 szt.)
oraz ramki (4 szt.).
OSW-01 to nowoczesne źródło światła LED będące sercem zestawu
oświetleniowego przeznaczonego do montażu w suficie. Oprawa oświetleniowa
OSW-01 wyposażona jest w moduł Wi-Fi, za pomocą którego możliwa jest
integracja z aplikacją mobilną Supla. Do OSW-01 następnie podłączane są
kolejne źródła światła z rodziny DOWNLIGHTS co pozwala na zdalną obsługę
całego zestawu.
Oprawy oświetleniowe zestawu ZSO-01 mogą pracować w temperaturze
barwowej 3000K lub 4000K. Stworzono je z myślą o sterowaniu z poziomu aplikacji
mobilnej, tak samo jak za pomocą klasycznego włącznika. Produkt spełnia wymogi
szczelności określone dla klasy IP20.
Dowiedz się więcej

Oprawa sufitowa LED Wi-Fi
OSW-01 (element zestawu ZSO-01)
OSW-01 to element zestawu opraw oświetleniowych LED ZSO-01
przeznaczonych do montażu w suficie. Nowoczesne źródło światła mogące
pracować w temperaturze barwowej 3000K lub 4000K stworzono z myślą
o sterowaniu z poziomu aplikacji mobilnej, tak samo jak za pomocą klasycznego
włącznika. Zabudowany w oprawie oświetleniowej odbiornik bezprzewodowy Wi-Fi
pozwala kontrolować do pięciu źródeł światła z rodziny DOWNLIGHTS
(LSP-35C-24, LSP-35N-24). Produkt spełnia wymogi szczelności określone
dla klasy IP20.
Oprawa OSW-01 dostępna jest tylko w zestawie ZSO-01.
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Steruj centralnie
wszystkimi urządzeniami
systemu SUPLA

Interfejs 4-wejść Wi-Fi RNW-01

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Interfejs 4-wejść Wi-Fi
RNW-01
RNW-01 to interfejs wejść przeznaczony do zbiorczego sterowania grupami
modułów Supla by Zamel. Urządzenie wyposażone jest w cztery wejścia wyzwalane
napięciem 230 V AC. RNW-01 zaprojektowano z myślą o montażu w puszkach
podtynkowych i współpracy z klawiszami monostabilnymi lub bistabilnymi. Dzięki
modułowi RNW-01 możliwe jest m.in. jednoczesne sterowanie oświetleniem
w całym budynku, centralne zamykanie wszystkich rolet czy otwieranie bramy
klawiszem.
Dowiedz się więcej
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Stwórz dom
swoich marzeń
Dzięki nowoczesnej technologii, a także niezwykłej społeczności
tworzącej projekt Supla określenie „wymarzony dom” nabiera
nowego znaczenia. Poznaj możliwości systemu i urządzeń Supla
by Zamel, wykorzystaj potencjał wygodnego, funkcjonalnego
i bezpiecznego mieszkania.
Oprogramowanie Supla, a także tworzące sprzętową warstwę
tego systemu urządzenia firmy Zamel to kompletne rozwiązanie czyniące smarthome przyjaznym w instalacji i intuicyjnym
w codziennej eksploatacji. Dzięki naszym urządzeniom możesz
zarządzać oświetleniem wewnątrz i na zewnątrz budynku, sterować roletami, otwierać i zamykać bramy, monitorować zużycie
mediów, a nawet kontrolować urządzenia RTV/AGD.
To naprawdę bardzo proste!
Ogromną zaletą systemu Supla by Zamel jest fakt, że instalacja
nie wiążę się z koniecznością prowadzenia nowych przewodów,
a tym samym kucia ścian w wykończonych już wnętrzach.
Urządzenia z rodziny Supla by Zamel łączą się w system za pośrednictwem domowej sieci Wi-Fi i operującej w chmurze
SUPLA-CLOUD aplikacji mobilnej. Montaż urządzeń niezależnie
od tego czy przewidzianych do rozdzielni elektrycznych, puszek
czy bezpośrednio do kontaktu jest prosty i w większości przypadków możliwy do wykonania samodzielnie przez użytkownika.
Supla to społeczność
Wierzymy, że smarthome to bardzo rozwojowa dziedzina, która
może nieustannie przesuwać granice swoich możliwości. Aby
było to możliwe konieczna jest nieskrępowana kreatywność ludzi

