
iT600 Smart Home
M A K I N G  L I F E  S I M P L E

Φανταστείτε να σβήνετε όλα τα φώτα 
στο σπίτι σας, να ρυθμίζετε όλους 
τους θερμοστάτες σε μια ρύθμιση 
εξοικονόμησης ενέργειας, να ρυθμίζετε 
μια ειδοποίηση έτσι ώστε εάν κάποιο 
παράθυρο ή μια πόρτα είναι ανοικτή να σας 
αποσταλεί αμέσως ένα μήνυμα κειμένου, 
όλα αυτά με τους κανόνες OneTouch!

Πάρτε τον έλεγχο του σπιτιού σας!



Φέρτε άνεση στη ζωή σας!
Καθώς η τεχνολογία προχωρά όλο και περισσότερες συσκευές γίνονται ασύρματες, φέρνοντας 
το όνειρο ενός πλήρως αυτοματοποιημένου σπιτιού πιο κοντά στην πραγματικότητα.  
Με το σύστημα SALUS Smart Home, μπορείτε να αφήσετε τις συσκευές σας να κάνουν τη σκληρή 
δουλειά για εσάς.

Αρχή λειτουργίας:    

Εξοικονομήστε χρόνο και ενέργεια!
Το σύστημα SALUS θα σας εξοικονομήσει χρόνο και 
ενέργεια, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στην απόλαυση 
αυτών που είναι σημαντικά για εσάς.

Εφαρμογή 
Smart Home

Universal Gateway

Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Συσκευές Smart Home

Σώματα Καλοριφέρ
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Τι πλεονεκτήματα έχει  
η λειτουργία PWM στο σύστημα 
θέρμανσης;

Γιατί πρέπει να επιλέξετε το σύστημα SALUS  
iT600 Smart Home για τον έλεγχο της ζώνης θέρμανσης;

10
Δωρεάν 
Εφαρμογή
(χωρίς συνδρομή 
ή άδεια χρήσης) 
παρέχει ευκολία 
χρήσης του 
συστήματος

Πανεύκολη (μη επεμβατική) εγκατάσταση 
προϊόντων iT600. Smart Home σε υφιστάμενα κτίρια

Η λειτουργία PWM  
(Pulse Width Modulation 
– Διαμόρφωση Εύρους 
Παλμού) - ρυθμίζει 
την απαιτούμενη 
θερμοκρασία με έναν 
ακριβή και βολικό τρόπο 
χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 
υπέρβασης (πάνω ή κάτω)
κάτω). Για περισσότερες 
πληροφορίες, δείτε την 
επόμενη σελίδα

Σας δίνουμε απόλυτο 
έλεγχο από το Smartphone, 
το tablet ή το PC μέσω 
Internet

Οι θερμοστάτες αυτού 
του εύρους ελέγχουν 
το σύστημα Ενδοδαπέδιας 
Θέρμανσης και μειώνουν 
την κατανάλωση 
ενέργειας έως και 30%

Παρέχουμε την ευελιξία στον ανεξάρτητο έλεγχο 
κάθε χώρου ή ζώνης θέρμανσης.

Ρυθμιζόμενη διαμόρφωση για τέσσερις ζώνες θέρμανσης:
• Ενδοδαπέδια θέρμανση
• Θέρμανση με καλοριφέρ
• Ενδοδαπέδια Θέρμανση + θέρμανση με καλοριφέρ/ Fan Coil
• Fan Coils

Λειτουργία VP (Valve Protection 
-προστασίας βαλβίδων)  
= για να διασφαλιστεί ότι  
οι βαλβίδες παραμένουν  
σε κίνηση και είναι έτοιμες  
για χρήση από τη μια σεζόν  
στην επόμενη

Πανεύκολη εγκατάσταση

Λειτουργία PWM

Πλήρως λειτουργικό!
Αύξηση της άνεσης κατά τη χρήση

Εξοικονόμηση 
χρημάτων

Απομακρυσμένος 
Έλεγχος

Έως 10 χρόνια 
εγγύηση
Αφήστε την εγκατάσταση σε
μας και απολαύστε την ηρεμία
του νου ακόμα και για 10 χρόνια!

