
Νέος σχεδιασμός και νέες λειτουργίες σας επιτρέπει  
να ελέγχετε περισσότερα  και καλύτερα ολόκληρο 
το σύστημα iT600 Smart Home. Εναλλαγή Οθονών 
Θερμοστατών, λειτουργία κλειδώματος, δημιουργία 
κανόνων, ανέβασμα εικόνων, δημιουργία συναγερμού 
με ειδοποιήσεις. Όλα ελέγχονται χειροκίνητα  
ή από οπουδήποτε μέσω του Smartphone, του Tablet  
ή του υπολογιστή σας... αυτή είναι η αρχή!

Εάν ο χρήστης έχει το 
σύστημα SALUS Smart Home 
εγκατεστημένο σε πολλαπλές 
ιδιοκτησίες, τότε μπορεί να 
δει γρήγορα τι συμβαίνει σε 
κάθε ιδιοκτησία ολισθαίνοντας  
στην πλευρά στην εικόνα 
ιδιοκτησίας.

Πολλαπλές 
Ιδιοκτησίες

FC600
Θερμοστάτης Fan Coil

Είμαστε πάντα πρόθυμοι
να σας εξυπηρετήσουμε!
Ο εκπρόσωπος τεχνικής υποστήριξης SALUS 
και της ANDRIANOS θα σας δώσει άμεσα 
απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις σας. Βρείτε 
τους διανομείς μας στην ιστοσελίδα SALUS.

Διανομέας της SALUS Controls για την Ελλάδα:
ANDRIANOS

Platonos 30, 24 100 Kalamata
www.andrianos.gr

www.salus-controls.eu
www.it600.eu

Κατεβάστε το δωρεάν 
 SALUS Smart Home App

O FC600 είναι η πολυλειτουργική καινοτομία από τη 
SALUS. Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για τον έλεγχο των 
μονάδων Fan Coil και για τη διαχείριση της θερμοκρασίας 
στο σπίτι σας ή στο περιβάλλον εργασίας σας. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε FC600 με συσκευές που αναφέρονται 
παρακάτω:

Ο FC600 δεν απαιτεί πρόσθετες ρυθμίσεις. Μπορείτε απλά  
να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες παραμέτρους για 
γρήγορη ενεργοποίηση! Η συσκευή μας μπορεί εύκολα  
να ρυθμιστεί και να αναβαθμιστεί μέσω του Διαδικτύου, όταν 
συνδέεται με την Universal Gateway UGE600. Χωρίς καμία 
περαιτέρω δέσμευση και ενασχόληση από τον χρήστη.

 2-σωλήνια Fan Coil
4-σωλήνια Fan Coil

Αξονικό 
Αερόθερμο

Στοιχεία Θέρμανσης
Δαπέδου

Έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Πάρτε τον έλεγχο του σπιτιού σας!

Κανόνες OneTouch 
Το One Touch είναι ένα προρυθμισμένο σύνολο ενεργειών 
που μπορείτε να ορίσετε μέσω ενός εύκολου στη χρήση 
περιβάλλοντος. Τα ερεθίσματα μπορεί να βασίζονται στις 
ενέργειες μιας άλλης συσκευής, π.χ .:
Θερμοκήπιο: Να αλλάζει η κλίση στα παράθυρα, εάν  
η θερμοκρασία φθάνει στους 32°C. Στείλε ένα SMS 
ειδοποίησης εάν η θερμοκρασία είναι πάνω από 39°C.
Αποθήκη: Ρύθμισε τις μονάδες θέρμανσης στο ON,  
αν η θερμοκρασία πέσει στους 10°C.

Μπορείτε να ελέγξετε από μια μόνο συσκευή ή μέχρι κάθε 
συνδεδεμένη συσκευή στο κτίριο!



ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 
ΑΠΟ ΤΟΝ FC600              ?

Επιλέξτε ανάμεσα σε διάφορες 
ρυθμίσεις παραμέτρων του 
έργου προσαρμοσμένες στο 
FC600 σας!

Ο SALUS FC600 σας επιτρέπει να μειώσετε την 
κατανάλωση ενέργειας, παρέχοντας παράλληλα 
κατάλληλη θερμοκρασία και θερμική άνεση όπου 
απαιτείται.
Επίσης εγγυόμαστε:
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Με τον FC600 έχετε 3 διαφορετικές ρυθμίσεις του ανεμιστήρα 
για να επιλέξετε: Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή. Η επιλογή επιπέδων 
ταχύτητας εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση. Μπορείτε επίσης  
να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσει Αυτόματος ή Χειροκίνητος 
έλεγχος της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Ο FC600 μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί:
1. Σύμφωνα με το χρονοπρόγραμμα σε τοπική λειτουργία      
    (χωρίς σύνδεση στο Internet):
    • 5 + 2 (καθημερινές + Σαββατοκύριακα)
    • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (7 μέρες)
    • Καθημερινές – έως 6 χρονικά διαστήματα, διαφορετικά για  
      κάθε ημέρα
2. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην Βασική  
    Λειτουργία (Με σύνδεση στο Διαδίκτυο).   
    Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλά προγράμματα χρόνου  
    / θερμοκρασίας ανά ημέρα μέσω του SALUS Smart Home app.

Χρησιμοποιώντας τον FC600 μπορείτε να μειώσετε την 
κατανάλωση ενέργειας, ρυθμίζοντας τη λειτουργία ECO 
με τον τρόπο που θέλετε! Για παράδειγμα, χειροκίνητα 
επιλέγοντας τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας ή μέσω μια 
εξωτερική επαφή (όπως μαγνητική επαφή παραθύρου, 
διακόπτη για κάρτα-κλειδί κλπ).

Διαισθητική λειτουργία μέσω οθόνης αφής και εύκολη στη 
χρήση φωτιζόμενη οθόνη με γραφικά μενού.

S2: λειτουργία διακόπτη  
(π.χ. για αισθητήρα επαφής 
για κάρτα-κλειδί) ή αισθητήρα 
εξωτερικής θερμοκρασίας

S1: χειροκίνητη ή αυτόματη 
εναλλαγή μεταξύ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
/ ΨΥΞΗΣ (χρησιμοποιώντας 
αισθητήρα σωλήνα ή NO-COM 
επαφή)

Πολυλειτουργικές είσοδοι (S1, S2) σας δίνουν πολλαπλές 
δυνατότητες χρήσης:

Παράδειγμα χρήσης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ!

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ!

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Μέτρηση θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας 

Ενσωματωμένος Αλγόριθμος TPI (Time Proportional 
and Integral). Εξασφαλίζει μια σταθερή θερμοκρασία 
δωματίου

Αντιπαγετική  προστασία & προστασία υπερθέρμανσης

Γρήγορη τοποθέτηση συστήματος

Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία κλειδώματος 
(πρόληψη από μη επιτρεπτό χειρισμό)

Οι ρυθμίσεις του χρήστη και οι παράμετροι λειτουργίας 
μπορούν να διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν  
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Παραδείγματα εφαρμογών:

Ξενοδοχεία

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECOΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

ΚΑΡΤΑ-ΚΛΕΙΔΙ 
ΠΑΡΟΥΣΑ

ΚΑΡΤΑ-ΚΛΕΙΔΙ 
ΠΑΡΟΥΣΑ

ΚΑΡΤΑ-ΚΛΕΙΔΙ 
ΑΠΟΥΣΑ

ΚΑΡΤΑ-ΚΛΕΙΔΙ 
ΑΠΟΥΣΑ Γραφεία Εργαστήρια Σπίτια Καταστήματα Αποθήκες, Αγροκτήματα
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