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Sistemul iT600 Smart Home
Special pentru tine, am pregătit un nou sistem de dispozitive inteligente care  îți 
permit sa ai grijă de casa ta, chiar și atunci când ești plecat. 

Acest sistem  este ușor de instalat și utilizat datorită aplicației user friendly și intuitivă, 
Salus Smart Home App, ce poate fi descărcată gratuit din Google Play sau App Store.

Poate fi utilizat în sisteme cu radiatoare, încălzire prin pardoseală și în curând în 
sistemele cu ventiloconvectoare.

Folosește regulile OneTouch™ pentru a face experiența ta cât mai plăcută și facilă.

Gateway-ul UGE600 este 
cea mai importantă piesă a 
sistemului iT600 Smart Home. 
Acesta face posibil controlul 
dispozitivelor prin internet.

Descarcă gratuit aplicația 
Salus Smart Home.
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Produse disponibile

Aveți posibilitatea de a adăuga 
dispozitive suplimentare pentru 
extinderea sistemului iT600 Smart   
Home.

Controlezi și monitorizezi energia 
consumată de către un dispozitiv 
electric prin intermediul prizei 
inteligente, cu contorul de energie 
electrică.

Termostatul poate activa o priză 
inteligentă în funcție de temperatura 
detectată (încălzire electrică) sau  un 
senzor de fereastră poate determina 
oprirea încălzirii când fereastra este 
deschisă. 

Termostat programabil,
cu baterii 
VS20WRF

Termostat programabil,
cu baterii 
VS20BRF

Termostat programabil 
cu montare în doză

VS10WRF (230 V)

Termostat programabil 
cu montare în doză

VS10BRF (230 V)

Gateway
UGE600

Cap termostatic
TRV10RFM

Receptor pentru centrală
RX10RF

Repetitor semnal
RE10RF

Contor de energie 
electrică
ECM600

Senzor de fereastră/ușă
OS600

Priză inteligentă
SPE600
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Despre tehnologia OneTouch™ 

Exemplu:

Folosind tehnologia OneTouch™, aveți posibilitatea să stabiliți reguli de funcționare pentru fiecare 

dispozitiv în parte. Spre exemplu, puteți seta termostatul să activeze o priză inteligentă în funcție de 

temperatura detectată (încălzire electrică) sau  un senzor de fereastră să determine oprirea încălzirii 

când fereastra este deschisă. 

Funcția OneTouch™ se va activa direct din aplicația Smart Home, descărcată gratuit din App Store 

sau Google Play. 

21.5º
19º

21.5º
19º

+ + 
Senzorul OS600 detectează  

fereastra sau ușa deschisă și trimite 
o alertă Aplicației Smart Home.

Aparatele introduse în Priza 
inteligentă SPE600 pot fi controlate 

direct din Aplicația Smart Home.

Termostatul poate fi configurat să 
oprească încălzirea când o fereastră 

asociată este deschisă.
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Gateway-ul UGE600 este cea mai importantă piesă a sistemului iT600 Smart Home. Acesta face 
posibil controlul dispozitivelor prin internet, având încorporat un coordonator de sistem. Cu 
ajutorul lui, dispozitivele pot fi controlate direct din aplicație, de pe smartphone, tabletă sau 
PC. Pentru detalii despre instalarea dispozitivului, consultați ghidul rapid de instalare din cutie 
sau accesați www.saluscontrols.ro

Termostatele wireless, alimentate cu baterii, VS20WRF 
și TRV-urile controlează individual radiatoarele si 
temperatura în locuința ta. Unui termostat i se 
pot asocia până la 6 capete termostatice (care vor 
funcționa simultan). 

VS20WRF poate fi asociat cu un senzorul de 
fereastră/ușă sau cu o priza inteligentă instalată. 
Toate dispozitivele sunt conectate wireless, iar prin 
intermediul termostatului puteți crea propriile 
programe de funcționare pentru fiecare dispozitiv 
sau seta temperatura după cum doriți.

Capul termostatic TRV10RFM (Mini) este alimentat cu 
baterii și comunică cu celelalte dispozitive prin rețeaua 
wireless ZigBee. Acesta se instalează cu ușurință pe 
robintele radiatoarelor și oferă un control precis al 
temperaturii.  Mai multe TRV-uri conectate la același 
termostat, vor funcționa în mod simultan.

Termostat wireless VS20WRF & 
Cap termostatic TRV10RFM

Termostatul wireless VS10WRF este similar cu modelul 
VS20WRF, cu excepția faptului că se montează 
în doză, alimentat cu 230V și are încorporat și un 
amplificator de semnal. Unui termostat VS10WRF i 
se pot asocia până la 6 capete termostatice (care vor 
funcționa simultan). 