Λειτουργία VP 
Προστασίας Βαλβίδων

Τα συστήματα θέρμανσης με καλοριφέρ τείνουν να έχουν πρόβλημα με την 
υπέρβαση θερμοκρασίας, δηλαδή τα δωμάτια συνεχίζουν να θερμαίνονται 
ακόμη και μετά την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας και ενώ η βαλβίδα 
έχει κλείσει. Οι θερμοστάτες iT600 Smart Home επιλύουν αυτό το πρόβλημα 
ηλεκτρονικά και ιδιαίτερα αποτελεσματικά,  χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 
που είναι γνωστός ως Διαμόρφωση Εύρους Παλμού (Pulse Width Modulation).

Με τη συνεχή σύγκριση της καθορισμένης 
θερμοκρασίας με την πραγματική 
θερμοκρασία, τα διαστήματα των χρόνων 
ανοίγματος για τους ενεργοποιητές των 
βαλβίδων ρυθμίζονται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να εμποδίζεται σχεδόν πλήρως η 
υπέρβαση  θερμοκρασίας ή να πέσει κάτω 
από την καθορισμένη θερμοκρασία. Με 
αυτόν τον τρόπο, η απαιτούμενη ρύθμιση 
θερμοκρασίας ρυθμίζεται με έναν ακριβή 
και βολικό τρόπο.

Παραδοσιακοί Θερμοστάτες

Θερμοστάτες SALUS
με λειτουργία PWM

Ζώνη άνεσης

6:45

20oC

Ξύπνημα Αναχώρηση 
για δουλειά

ΝΥΧΤΑΠΡΩΙ

Επιστροφή σπίτι Ύπνος

20oC

7:30 16:00 21:4522oC

18,5oC

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζώνη άνεσης ανάλογα με τις ανάγκες σας, ξεχωριστά 
για κάθε δωμάτιο (υπνοδωμάτιο, παιδικό δωμάτιο, κουζίνα, κ.λπ.).



VS10WRF/VS10BRF
Ασύρματος θερμοστάτης
Μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί 
ως προγραμματιζόμενος θερμοστάτης, μη 
προγραμματιζόμενος θερμοστάτης, ρυθμιστής 
ομάδας ή χρονοδιακόπτης ζεστού νερού.

SPE600 
Εξυπνη Πρίζα (Smart Plug)
Το SALUS Smart Plug εισάγεται απευθείας  
σε μια υφιστάμενη πρίζα. Παρέχει έλεγχο  
της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο Smart 
Plug μέσω της εφαρμογής Smart Home. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση και τον 
έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. φωτιστικά, 
τηλεοράσεις ή ηλεκτρικοί θερμαντήρες 
μέγιστης ισχύος 3600 W).

OS600 
Μαγνητική Επαφή Πόρτας
/ Παραθύρου
Επιτρέπει στο σύστημα να απενεργοποιεί τη 
θέρμανση στο δωμάτιο όταν ένα παράθυρο 
είναι ανοιχτό, αποτρέποντας την περιττή 
κατανάλωση ενέργειας. Είναι επίσης δυνατό 
να κάνετε γρήγορο έλεγχο του κτιρίου για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένο πριν φύγετε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:

Θερμοστατική βαλβίδα καλοριφέρ (TRV) 
χρησιμοποιώντας ασύρματη επικοινωνία ZigBee
Σας παρουσιάζουμε τη νέα έξυπνη ηλεκτρονική κεφαλή TRV, σχεδιασμένη για τον έλεγχο του θερμαντικού σας συστήματος. 
Οι SALUS mini TRV συνιστάται ως αντικατάσταση των παραδοσιακών χειροκίνητων θερμοστατικών κεφαλών.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Ο εφαρμοσμένος αλγόριθμος αυτοδιδασκαλίας της TRV είναι μια αυτόματη λειτουργία προσαρμογής της βαλβίδας, 
η οποία ανιχνεύει τα όρια μετακίνησης του πείρου της βαλβίδας. Η λύση αυτή εξασφαλίζει την ακριβή διατήρηση  
της θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο. Το σύστημα αποτρέπει την υπερθέρμανση και επιτρέπει στον χρήστη να μειώσει  
την κατανάλωση ενέργειας έως και 30%.

