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

Представете си, че може да изгасите 
всички лампи вкъщи, да настроите 
термостатите на енергоспестяващ 
режим, да зададете аларми и да 
получите съобщение при отваряне 
на прозорец или врата, всичко това  
с прости правила OneTouch!

Поемете контрола над дома си!



Направете живота си удобен!
С напредването на технологиите все повече и повече устройства работят чрез безжична 
връзка, което доближава мечтата за напълно автоматизиран дом по-близко до реалността. 
Със системата SALUS Smart Home оставяте уредите си да свършат трудната работа вместо Вас. 

Начин на работа:

Пестете от времето и енергията си!
Системата SALUS пести Вашето време и усилия,  
за да се съсредоточите върху важните за Вас неща.

Приложение 
Smart Home

Универсален 
гейтуей

Подово отопление

Smart Home оборудване

Отопление с радиатори

Отоплителни уреди
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Какви са предимствата при 
употеба на функцията ШИМ 
в отоплителната система?

Защо да изберете системата iT600 Smart Home 
за управление на отоплението?

10
Безплатно 
приложение
(без абонаменти и 
плащане на лицензи) 
осигурява лесно 
управление  
на системата.

Продуктите от серия iT600 Smart Home се монтират 
без да се налагат допълнителни ремонти. 

ШИМ (Широко 
импулсна модулация) 
- желаната 
температура се 
поддържа прецизно 
и надеждно, без риск 
от пререгулиране (по-
ниска или по-висока). 
Повече информация 
ще намерите на 
следващата страница. 

Осигуряваме Ви пълен 
контрол от Вашия мобилен 
телефон, таблет или 
компютър през интенет. 

Станете Smart! 
Термостатите в тази серия 
управляват подовото 
отопление и намаляват 
консумацията на енергия 
с до 30%. 

Ние предлагаме гъвкаво управление на 
температурата във всяко помещение или 
отоплителна зона. 

Четири възможни отоплителни конфигурации:
• Подово отопление
• Отопление с радиатори
• Подово + радиаторно отопление в една и съща сграда
• Централно отопление/с конвектори 

ВЗ (вентилна защита) гарантира 
готовността на вентилите за 
работа през различните сезони. 

Монтаж без нужда  
от ремонти

Функция ШИМ

Напълно фунционална!
Повишава комфорта 

Спестява пари

Дистанционно 
управление

Гаранция до 
10 години!
Оставете инсталацията на 
нас и не се тревожете за 
управелнието на отоплението 
в следващите 10 години!

Функция ВЗ

Често срещан проблем в системите за лъчисто отпление е прекомерното 
превишаване на температурата, например стаите продължават да се 
нагряват дори и след достигане на желаната температура и затваряне 
на вентила. Термостатите от серия iT600 Smart Home разрешават този 
проблем електронно и особено ефективно чрез употребата на Ширко 
импулсна модулация (система ШИМ). 

Чрез постоянно съпоставяне 
на зададената и измерената 
температура, времето за отваряне 
на термозадвижките се регулира 
по начин, който не позволява 
темперарутата да надвиши или спадне 
под зададената температура. Така, 
желаната температура се регулира по 
прецизен и удобен начин. 

Традиционен термостат

SALUS термостат  
с фунция ШИМ

Зона на комфорт

6:45

20oC

Събуждане Излизане 

НОЩСУТРИН

Връщане вкъщи Заспиване

20oC

7:30 16:00 21:4522oC

18,5oC

Може да настроите своята зона на комфорт според 
индивидуалните Ви предпочитания за всяка отделна стая 
(спалня, детска стая, кухня и т.н.)



VS10WRF/VS10BRF
Безжичен регулатор
Може да бъде конфигуриран като 
програмируем термостат, непрограмируем 
термостат, контролер на група или таймер  
за гореща вода. 

SPE600 
Щепсел Smart Plug
Щепселът SALUS Smart Plug се включва 
директно към електрическата мрежа. Той дава 
възможност за управление на включеното към 
него устройство чрез приложението Smart 
Home. Използва се за включване и управление на 
електрически устройства (например осветление, 
телевизори или електрически отоплителни тела с 
максимална мощност до 3600 W).  

OS600 
Датчик за прозорец/врата
Датчикът позволява на системата да изключи 
отоплението в стаята за времето през което 
е отворен прозорецът, като предотвратява 
ненужна консумация на енергия. Също така 
дава възможност за бърза проверка на дома, 
за да се уверите че всичко е затворено преди 
да излезете. 

Примерни приложения:

Мини термостатична глава (TRV) 
с безжична комуникация ZigBee
Представяме Ви новата интелигентна електронна глава TRV, предназначена за управление на радиаторите 
от Вашата отоплителна система. Мини термостатичните глави на SALUS се препоръчват като заместител  
на традиционните, ръчно управлявани термостатични глави. 

СЪВРЕМЕННО ИНТУИТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 
Приложения интуитивен алгоритъм в термоглавите TRV е функция за автоматично адаптиране на главата към 
времето за отваряне на вентила. Това решение прецизно поддържа температурата във всяка стая. Системата  
е защитена от прегряване и позволява намаление в потреблението на енергия с до 30%.

