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SALUS iT600 Smart Home – system sterowania ogrzewaniem podïogowym
Nasi pradziadkowie nie
uwierzyliby, gdyby powiedzieÊ
im, ĝe kiedyĂ moĝliwe bÚdzie
sterowanie ogrzewaniem
przez telefon, abnawet zdalnie,
bÚdÈc oddalonym obtysiÈce
kilometrów od domu. DziĂ
takie moĝliwoĂci sÈ wbzasiÚgu
rÚki kaĝdego, abjednÈ
zbciekawszych propozycji jest
SALUS iT600 Smart Home –
system, który poza komfortem
uĝytkowania pomieszczeñ
pozwala teĝ ograniczyÊ wydatki
na ogrzewanie do 35%.

S

ALUS iT600 Smart Home to prosty
ibwygodny wbobsïudze system sterowania ogrzewaniem podïogowym,
grzejnikowym lub podïogowym ibgrzejnikowym ïÈcznie, który moĝna instalowaÊ
zarówno wbnowych budynkach, jak równieĝ bezinwazyjnie adaptowaÊ wbobiektach
juĝ istniejÈcych. Wbskïad systemu wchodzi szereg urzÈdzeñ umoĝliwiajÈcych kontrolÚ ibregulacjÚ temperatury wbkaĝdym
pomieszczeniu indywidualnie oraz pozwalajÈce na sterowanie pracÈ kotïa, pompy CO, CWU lub innego urzÈdzenia grzewczego ibchïodzÈcego. SÈ to regulatory VS10/
VS20, bramki internetowe listwy, gïowice,
SPE600 Smart Plug, OS600 Window/Door
Sensor ibin. Sercem SALUS iT600 Smart
Home jest bramka Gateway UGE600, która zapewnia komunikacjÚ wszystkich urzÈdzeñ systemu, znajdujÈcych siÚ wbbudynku. Zbjednym Gateway’em moĝna sparowaÊ
aĝ do 100 urzÈdzeñ.

INTELIGENTNE STEROWANIE
OGRZEWANIEM
– IT600 SMART HOME
SwojÈ funkcjonalnoĂÊ uĝytkowÈ Smart
Home zawdziÚcza spersonalizowanym reguïom OneTouch™, dziÚki którym uĝytkownik moĝe monitorowaÊ dowolnie wybrane pomieszczenia. Ta innowacyjna na
rynku formuïa OneTouch™ pozwala na sterowanie kilkoma urzÈdzeniami, grupami

urzÈdzeñ ibjednoczesne tworzenie zaleĝnoĂci miÚdzy elementami systemu. Ibtak np.
aktywowanie bezprzewodowego czujnika otwarcia okna pozwala wyïÈczyÊ ogrzewanie, gdy wietrzymy pokój wbokresie zimowym; przy opuszczaniu mieszkania
aktywowanie buttona spowoduje obniĝenie temperatury wbwybranych pomieszczeniach ibwyïÈczenie lamp wolnostojÈcych,
abwbmomencie spadku temperatury mierzonej na wybranym regulatorze moĝemy spowodowaÊ wïÈczenie siÚ smartpluga ibgrzejnika elektrycznego.
Darmowa aplikacja SALUS Smart Home
obsïugujÈca urzÈdzenia serii iT600 jest
bardzo intuicyjna wbobsïudze dziÚki obrazkowemu menu, zarówno dla mïodszych,
jak ibseniorów. Zbpoziomu aplikacji moĝemy zarzÈdzaÊ kilkoma systemami iT600
naraz, co jest idealnÈ funkcjÈ wbprzypadku
budynków wielorodzinnych, domów wczasowych czy hoteli. Korzystanie zbaplikacji
nie wiÈĝe siÚ zbĝadnymi dodatkowymi licencjami ani opïatami abonamentowymi
dla uĝytkownika. Aplikacja jest dostÚpna
do pobrania wbjÚzyku polskim zbApp Store
ibGoogle play.
Inteligentny dom to dziĂ nie tylko komfort ĝycia, ale takĝe moĝliwoĂÊ skoordynowania pracy wielu urzÈdzeñ, co wboczywisty sposób przekïada siÚ na znaczne
oszczÚdnoĂci. Systemy sterowania ogrzewaniem sÈ dziĂ na tyle zaawansowane, ĝe

same rozpoznajÈ, kiedy naleĝy zredukowaÊ
lub zwiÚkszyÊ moc ogrzewania, gdyĝ dziÚki odpowiednim sensorom rozpoznajÈ, czy
np. okna lub drzwi sÈ otwarte.
Co zatem oznacza pojÚcie „inteligentny budynek na miarÚ XXI wieku”? Obok
wygody ibwyrÚczania czïowieka, który nie
musi juĝ pamiÚtaÊ obtym, aby regulowaÊ
ogrzewanie wbzaleĝnoĂci od temperatury na zewnÈtrz czy intensywnoĂci uĝytkowania poszczególnych pomieszczeñ, inteligentna automatyka sterujÈca pozwala teĝ
na optymalizacjÚ wydatków. DodatkowÈ
korzyĂciÈ jest sprawne zarzÈdzanie caïym
budynkiem oraz wartoĂci nie do przecenienia, czyli komfort ibbezpieczeñstwo.
Ze szczegóïowÈ ofertÈ firmy moĝna zapoznaÊ siÚ na www.salus-controls.pl }
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