
SALUS 
Smart Home

Άνεση & Οικονομία

Επιδοτούμενη Παρέμβαση 
του προγράμματος



Καλωσήρθατε στον κόσμο 
του SALUS Smart Home

Δημιουργούμε αρμονία
Μας αρέσει όταν όλα λειτουργούν σωστά.
Προσφέρουμε λύσεις που παρέχουν στους 
πελάτες μας υψηλα επίπεδα άνεσης & 
οικονομίας.

Η SALUS Controls είναι κάτι 
παραπάνω απο μια εταιρεία 
θερμοστατών. Το brand μας 
κατέχει δεσπόζουσα θέση στον 
τομέα του ελέγχου και του έξυπνου 
αυτοματισμού της θέρμανσης. Για 
σχεδόν 15 χρόνια εξυπηρετούμε 
τους πελάτες μας στην εμπορική 
και στην καταναλωτική αγορά-από 
την Ασία, μέχρι την Ευρώπη, έως τη 
Βόρεια Αμερική.

SALUS Smart Home σημαίνει 
εξοικονόμηση χρημάτων, άνεση, 
ασφάλεια και οικολογία. Είστε 
έτοιμοι να μας γνωρίσετε καλύτερα;

Προσφέρουμε 
ολοκληρωμένες 
λύσεις

Έχουμε 
αποτελεσματικές
λύσεις για κάθε τύπο
εγκατάστασης.

Επιτρέψτε την ιδανική 
θερμοκρασία να 
επικρατεί σε όλο το 
δωμάτιο, όχι μόνο στα  
σώματα θέρμανσης.

Ανεξάρτητα από τις πηγές 
θερμότητας Ηλεκτρικά 
καλοριφέρ, θερμοπομποί, 
πλάκες υπερύθρων, 
ηλεκτρική ενδοδαπέδια, 
κτλ. - τα συστήματά μας 
θα  διασφαλίσουν την 
αποδοτικότητά τους..

Παρέχουμε άνετο και 
οικονομικό έλεγχο
για μονάδες fan coil.

Θα φροντίσουμε 
ώστε ο έλεγχος του 
συστήματος θέρμανσης 
και η θερμοκρασία 
του δαπέδου να σας 
εξασφαλίσουν τη 
βέλτιστη θερμική άνεση.

Υβριδικά συστήματα Θέρμανση με Fan Coil

Θέρμανση με σώματα

Ηλεκτρική θέρμανση

Ενδοδαπέδια 
θέρμανση

+



Οικονομικά

Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα κάθε εγκατάστασης εξαρτάται από τον 
σωστό έλεγχο. Τα κτίρια, εξοπλισμένα με μοντέρνα συστήματα Smart Home, δεν είναι 
μόνο άνετα και ασφαλή αλλά, το πιο σημαντικό, είναι και οικονομικά. Οι συσκευές Smart 
Home SALUS έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του 
λειτουργικού κόστους.

* Πηγή: Eurostat, κατανάλωση ενέργειας και χρήση από τα νοικοκυριά το 2017

Πως να μειώσετε τα έξοδα του νοικοκυριού σας;

Για να είστε αποτελεσματικοί, πρέπει να ξέρετε τι 
θα σας κάνει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Δείτε 
ορισμένες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν 
να λαβετε τη σωστή απόφαση.

78,9%*

Η θέρμανση και η παραγωγή ζεστού νερού 
αποτελούν τις μεγαλύτερες ενεργειακές 
ανάγκες του κτιρίου

Γιατί ο σωστός έλεγχος είναι τόσο σημαντικός;

Επειδή εγγυάται μια θερμοκρασία που είναι
κατάλληλη για το κάθε δωμάτιο και πλήρως 
προσαρμοσμένη στο ρυθμό της ζωής στο 
νοικοκυριό.

Χάρη στον έξυπνο έλεγχο της θέρμανσης μέσω 
internet έχουμε τον έλεγχο του σπιτιού μας από 
οπουδήποτε στον κόσμο.
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Σαλόνι και κουζίνα

Υπνοδωμάτιο

Υπνοδωμάτιο
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Σταδιακό άνοιγμα των ρολών
(RS600 Έξυπνο Ρελέ) για να επιτρέπει 
το φως να μπεί στο σπίτι καθημερινά.

Το αυτόματο πότισμα  στον κήπο
(Έξυπνη Πρίζα SPE600)
ενεργοποιείται.

Θα ξυπνήσετε με τη την ιδανική 
θερμοκρασία. 
Αυτό διασφαλίζεται από τους δικούς 
μας έξυπνους θερμοστάτες
(π.χ. Quantum SQ610).

Κλείστε τα ρολλά των παραθύρων 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας 
(RS600).