tworzących system, a także poznanie opinii i sugestii samych
użytkowników. Społecznościowy duch projektu Supla sprzyja
odkrywaniu nowych zastosowań urządzeń, a otwarty charakter
oprogramowania pozwala na realizację odważnych i przełomowych pomysłów.
Wyższy poziom wygody i bezpieczeństwa
Zdalna kontrola stanu otwarcia bram czy rolet to nie tylko spore
udogodnienie. To także wyższe poczucie bezpieczeństwa gdy
w ogrodzie bawią się dzieci lub gdy gwałtowna zmiana pogody
powoduje konieczność opuszczenia rolet zewnętrznych.
Dostęp do naszej posesji może być udzielony wskazanym użytkownikom, a sekwencja zamykania rolet okiennych może być
z góry ustalona lub zależna od zdarzeń wybranych przez nas
w ciągu przyczynowo skutkowym.
Obsługa urządzeń RTV / AGD przez aplikację Supla pozwala
uchronić nas od następstw pozostawienia bez nadzoru takich
sprzętów jak pracujące żelazka czy grzejniki olejowe.
Odkryj swój dom na nowo
Kontrola oświetlenia RGB z wykorzystaniem urządzeń Supla by
Zamel to najlepszy sposób na stworzenie wspaniałego nastroju
do wybranego rodzaju sytuacji. Niezależnie od tego czy chcesz
odpocząć czy obejrzeć mecz w gronie przyjaciół – spersonalizowana scena oświetleniowa pozwoli przeobrazić Twój salon tak
aby zbudować w nim idealną atmosferę.
Nastrój do relaksu, do gry lub nauki. Delikatnie przyciemnione
lampy po kolacji, a może sceneria rodem z ulubionej bajki Two-

jego dziecka? Zaawansowane formy sterowania oświetleniem
w Twoim domu pozwolą uwydatnić jego walory, a świadome
zarządzanie źródłami światła pozwoli na redukcję zużycia energii.
Kontrola zużycia mediów, obniżenie kosztów
eksploatacji domu
Smarthome to nie tylko zwiększenie funkcjonalności wyposażenia domu i jego automatyzacja. To również dostęp zestawu narzędzi umożliwiających monitorowanie zużycia mediów, a także
ułatwiających optymalizację poboru energii przez oświetlenie
i inne odbiorniki elektryczne.
Kontrola natężenia jasności domowego oświetlenia, wsparta
świadomym korzystaniem z lamp tylko w tych pomieszczeniach,
w których są one faktycznie potrzebne to jeden z bardziej istotnych kroków na drodze do ograniczenia zużycia.
System Supla by Zamel to również precyzyjne urządzenia monitorujące zużycie energii MEW-01. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie bieżącego zużycia na wszystkich fazach. W zależności od
sposobu instalacji monitora energii można z jego wykorzystaniem
kontrolować także ilość prądu wytworzonego przez domową mikroinstalację fotowoltaiczną i przesłanej do sieci energetycznej.
System uzupełniają także liczniki impulsów z przeznaczeniem do
montażu przy licznikach takich mediów jak gaz czy woda. Dzięki
zastosowaniu urządzeń LIW-01 mamy bieżący wgląd w aktualnie
pobraną przez gospodarstwo domowe ilość gazu lub wody
z poziomu intuicyjnej i łatwej w obsłudze aplikacji Supla.
www.supla.zamel.com

Dlaczego warto wybrać
produkty SUPLA?

Mega społeczność
rozwijająca projekt

Sterowanie z każdego
miejsca na Ziemi

Szeroka gama
produktów

Szeroki sposób integracji z zewnętrznymi systemami.
Masz do wyboru: Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, MQTT, REST API,
Zautoryzowane aplikacje OAUTH, Linki bezpośrednie.
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