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ARTYKU  PROMOCYJNY QL CONTROLS

Nowoczesne regulatory temperatu-
ry z serii iT600 zachwyc  zarów-
no wygl dem, jak i atwo ci  pro-

gramowania. SALUS Controls oddaje do 
dyspozycji regulatory natynkowe, a tak-
e podtynkowe oraz urz dzenia wspieraj -

ce system, który zapewni komfort cieplny 
ka demu, nawet najbardziej wymagaj ce-
mu u ytkownikowi. In ynierowie podczas 
procesu tworzenia systemu wykorzystali 
zaawansowane algorytmy steruj ce, które 
pozwalaj  zoptymalizowa  wydatki zwi -
zane z ogrzewaniem.

NI SZE RACHUNKI 
ZA OGRZEWANIE? 
TO MO LIWE!
Jednym z najprostszych sposobów na ni -
sze rachunki jest zmniejszenie zu ycia 
energii poprzez kontrol  temperatury oraz 
odpowiednie zaprogramowanie regulato-
rów tak, aby ogrzewanie by o w czone 
tylko wtedy kiedy jest taka konieczno .
Dodatkowo mo emy kontrolowa  tempe-
ratur  w ka dym pomieszczeniu indy-
widualnie po zainstalowaniu w nim od-
powiednich produktów z systemu iT600. 
Reasumuj c, chodzi oto eby dostosowa
komfort cieplny oraz poziom temperatury 
do potrzeb osoby, która je u ytkuje. 
Dzi ki zastosowaniu regulatorów serii 
iT600RF mo emy zdalnie, nie przebywa-
j c w domu, w czy /wy czy  ogrzewa-
nie. Zastanawiacie si  pewnie, jak to zro-
bi ? Nic prostszego – wystarczy smartfon 
i dost p do Internetu. Aplikacj  iT600RF 
mo na pobra  bezp atnie we wszystkich 
sklepach internetowych dost pnych w te-
lefonach komórkowych: App Store, Google 
Play oraz Windows Store.

REGULATORY NATYNKOWE 
I PODTYNKOWE 
Chc c przybli y  dzia anie systemu  
iT600RF nale y wspomnie , e firma 
SALUS Controls oferuje dwa typy regula-
torów: natynkowe – VS20RF oraz podtyn-
kowe – VS10RF. Ka dy z nich dost pny 
jest w dwóch wersjach kolorystycznych 
– bia ej i czarnej.

Regulatory programuje si  bardzo prosto 
i intuicyjnie. U ytkownik ma do zdefinio-
wania 3 poziomy temperatury, nie wlicza-
j c temperatury ochrony przed zamarza-
niem, oraz do 6 przedzia ów czasowych 
na dob . Ponadto mamy do dyspozycji  do-

datkowe tryby pracy, takie jak: PARTY czy 
WAKACJE. 

STREFY GRZEWCZE
Oprócz regulatorów temperatury w ofercie 
firmy znajduj  si  listwy centralne: KL10RF, 
KL08RF a tak e – dodatkowo – modu  roz-
szerzaj cy KL04RF. Zastosowanie np. 1 li-
stwy KL08RF z modu em rozszerzaj cym 
KL04RF daje mo liwo  utworzenie 12 indy-
widualnych stref grzewczych. W ofercie jest 
równie  dost pny modu  steruj cy RX10RF, 
który mo e by  wykorzystany do sterowania 
kot em b d  jako element steruj cy niezale -
n  stref  grzewcz . Sterowanie ogrzewaniem 
grzejnikowym jest mo liwe dzi ki dwóm ro-
dzajom g owic termostatycznych, TRV10RF 
oraz jej wersji „mini” – TRV10RFM.
 G ównymi elementami systemu, dzi -
ki którym mo na sterowa  ogrzewaniem 
za pomoc  Internetu, jest bramka interne-
towa G30 oraz koordynator sieci ZigBee 
CO10RF, który daje mo liwo  bezprzewo-
dowego komunikowania si  poszczegól-
nych elementów systemu ze sob .

Dodatkowo firma SALUS Controls za-
dba a o klientów, którzy planuj  instalacj
na wi kszych inwestycjach. Je li zaistnieje 
taka potrzeba, mo na dokupi  reapeter sy-
gna u sieci ZigBee RE10RF. Jest on pomoc-
ny je eli odleg o ci pomi dzy regulatorami 
bateryjnymi s  zbyt du e, lub gdy w jednej 
sieci ZigBee wyst puj  wi cej ni  32 urz -
dzenia bateryjne. Co wa ne, wszystkie ele-
menty systemu iT600RF s  obj te 5-let-
ni  gwarancj  producenta. Do dyspozycji 
Klientów dost pni s  specjali ci, którzy 
doradz , jakie elementy s  potrzebne dla 
danego budynku.  

Wi cej informacji na naszej stronie in-
ternetowej – www.salus-controls.pl

System do sterowania ogrzewaniem pod ogowym 
i grzejnikowym marki SALUS Controls – iT600
SALUS Controls prezentuje 
swój najnowszy system 
sterowania ogrzewaniem – 
iT600RF. Na tle konkurencji 
system wyró nia si  tym, e
pozwala sterowa  jednocze nie 
ogrzewaniem pod ogowym jak 
i grzejnikowym. Dodatkowo 
ca o  systemu mo na 
kontrolowa  przez Internet za 
pomoc  smartfonu, tabletu czy 
te  komputera.

QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k. 
ul. Rolna 4 

43-262 Kobielice 
tel. 32 700 74 53 
fax 32 790 44 85 

www.salus-controls.pl

BD1-2 salus.indd 120BD1-2 salus.indd   120 2016-01-21 06:26:152016-01-21   06:26:15


