
Katalog produktów LiVtron – sterowanie ogrzewaniem



LiVs8xP - listwa do sterowania ogrzewaniem - 8 stref

Wymiary: 96 x 24 x 22 mm

Zakres sterowania kanałami 24V, do 72W na kanał

Zasilanie: 24V DC

Komunikacja: RF – 433 MHz

Tryby pracy: 2 – Sterowanie ogrzewaniem, lub 
oświetleniem LED

Gwarancja: Producenta, 5 lat

Listwa ogrzewania podłogowego LiVs8p jest częścią systemu zarządzania ciepłem w 
Twoim domu. Została stworzona do precyzyjnej i efektywnej regulacji temperatury w 
pomieszczeniach. Najważniejszą funkcją oferowaną przez LiV8p jest definiowanie 
harmonogramów ogrzewania. Umożliwia to oszczędne gospodarowanie ciepłem. 
Sterowanie mocą 8 kanałów – 24V, do 72W na kanał. Użytkownik ma kontrolę nad 
pracą urządzenia poprzez darmową aplikację Internetową na smartfon.

270 zł

Model: 0114

Możliwe zastosowania

Potrzebne 
urządzenia

Funkcjonalność

LiVc + LiVs8xP Sterowanie oświetleniem LED

LiVc + LiVs8xP + 
LiVsth

Sterowanie ogrzewaniem 
strefowym

Procesor w sterowniku 8xport wykonuje 
algorytm, który uczy się jak efektywnie 
doprowadzać ciepło do pomieszczenia; 
Zamiast przechodzenia z niedogrzania do 
przegrzania i z powrotem – Stała, 
komfortowa temperatura



Sensor LiVsth – temperatura i wilgotność

Wymiary: 96 x 24 x 22 mm

Zakres pomiaru temperatury: Od -40°C do 60°C [+/- 0,2°C]

Akumulator: Litowo – polimerowy 18650, 2600 
mAh

Komunikacja: RF – 433 MHz

Tryby pracy: 2 – samodzielny, oraz przypisany do 
urządzenia wykonawczego

Gwarancja: Producenta, 5 lat

Sensor LiVsth jest bezprzewodowym modułem radiowym, który wysyła w 
programowalnych odstępach czasowych dane o temperaturze i wilgotności 
jego otoczenia. Nie wymaga montażu, do pracy wymaga bramy 
internetowej LiVc. Posiada dwa tryby pracy. Pierwszy – samodzielny, 
umożliwia użytkownikowi odczyt i analizę zebranych przez sensor danych 
za pośrednictwem Internetu. Drugi tryb przyporządkowuje sensor do 
nadrzędnego urządzenia (np. LiV8xP), które wykorzystuje jego odczyty do 
osiągnięcia pełni funkcjonalności.

129 zł

Model: 02F1

Możliwe zastosowania

Potrzebne 
urządzenia

Funkcjonalność

LiVc + LiVsth Termometr, higrometr 
Internetowy

LiVc + LiV8xP + 
LiVsth

Sterowanie ogrzewaniem 
strefowym



LiVc – inteligentna brama Internetowa

Wymiary: 96 x 24 x 22 mm

Zasięg: 100m w terenie otwartym

Zasilanie: 5V DC (port USB)

Komunikacja: RF – 433 MHz, WiFi 2,4 GHz

Antena: 5 dbi

Gwarancja: Producenta, 5 lat

Brama Internetowa daje możliwość bezprzewodowego sterowania 
wszystkimi połączonymi z nią urządzeniami przy pomocy smartfona lub 
tabletu. Tworzy własną sieć WiFi, co umożliwia łatwą konfigurację. Jego 
zasięg to około 100 metrów w terenie otwartym. Z informacji od 
dotychczasowych użytkowników wiemy, że umieszczony na piętrze 
obsłuży także urządzenia z parteru, jak i z piętra drugiego. Jest 
niezbędnym elementem do sterowania urządzeniami marki LiVtron, 
wymaga połączenia z siecią WiFi z dostępem do Internetu.