VS10WRF poate fi asociat cu un senzorul de fereastră/
ușă sau la priza inteligentă oferindu-vă prosibilitatea 
de a crea propriile programe de funcționare pentru 
fiecare dispozitiv din sistem sau seta temperatura 
după cum doriți.

Termostat wireless VS10WRF 
cu montare în doză

Gateway UGE600

Senzorul de fereastră/ușă SALUS OS600 se potrivește oricărei locuințe . Aplicația Salus Smart 
Home vă ajută să indentificați care fereastră/ușă este deschisă. Folosind funcția OneTouch™ din 
aplicație, puteți opri căldura într-o anumită cameră dacă fereastra este deschisă, pentru a evita 
consumul inutil de energie termică. 
De asemenea, este posibil să se facă o verificare rapidă a clădirii/ locuinței pentru a vă asigura că 
totul este în regulă înainte de a pleca.
Pentru detalii despre instalarea dispozitivului, consultați ghidul rapid de instalare din cutie sau 
accesați www.saluscontrols.ro

Senzorul de fereastră/ușă OS600

Pentru detalii despre instalarea dispozitivului, consultați ghidul rapid de instalare din 
cutie sau accesați www.saluscontrols.ro
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Rolul receptorului RX10RF este de a da comandă de pornire centralei termice în momentul în 
care un termostat activează încălzirea unei zone.
Acesta poate fi configurat și să controleze încălzire unei zone independente, acționând o 
pompă sau o vană motorizată.

Repetitorul RE10RF este un amflificator de semnal și este utilizat pentru a extinde comunicarea 
dintre dispozitivele din sistemul Salus Smart Home.

Receptorul pentru centrală RX10RF

Repetitorul de semnal RE10RF

Priza inteligentă Salus SPE600 poate fi utilizată cu orice aparat electric. Pur și simplu introduceți cablul 
de alimentare a aparatului în Priza inteligentă. Apoi, puteți programa și controla aparatul din aplicație, 
direct de pe smartphone, de oriunde v-ați afla. Pentru detalii despre instalarea dispozitivului, 
consultați ghidul rapid de instalare din cutie sau accesați www.saluscontrols.ro

Priza inteligentă SPE600

Priza inteligentă este oprită. 
Faceți click pe plăcuța Prizei 

Inteligente pentru a o întoarce.

În acest moment Priza 
Inteligentă este pornită.

Butonul alb mută dispozitivul pe 
poziția „pornit” sau „oprit”. Pentru mai 
multe funcții ale dispozitivului, faceți 
click pe numele dat dispozitivului. Ex: 

“Priza inteligentă - Camera 2”

Faceți click pe numele dat Prizei 
Inteligente. Astfel, veți putea

adăuga reguli OneTouch prestabilite 
Prizei Inteligente sau afla alte informații.

Contorul de energie ECM600 se montează la tabloul electric din locuința dvs. și vă permite să 
monitorizați consumul de energie a până la 4 circuite monofazice sau 1 circuit trifazic. Pentru detalii 
despre instalarea dispozitivului, consultați ghidul rapid de instalare din cutie sau accesați 
www.saluscontrols.ro

Contorul de energie electrică ECM600

Contorul de energie este oprit. 
Faceți click pe plăcuță pentru a 

o întoarce.

În secțiunea Informații, puteți 
vizualiza starea dispozitivului 

(Conectat online sau offline), 
denumirea lui (contor de energie)

și seria unică a acestuia.

Faceți click pe numele dat 
dispozitivului, pentru a vedea mai 

multe detalii.

În secțiunea Utilizare, se va afișa 
consumul de energie pe fiecare 

fază în parte, în funcție de perioada 
aleasă (din oră în oră, zilnic, 

săptămânal sau lunar).
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Sistemul iT600 pentru încălzirea în pardoseală

Actuatoarele termice SALUS, se 
potrivesc cu majoritatea tipurilor 
de distribuitoare. Acestea sunt 
închise sau deschise în funcție de 
comanda primită de la termostat prin 
intermediul centrului de comandă 
KL08RF.

Pentru a optimiza funcționarea eficientă a sistemelor de încălzire în pardoseală, Salus vă pune la dispoziție o gamă 
completă de echipamente inteligente, wireless, făcând posibil controlul individual al camerelor din locuința dvs.
Termostatele din această gamă controlează încălzirea în pardoseală, prin intermediul centrului de comandă Salus 
KL08RF. 