Μοντέλα:
TRV10RFM -  συμβατό με βαλβίδες: TA, Heimeier, Honeywell, Oventrop. Εξοπλισμένο  
                       επίσης για το RA της Danfoss (περιλαμβάνεται ο προσαρμογέας).
TRV28RFM - συμβατό με βαλβίδες: MMA, Comap, Herz, Orkli.
TRV10RAM - συμβατό με βαλβίδες: RA της Danfoss.

Η κεφαλή TRV μπορεί να προστατεύτει από την κλοπή και την παραβίαση 
χρησιμοποιώντας το ειδικό προστατευτικό κάλυμμα (TP28-30 ή TP10).

Σώματα 
Καλοριφέρ μόνο

Ενδοδαπέδια Θέρμανση 
+ Σώματα Καλοριφέρ

Σώματα 
Καλοριφέρ 
στον πρώτο 
όροφο

Ενδοδαπέδια 
Θέρμανση 
στο ισόγειο

195.
C

21 0.
C

205.
C

230.
C



Πάρτε τον έλεγχο του 
σπιτιού σας!
Με το νέο σύστημα SALUS iT600 Smart Home μπορείτε  
να ελέγχετε τις συσκευές θέρμανσης και τις ηλεκτρικές 
συσκευές σας, ενώ παράλληλα παρακολουθείτε την ασφάλεια 
του χώρου. Όλα ελέγχονται από οπουδήποτε μέσω του 
Smartphone, του Tablet ή του υπολογιστή σας.

Νέος σχεδιασμός και νέες λειτουργίες σας επιτρέπουν  
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!

Κατεβάστε το δωρεάν SALUS Smart Home App

Window Sensor

Smart Plug Light

FC600 Living Room

Smart Plug Bedroom

21o

VS20WRF Bathroom

23o

VS10BRF Bedroom

20o

Άνοιξε την θέρμανση στο 
μπάνιο όταν η θερμοκρασία 

πέσει κάτω από 20°C

Στις 6:30 π.μ. άνοιξε 
την καφετιέρα

Άνοιξε τον ανεμιστήρα 
όταν η θερμοκρασία 
στην τραπεζαρία 
φθάσει τους 27°C

Κράτα ανοιχτή την παροχή 
ρεύματος στην TV και τo 
Playstation στο παιδικό 
δωμάτιο από τις 5 
έως τις 6 μ.μ.

Στείλε μια ειδοποίηση 
αν η θερμοκρασία 

πέσει κάτω 
από 10°C

Κλείσε την θέρμανση όταν 
το παράθυρο είναι ανοικτό

Άνοιξε τα εξωτερικά φώτα 
στις 9:30 μ.μ. και 
κλείστα στις 6.π.μ.

Κανόνες OneTouch

Πως λειτουργεί;
Το OneTouch είναι ένα προρυθμισμένο σύνολο ενεργειών που μπορείτε να ορίσετε μέσω ενός εύκολου στη χρήση 
περιβάλλοντος. Ρυθμίστε μια OneTouch ενέργεια ώστε να ενεργοποιείται σύμφωνα με την ώρα της μέρας, την μέρα  

της εβδομάδας ή οταν συμβαίνει κάτι μέσα στο σπίτι σας. Το OneTouch μπορεί ακόμα αν ρυθμιστεί σαν χρονοδιακόπτης, 
ανοίγοντας κάτι για μία ώρα και έπειτα κλείνοντας το πάλι.