220 zł

Model: 01255

Możliwe zastosowania

Potrzebne 
urządzenia

Funkcjonalność

LiVc + LiV8xP Sterowanie oświetleniem LED

LiVc + LiV8xP + 
LiVsth

Sterowanie ogrzewaniem 
strefowym



Zestaw: Sterowanie ogrzewaniem strefowym

Taki system przekazuje użytkownikowi kontrolę nad każdą z pętli wychodzących z rozdzielacza na dom. 
Dwukierunkowa komunikacja z sensorami pozwala na dokładne, proporcjonalne sterowanie otwarciem 
siłowników termoelektrycznych w taki sposób, aby dostarczać przepływ minimalnej ilości medium 
grzewczego, potrzebnej do utrzymywania żądanej temperatury. Ustawienie ekonomicznych 
harmonogramów ogrzewania dla całego tygodnia skutkuje ograniczeniem wydatków na paliwo 
grzewcze. W prostych słowach, użytkownik zyskuje oszczędności oraz komfort, ponieważ może 
dokładnie ustawić temperaturę w każdym miejscu swojego domu.

Sterowanie systemem jest możliwe z 
urządzenia wyposażonego w system 
android. Urządzenia otrzymują Państwo 
sparowane i gotowe do pracy. Należy 
jedynie wprowadzić bramę internetową 
do swojej sieci WiFi, oraz ustawić 
komfortowe harmonogramy.

Podłączenie polega 
na wpięciu jednego 
przewodu siłownika 
do listwy LiVs8xP a 
drugiego do 
szybkozłączki Wago

499 zł 200 zł 
za każdą strefę

499 zł – LiVc + LiVs8xP, 200 zł – siłownik + sensor, co 8 stref należy doliczyć następną listwę LiVs8xP w cenie 270 zł

147 zł Moduł sterowania 

urządzeniem grzewczym 



Zestaw: Bezprzewodowe termo/higro metry

Instalacja grzewcza jest jedną z najważniejszych w budynku. Wiedza jak 
działa urządzenie grzewcze, co się dzieje w instalacji (zasilanie, powrót, 
zawór trójdrożny) i jakie są temperatury w różnych pomieszczeniach, 
to wartość, która może przełożyć się na realne pieniądze. Na 
pomiarach zobaczyć można niejednokrotnie, że gdy jesteśmy w pracy, 
temperatura w pomieszczeniach to 21 lub 22 stopnie. Obniżając ją o 
kilka stopni na te 8 godzin, w całym sezonie jesteśmy w stanie 
zaoszczędzić 30% energii.

W razie gdyby temperatura zmieniła się w niepokojący sposób, 
aplikacja internetowa od razu nas o tym informuje.

Im więcej czujników/danych i im szersze możliwości wpływania na 
różne funkcje instalacji tym optymalniej może ona działać.

Dzięki zdobytym informacjom łatwo 
zoptymalizujemy pracę układu i 
pozbędziemy się niepożądanego 
zjawiska przegrzewania/niedogrzania 
pomieszczenia, przedstawionego na 
wykresie.



LiVs8xDS – bezprzewodowa stacja pomiaru temperatur

Wymiary: 150 x 86 x 60 mm

Długość termometrów: Do 20 m

Zasilanie: 5V DC (port USB)

Komunikacja: RF – 433 MHz

Zakres pomiaru temperatury: Od -55°C do 125°C [+/- 0,2°C]

Gwarancja: Producenta, 5 lat

Urządzenie jest zaprojektowane do dokonywania precyzyjnych 
pomiarów temperatury w ważnych punktach w obrębie np. 
systemu centralnego ogrzewania . Dzięki urządzeniu 
wizualizujemy rozkład temperatur, jesteśmy w stanie wykryć 
ewentualne nieprawidłowości, oraz wyregulować system tak, aby 
zyskać jak największe oszczędności. Przewody z termometrem 
mogą mieć długość aż 20 metrów i mierzą temperatury w zakresie 
od minus 55 do 125 stopni Celsjusza.

399 zł

Model: 0115 

Możliwe zastosowania

Potrzebne 
urządzenia

Funkcjonalność

LiVc + LiVs8xDS Opomiarowanie instalacji, np. 
centralnego ogrzewania

LiVc + LiVs8xDS Pomiar temperatur na różnych 
wysokościach bufora akumulacyjnego


