
Новият дизайн и функционалност позволяват 
подобрено и цялостно управление на системата iT600 
Smart Home. Екрана на термостата може да се изключва 
и заключва, могат да бъдат създавани различни 
правила, да се качват изображения на обектите, 
настройка на аларми и получаване на уведомления. 
Може да управлявате всичко ръчно или от която 
и да е точка на света чрез вашия мобилен телефон, 
таблет или компютър... и това е само началото!

Множество обекти

FC600
Термостат за 

вентилаторен конвектор

Ние винаги сме 
на Ваше разположение!
Представителите на SALUS ще отговорят 
на всичките Ви въпроси. Посетете нашата 
интернет страница и намерете дистрибутор. 

Дистрибутор на SALUS Controls: 
Пестим енергия ООД

бул. Цар Борис III №85
 1612 София, България

www.pestimenergia.bg

Изтеглете безплатното  
приложение SALUS Smart Home

FC600 е мултифункционално иновативно устройство 
от SALUS. Подходящ е за управление на отоплението  
с вентилаторни конвектори в битова и публична  работна 
среда. Може да използвате FC600 с посочените по-долу 
устройства:

FC600 не се нуждае от никакви допълнителни 
настройки. Може да използвате предварително 
зададените параметри за бързото му стартиране. 
Устройството може бързо и лесно да се конфигурира 
и обновява през интернет, когато е свързан 
към универсален гейтуей UGE600, без никакви 
допълнителни усилия от страна на потребителя. 

2 или 4 тръбно 
свързване  

на конвектора

Стенен  
вентилаторен,  

воден конвектор 

Вграден 
конвектор

Интелигентно управление на енергията.

Поемете контрола над дома си!

OneTouch™ Правила
OneTouch™ правилата са предварително конфигурирани 
действия, които определяте сами чрез лесен потребителски 
интерфейс. Задействането им може да се осъществи  
и в зависимост от действията на друго устройство, като 
например:
Зимна градина / Парник: Открехни прозореца,  
ако температурата достигне 32°C. Изпрати съобщение, 
ако температурата превиши 39°С. 
Склад: Включи отоплителните уреди, ако температурата 
спадне под 10°С. 

Може да управлявате както само едно устройство, така 
и всички свързани устройства в сградата.   

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 обектите. 



КАКВО ДРУГО ДА 
ОЧАКВАТЕ ОТ FC600?

Голям избор от работещи 
конфигурации, настроени 
на Вашия FC600!

SALUS FC600 позволява да намалите консумацията  
на енергия и в същото време осигурява подходящата 
комфортна температура там, където е необходимо. 

Освен това ние гарантираме:
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С FC600 може да избирате между 3 различни скорости  
на вентилатора: Ниска / Средна / Висока. Изборът на различни 
нива на скорост осигурява максимален комфорт. Вие 
решавате дали да управлявате скоростта на венилатора, ръчно  
или автоматично . 

1. Според ръчно зададените  програми в Локален режим
(без интернет връзка):
• 5+2 дни (делнични дни + уикенд)
• 7 дневна програма
• Дневно до 6 различни настройки по време,

за всеки отделен ден
2. Според програмиране в Опростен режим (с интернет

връзка). Може да настроите множество програми за време
/ температура на ден чрез приложението Smart Home. 

Чрез термостатът FC600 намалявате разходите си, 
като настроите ЕКО режимът по какъвто искате начин. 
Например ръчно чрез бутонът за работен режим или 
чрез външен превключвател (като датчик за прозорец, 
магнитна карта и др.).

Интуитивно управление чрез тъч-панел и лесен  
за употреба дисплей с подсветка и графично меню. 

S2: Превключване 
на работния режим 
например: сензор за 
присъствие или външен 
темп. датчик.

S1: Ръчно или автоматично 
превключване на режими 
ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ 
(чрез датчик на тръбата 
или контакт NO-COM)

Многофункционални изходи (S1, S2) позволяват 
разнообразно приложение:

Примерно приложение:

СПЕСТЯВАТЕ  
- НАИСТИНА ИМА ЗНАЧЕНИЕ!

ИНТУИТИВНО 
УПРАВЛЕНИЕ

СЕГА ВИЕ УПРАВЛЯВАТЕ 
СКОРОСТТА  
НА ВЕНТИЛАТОРА!

ПРОГРАМА
Висока точност при измерване на температурата

Вграден TPI алгоритъм (Пропорционално 
- интегрално регулиране по време), който 
подсигурява постоянна стайна температура

Защита от замръзване и прегряване

Система за бърз монтаж

Автоматично или ръчно заключване (предпазва 
от нежелани промени)

Потребителските настройки се възстановяват 
автоматично след прекъсване на ел. захранване

Примерни приложения:

Хотели

Програма ПрограмаРежим ЕКО Режим ЕКО
Поставена 
карта

Поставена 
карта

Извадена 
карта

Извадена 
карта

Офиси Работилници Къщи Магазини Складове Стопански 
обекти
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