Για εξοικονόμηση ενέργειας, ο 
κυκλοφορητής ΖΝΧ απενεργοποιείται 
(SPE600 έξυπνη πρίζα).
πρίζα).

Ο φωτισμός σε ολόκληρο το σπίτι 
απενεργοποιείται (ρελέ SR600).

Ο ανιχνευτής κίνησης
ενεργοποιεί τον συναγερμό (MS600).

Κανόνες One Touch

Το OneTouch Rule Creator είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για τη 
δημιουργία σχέσεων μεταξύ συσκευών. Με μία κίνηση ενεργοποιείτε τα 
σενάρια που εσείς έχετε δημιουργήσει.
Εδώ σας παρουσιάζουμε κάποια παραδείγματα συνδυασμών των 
κανόνων:

07:00
Σχεδιάστε το πώς θα ξεκινήσει η μέρα 
σας.
Ορίστε το πρωινό σας πρόγραμμα ή
αποφασίστε με ένα κλικ.

Πρωί

08:30

Ασύρματος διακόπτης OneTouch, ο οποίος
ενεργοποιεί με ένα πάτημα όλες τις 

ενέργειες.

Φεύγοντας από το σπίτι

Στο μπάνιο χρησιμοποιείστε το νερό
στην ιδανική θερμοκρασία
(Αισθητήρας PS600).



Όταν επιστρέψετε στο σπίτι μπορείτε
απολαύστε την ιδανική θερμοκρασία
(Quantum SQ610 έξυπνος 
θερμοστάτης) και ζεστό νερό 
(SPE600 έξυπνη πρίζα).

22:00
Οι κανόνες OneTouch είναι 
προσαρμοσμένοι
για να ταιριάζουν στις ανάγκες 
σας, προσφέροντας σας ηρεμία 
και χαλάρωση στο σπίτι.

Βράδυ

Κατά το ηλιοβασίλεμα, ο εξωτερικός 
φωτισμός του σπιτιού σας (SR600 
έξυπνο ρελέ) ανάβει.

Η θερμοκρασία στα δωμάτια πηγαίνει
σε - ορίζεται από εσάς -
οικονομική νυχτερινή λειτουργία 
(π.χ. Quantum SQ610 έξυπνος 
θερμοστάτης).

Στον κήπο, το αυτόματο πότισμα 
(SPE600 έξυπνη πρίζα) εκκινά.

09:00-17:00
Όταν λείπετε από το 
σπίτι

Η πρωινή βιασύνη αρκεί για να σας 
αποσπάσει; Με την εφαρμογή για 
κινητά μπορείτε να απενεργοποιήσετε 
εξ'αποστάσεως το σίδερο που 
ξεχάσατε στην πρίζα (έξυπνη πρίζα 
SPE600).

Με αισθητήρες: κίνησης
(MS600), διαρροής νερού (WLS600),
καπνού (SB600) και την εφαρμογή για 
κινητό - το σπίτι σας είναι ασφαλές!

17:30
Επιστροφή στο σπίτι

Χάρη στο καθορισμένο 
πρόγραμμα το σπίτι είναι έτοιμο 
για την επιστροφή σου. Ο 
συναγερμός απενεργοποιείται 
όταν εσείς εισέρχεστε σε 
αυτό ή μπορείτε να τον 
απενεργοποιήσετε
από απόσταση μέσω της 
εφαρμογής.

Τα ρολά παραθύρων ανοίγουν
(RS600 έξυπνο ρελέ).

Η θερμοκρασία στα δωμάτια είναι
και πάλι ιδανική για εσάς. 
Ο κυκλοφορητής ΖΝΧ ανάβει 
(SPE600 έξυπνη πρίζα).



Μία συσκευή - πολλές δυνατότητες

Ο Quantum είναι ένας καινοτόμος έξυπνος θερμοστάτης που διακρίνεται για την απλότητα της 
λειτουργίας του και της εγκατάστασής του, η οποία είναι εφικτή σε νέα ή υφιστάμενα κτίρια. 
Ο Quantum  σχεδιάστηκε  για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αγοράς και τις υψηλές προσδοκίες 
των πελατών.
Εκτός από την τεχνολογική πρόοδο, χαρακτηρίζεται επίσης από πρωτότυπο, ελκυστικό σχεδιασμό, 
που ταιριάζει με μοντέρνους εσωτερικούς χώρους.

Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση
Μόνο 11 mm πάχος στην έκδοση 
με μπαταρία

Μεγάλη LED οθόνη3,25’’

Εύκολο μενού

Ισχύς
Ο θερμοστάτης διατίθεται σε εκδόσεις 
230V ή με  ενσωματωμένη μπαταρία

Αισθητήρας υγρασίας
Ιδανικός για συστήματα ενδοδαπέδιου 
δροσισμού κ.α. 

