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SALUS iT600 Smart Home to prosty 
i wygodny w obs udze system stero-
wania ogrzewaniem pod ogowym, 

grzejnikowym lub pod ogowym i grzejni-
kowym cznie, który mo na instalowa
zarówno w nowych budynkach, jak rów-
nie  bezinwazyjnie adaptowa  w obiektach 
ju  istniej cych. W sk ad systemu wcho-
dzi szereg urz dze  umo liwiaj cych kon-
trol  i regulacj  temperatury w ka dym 
pomieszczeniu indywidualnie oraz po-
zwalaj ce na sterowanie prac  kot a, pom-
py CO, CWU lub innego urz dzenia grzew-
czego i ch odz cego. S  to regulatory VS10/
VS20, bramki internetowe listwy, g owice, 
SPE600 Smart Plug, OS600 Window/Door 
Sensor i in. Sercem SALUS iT600 Smart 
Home jest bramka Gateway UGE600, któ-
ra zapewnia komunikacj  wszystkich urz -
dze  systemu, znajduj cych si  w budyn-
ku. Z jednym Gateway’em mo na sparowa
a  do 100 urz dze .

INTELIGENTNE STEROWANIE 
OGRZEWANIEM 
– IT600 SMART HOME
Swoj  funkcjonalno  u ytkow  Smart 
Home zawdzi cza spersonalizowanym re-
gu om OneTouch™, dzi ki którym u yt-
kownik mo e monitorowa  dowolnie wy-
brane pomieszczenia. Ta innowacyjna na 
rynku formu a OneTouch™ pozwala na ste-
rowanie kilkoma urz dzeniami, grupami 

urz dze  i jednoczesne tworzenie zale no-
ci mi dzy elementami systemu. I tak np. 

aktywowanie bezprzewodowego czujni-
ka otwarcia okna pozwala wy czy  ogrze-
wanie, gdy wietrzymy pokój w okresie zi-
mowym; przy opuszczaniu mieszkania 
aktywowanie buttona spowoduje obni e-
nie temperatury w wybranych pomieszcze-
niach i wy czenie lamp wolnostoj cych, 
a w momencie spadku temperatury mierzo-
nej na wybranym regulatorze mo emy spo-
wodowa  w czenie si  smartpluga i grzej-
nika elektrycznego.

Darmowa aplikacja SALUS Smart Home 
obs uguj ca urz dzenia serii iT600 jest 
bardzo intuicyjna w obs udze dzi ki obraz-
kowemu menu, zarówno dla m odszych, 
jak i seniorów. Z poziomu aplikacji mo e-
my zarz dza  kilkoma systemami iT600 
naraz, co jest idealn  funkcj  w przypadku 
budynków wielorodzinnych, domów wcza-
sowych czy hoteli. Korzystanie z aplikacji 
nie wi e si  z adnymi dodatkowymi li-
cencjami ani op atami abonamentowymi 
dla u ytkownika. Aplikacja jest dost pna 
do pobrania w j zyku polskim z App Store 
i Google play.

Inteligentny dom to dzi  nie tylko kom-
fort ycia, ale tak e mo liwo  skoordyno-
wania pracy wielu urz dze , co w oczy-
wisty sposób przek ada si  na znaczne 
oszcz dno ci. Systemy sterowania ogrze-
waniem s  dzi  na tyle zaawansowane, e

same rozpoznaj , kiedy nale y zredukowa
lub zwi kszy  moc ogrzewania, gdy  dzi -
ki odpowiednim sensorom rozpoznaj , czy 
np. okna lub drzwi s  otwarte. 

Co zatem oznacza poj cie „inteligent-
ny budynek na miar  XXI wieku”? Obok 
wygody i wyr czania cz owieka, który nie 
musi ju  pami ta  o tym, aby regulowa
ogrzewanie w zale no ci od temperatu-
ry na zewn trz czy intensywno ci u ytko-
wania poszczególnych pomieszcze , inte-
ligentna automatyka steruj ca pozwala te
na optymalizacj  wydatków. Dodatkow
korzy ci  jest sprawne zarz dzanie ca ym 
budynkiem oraz warto ci nie do przecenie-
nia, czyli komfort i bezpiecze stwo.

Ze szczegó ow  ofert  firmy mo na za-
pozna  si  na www.salus-controls.pl 

SALUS iT600 Smart Home – system sterowania ogrzewaniem pod ogowym
Nasi pradziadkowie nie 
uwierzyliby, gdyby powiedzie
im, e kiedy  mo liwe b dzie 
sterowanie ogrzewaniem 
przez telefon, a nawet zdalnie, 
b d c oddalonym o tysi ce 
kilometrów od domu. Dzi
takie mo liwo ci s  w zasi gu
r ki ka dego, a jedn
z ciekawszych propozycji jest 
SALUS iT600 Smart Home – 
system, który poza komfortem 
u ytkowania pomieszcze
pozwala te  ograniczy  wydatki 
na ogrzewanie do 35%.
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