Πολλαπλές ιδιοκτησίες 
Εάν ο χρήστης έχει το σύστημα SALUS Smart Home εγκατεστημένο σε πολλαπλές ιδιοκτησίες τότε μπορεί γρήγορα 
να δει τι συμβαίνει σε κάθε ιδιοκτησία μέσω της εφαρμογής. Μπορεί να προσδιορίσει ποια ιδιοκτησία είναι από την 
αντίστοιχη εικόνα στην εφαρμογή. Αυτή την εικόνα ο χρήστης μπορεί να την προσθέσει μόνος του στην εφαρμογή.

    Scan My Home 
Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης μπορεί να πατήσει το εικονίδιο Scan My Home και να πάρει γρήγορα  
μια επισκόπηση για κάθε συσκευή SALUS Smart Home στην ιδιοκτησία του. Ιδανικό όταν φεύγετε από  
την ιδιοκτησία και θέλετε να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι ασφαλή.

    Δείτε την κατανάλωση ενέργειας
Μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω της εφαρμογής. Δείχνει σε γράφημα το ιστορικό της κατανάλωσης 
ενέργειας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

FC600
Θερμοστάτης 
Fan Coil

SB600 / CSB600 
Smart Button

THB230 / THB24
Αυτορυθμιζόμενη
Θερμοηλεκτρική Κεφαλή

UGE600 
Universal Gateway

SPE600 
Έξυπνη Πρίζα
(Smart Plug)

OS600 
Μαγνητική Επαφή 

Πόρτας/Παραθύρου

T30NC/T28NC
Θερμικές κεφαλές 

KL08RF, KL04RF
Κέντρα καλωδίωσης

VS10WRF/VS10BRF
Ασύρματοι Θερμοστάτες  

με τέσσερις διαμορφώσεις
(εντοιχισμένη εγκατάσταση)

VS20WRF/VS20BRF 
Ασύρματοι Θερμοστάτες  

με τέσσερις διαμορφώσεις
(επιφανειακή εγκατάσταση)

Σε ένα σύνηθες σύστημα ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης, η υδραυλική εξισορρόπηση είναι 
μια πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Η λύση 
είναι ένα μοναδικό και καινοτόμο προϊόν. 
Η νέα αυτορυθμιζόμενη θερμοηλεκτρική 
κεφαλή THB230/THB24 έχει δύο αισθητήρες 
θερμοκρασίας που συνδέονται μεταξύ της 
αυτορυθμιζόμενης κεφαλής: Στην προσαγωγή 
και την επιστροφή ή στην είσοδο και την έξοδο 
του κολλεκτέρ

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. 

Παραδείγματα Εφαρμογής:

Ξενοδοχεία Γραφεία Εργαστήρια Σπίτια Καταστήματα Αποθήκες Αγροκτήματα
Τα ασύρματα μπουτόν που αποτελούν συντόμευση 
για την ενεργοποίηση των ρυθμισμένων Κανόνων.

TRV
Ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές 

σωμάτων για την Θέρμανση με 
καλοριφέρ (τα καλύμματα TP10,

TP28-30 πωλούνται ξεχωριστά)

RX10RF
Δέκτης συστήματος  

(πρόσθετη μονάδα ελέγχου 
συσκευών θέρμανσης)

Προϊόντα της σειράς:

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Βεβαιωθείτε ότι όλα είναι ασφαλή χάρη 
στη λειτουργία Scan My Home που είναι 
ενσωματωμένη στην εφαρμογή.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
SALUS CONTROLS - ΕΥΡΩΠΗ:
QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Rolna 4
43-262 Kobielice
Poland

www.salus-controls.eu
www.iT600.eu

Είμαστε πάντα πρόθυμοι
να σας εξυπηρετήσουμε!

Ο εκπρόσωπος τεχνικής υποστήριξης 
SALUS θα σας δώσει άμεσα 

απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις 
σας. Βρείτε τους διανομείς μας στην 

ιστοσελίδα SALUS.

WORLD LEADING ENERGY SAVING TECHNOLOGIES