86mm

Επιλέξτε τη μέθοδο εγκατάστασης που σας ταιριάζει 
καλύτερα

Ασύρματα

Ο SQ610RF μπορεί να λειτουργήσει ως 
ρυθμιστής του συστήματος Smart Home 

SALUS και  να επικοινωνεί ασύρματα με τις 
υπόλοιπες συσκευές του συστήματος.

Ενσύρματα
Συνδέοντας τον SQ610 απευθείας στο

δέκτη, η συσκευή θέρμανσης μπορεί να συνδεθεί 
με καλώδιο. Αν ο θερμοστάτης προστεθεί στο 

σύστημα SALUS Smart Home, μπορεί να έλεγχθει 
από την εφαρμογή.

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Θέρμανση 
με σώματα 
καλοριφέρ

Ενδοδαπέδια θέρμανση
Λέβητας



Επεκτασιμότητα
Το SALUS Smart Home είναι ένα
έξυπνο σύστημα αυτοματισμού
σπιτιού, το οποίο μπορείτε να το 
προσαρμόσετε σε οποιοδήποτε
κτίριο.

 Κεντρική Πύλη UGE600  
Η πύλη UGE600 είναι η καρδιά
του συστήματός μας.

Συσκευές του Smart Home

Έξυπνοι Θερμοστάτες

SQ610RF

Έξυπνος Θερμοστάτης 

Quantum

VS20BRF

Ψηφιακός Θερμοστάτης 

με μπαταρία

FC600

Έξυπνος Ελεγκτής

Fan Coil

TS600

Θερμοστάτης χωρίς 

οθόνη

SPE600

Έξυπνη πρίζα

RS600

Ελεγκτής ρολών και 

φωτισμού

SB600

Μπουτόν - ενεργοποιεί 

κανόνες One Touch

SB600

Ανιχνευτής καπνού

SW600

Μαγνητική επαφή για 

πόρτες/παράθυρα

PS600

Ασύρματος αισθητήρας 

θερμοκρασίας

MS600

Αισθητήρας κίνησης

WLS600

Ανιχνευτής 

διαρροών ύδατος



Για όσους εκτιμούν τις σύγχρονες
τεχνολογικές λύσεις
προσφέρουμε ένα γρήγορο μάθημα 
στον φωνητικό έλεγχο του Amazon
Alexa και του Google Home. 
Χρειάζεται μόνο ένα απλό μήνυμα 
για να ξεκινήσετε τη δράση.

Alexa, set the temperature  
in living room to 21 degrees

Alexa, turn my bedroom 
lights on.

Το να είσαι έξυπνος είναι 
εύκολο!

Εφαρμογή SALUS Smart Home
Όπου κι αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, έχετε  το σπίτι σας 
πάντα στο χέρι σας. Μπορείτε να ελέγξετε τις συσκευές 
μας με τη δωρεάν εφαρμογή για κινητό.

Με ένα μόνο κλικ μπορείτε να προσαρμόσετε τις 
παραμέτρους του διαμερίσματός σας για τις ανάγκες 
σας και τις ανάγκες της οικογένειάς σας.

Get it on Download from

Κατεβάστε την εφαρμογή
SALUS Smart Home

Διασκεδάστε με έξυπνες λύσεις!

Θερμοστάτες, ρελέ, ελεγκτές, αισθητήρες, έξυπνες πρίζες - ο online 
έλεγχος δεν είναι μόνο για άνεση, αλλά και για τον έλεγχο της ενεργειακής 
κατανάλωσης και την αποφυγή κινδύνων.
Ελέγξτε τη θερμοκρασία στο σπίτι σας από οπουδήποτε, δημιουργήστε τα 
δικά σας χρονοπρογράμματα για οικιακές συσκευές, ελέγξτε εξ αποστάσεως 
φωτιστικά και ηλεκτρικές συσκευές.
Ανακαλύψτε ότι με το σύστημα ελέγχου μας, εσείς ορίζετε τους ΚΑΝΟΝΕΣ!

Τεχνική υποστήριξη

Τηλ. +30 27210 23124 
tech@andrianos.gr

Οι σύμβουλοί μας θα σας βοηθήσουν 
να διαμορφώσετε το σύστημα για 
τον έλεγχο της θέρμανσης, του 
κλιματισμού και της παραγωγής 
ζεστού νερού χρήσης, καθώς και τις 
επιλογές για τις συσκευές του SALUS 
Smart Home 

Επικοινωνία

Διανομέας της SALUS Controls για την 
Ελλάδα & τηνΚύπρο

ANDRIANOS - www.andrianos.gr
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα
τηλ. +30 2721023124
sales@andrianos.gr www.salus-smarthome.gr

www.salus-controls.eu
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Download from