Модели: 
TRV10RFM - съвместима с вентили: TA, Heimeier, Honeywell, Oventrop. 
                          Подходяща и за Danfoss’s RA (включен адаптор); 
TRV28RFM - съвместима с вентили: MMA, Comap, Herz, Orkli; 
TRV10RAM - съвместима с вентили Danfoss’s RA. 

Представяме Ви новата интелигентна електронна глава TRV, предназначена за 
управление на радиаторите от Вашата отоплителна система. Мини термостатичните 
глави на SALUS се препоръчват като заместител на традиционните, ръчно 
управлявани термостатични глави. 

Отопление  
с радиатори

Подово отопление  
+ радиатори

Радиатори  
- етаж 2

Подово 
отопление  
- етаж 1
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Поемете контолът над дома си!
С новата система SALUS iT600 Smart Home може да управлявате 
отоплението и електроуредите и в същото време да 
контролирате сигурността в дома Ви. Всичко това, от всякъде, 
чрез Вашия мобилен телефон, таблет или компютър.

Нов дизайн и функционалност Ви позволяват по-прецизно  
и ефективно управление на цялата система iT600 Smart Home. 
Превключване екрана на термостатите, функция заключване, 
създаване на правила, качване на изображения, настройка на 
аларми и получаване на уведомления... и това е само началото!

Изтеглете безплатното приложение SALUS Smart Home 

Window Sensor

Smart Plug Light

FC600 Living Room

Smart Plug Bedroom

21o

VS20WRF Bathroom

23o

VS10BRF Bedroom

20o

Включи отоплението в банята,  
ако температурата  

падне под 19°C 

В 6:30 аm ВКЛЮЧИ 
кафе машината

Включи вентилаторът, 
ако температурата  
в дневната  
достигне 29°C 

Остави ВКЛ. захранването 
на телевизора и конзолата  
в детската стая  
от 5 до 6 pm

Изпрати аларма,  
ако температурата  

падне под 10°C 

Изключи отоплението,  
ако прозорецът  

е отворен

Включи външната  
светлина в 9:30 pm  
и я изключи в 6 am

OneTouch Прости правила

Как работи?
One Touch прости правила са предварително конфигурирани действия, които Вие определяте с лесен за употреба интерфейс. 

Задайте One Touch правило, което се активира в определен час от деня, ден от седмицата или при определено събитие  
в дома Ви. One Touch правилата може да се използват и за таймер, включване на нещо за един час, след което се изключва.



Множество обекти 
Ако потребителят разполага със серията SALUS Smart Home в повече от един обект, лесно може 
да провери всеки от тях с приплъзване встрани снимките на обектитие. 

    Сканирай домът ми
По всяко време, с натискането на иконата Сканирай Домът Ми, потребителят може да 
провери всеки продукт от серията SALUS Smart Home, с който разполага в дома си. Идеално за да 
се уверите, че всичко е сигурно и безопасно, когато излизате навън.

    Вижте консумацията на енергия
Сега лесно може да следите консумацията на електроенергия чрез 
приложението. То показва графика и история на потреблението  
за различни периоди. 

FC600
Регулатор  
за конвектори

SB600 / CSB600 
Бутон

THB230 / THB24
Балансираща  
задвижка

UGE600 
Универсален гейтуей

SPE600 
Щепсел Smart Plug

OS600 
Датчик 

за прозорец/врата

T30NC/T28NC
Термозадвижка

KL08RF, KL04RF
Клемни шини

VS10WRF/VS10BRF
Безжичен регулатор  

с възможност за  
4 различни конфигурации

(за скрит монтаж)

VS20WRF/VS20BRF 
Безжичен регулатор  

с възможност за  
4 конфигурации 

(за повърхностен монтаж)

В стандартните системи за подово 
отопление хидравличния баланс 
е сложен и трудоемък процес. Чрез 
температурните датчици за подаване и 
връщане, новата задвижка THB230 30 дава 
възможност за динамично балансиране 
на потока през всеки цикъл.

Безжичния терморегулатор 
FC600 е подходящ за управление 
на вентилаторни конвектори 
в 2- и 4-тръбни системи и конрол 
на температурата в дома  
и офиса. 

Примерни приложения:

Хотели Офиси Работилници Къщи Магазини Складове Стопански 
обекти

Безжичен бутон за бързо активиране  
на зададени правила

TRV ТЕРМОГЛАВИ
Безжична термостатична глава 
за радиатори (капак TP10, TP28-30  

- продават се отделно) 

RX10RF
Приемник

(допълнителен  
управляващ модул)

Продукти от серията:

НОВИТЕ НИ ПРОДУКТИ:

Уверете се, че всичко е сигурно и безопасно, чрез 
функцията на приложението Сканирай Домът Ми



ДИСТРИБУТОР НА SALUS CONTROLS: 
Пестим енергия ООД
бул. Цар Борис III 85
1612 София
България

www.pestimenergia.bg 

Ние винаги сме на 
Ваше разположение!

Представителите на SALUS ще 
отговорят на всичките Ви въпроси. 

Посетете нашата интернет 
страница и намерете дистрибутор. 