Produse disponibile

Cu termostatele programabile de la 
Salus, puteți controla și programa 
încălzirea prin pardoseală pentru a 
asigura confortul întregii familii.

Actuator termic 
(filet M30 x 1.5)

T30NC 230V

Actuator termic 
(filet M28 x 1.5)

T28NC

Centru de comandă
KL08RF

Extensie centru de comandă
KL04RF

Antena externă
08RFA

pentru KL08RF
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Termostat programabil,
cu baterii 
VS20BRF

Termostat programabil,
cu baterii
VS20WRF

Termostat programabil 
cu montare în doză

VS10WRF (230V)

Termostat programabil 
cu montare în doză

VS10BRF (230V)

Receptor pentru centrală
RX10RF



Extensie pentru centrul de comandă KL04RF

Extensia KL04RF este ușor de instalat (folosită împreună cu KL08RF), ce adaugă 

4 zone centrului de comandă, ajungându-se la 12 zone. Se folosește doar cu 

KL08RF.

Receptor de centrală
RX10RF

Pompă

STATUS 
REȚEA ASOCIERE

Cazan

Punct
 de 

condensare

POMPĂ încălzire prin pardoseală 230V 

DISTRIBUITOR ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ

1.5MM 2CABLU ( Nu este inclus )

Conectare la cazan
  (opțională)

Conectare la cazan

N L

SURSĂ  EXTERNĂ
 DE 

ALIMENTARE

NL

Cabluri actuatoare

Sursă externă
de alimentare

Conectare la cazan 
(opțională)

Status
 rețea Asociere

Reset

Pompă încălzire prin pardoseală 230V
cablu 1,5 mm 2  (Nu este inclus)

Distribuitor încălzire prin pardoseală
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Centrul de comandă KL08RF

Centrul de comandă KL08RF oferă garanția unui control ușor și confortabil al 
sistemului de încălzire. KL08RF poate fi configurat pentru a folosi actuatoare 
pentru încălzire în pardoseală sau vane motorizate și poate controla până la 
8 zone .
Acesta este prevăzut cu un modul integrat care oferă posibilitatea controlării 
pompei de recirculare și a centralei termice. 

Antena externă 08RFA

Această antenă este recomandată pentru a extinde raza de comunicare 
wireless dintre centrul de comandă și alte componente ale sistemului. 
Este obligatorie atunci când centrul de comandă se montează în cutii de 
distribuitor metalice.  



Actuatorul SALUS T30NC poate fi instalat pe cele mai răspândite modele de distribuitoare.  Acesta se va închide sau 
deschide în funcție de comanda primită de la termostat, prin intermediul centrului de comandă KL08RF. Filet de tip 
M30 x 1.5. Include cablu de lungime 900 mm.

Actuator termic T30NC 230V

Actuatorul SALUS T28NC poate fi instalat pe distribuitare cu filet M28 x 1.5. Acesta se va închide sau deschide 
în funcție de comanda primită de la termostat. Semnalul primit de către actuator, de la termostat se face prin 
intermediul centrului de comandă KL08RF. Include cablu de lungime 900 mm.

Actuator termic T28NC 230V

Rolul receptorului RX10RF  este de a da comandă de pornire centralei termice în momentul în care un 
termostat activează încălzirea unei zone.

Acesta poate fi configurat să controleze încălzire unei zone independente, acționând o pompă sau o 
vană motorizată.

Receptor de centrală RX10RF

Pentru a alege sistemul potrivit pentru tine, intră pe www.saluscontrols, 
secțiunea Produse,  dă click pe Sistemul iT600 Smart Home, iar apoi alege 
Configurarea sistemului  din bara de sus a paginii.

Configurează-ți sistemul potrivit locuinței tale

Centru de comandă
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Termostatul Salus VS10WRF este un termostat programabil, alimentat cu 230V. Acesta poate face parte dintr-un 
grup de termostate sau poate funcționa individual. Termostatul ambiental VS10WRF comunică eficient cu 
actuatoarele prin intermediul centrului de comandă KL08RF. Aceste termostate au un amplificator de semnal 
încorporat.

Termostat wireless cu montare în doză VS10WRF /VS10BRF

Termostatul SALUS VS20WRF este un termostat programabil, alimentat cu bateriiși poate funcționa individual sau 
poate face parte dintr-un grup. Acesta comunică eficient cu actuatoarele prin intermediul centrului de comandă 
KL08RF. 

Termostat wireless VS20WRF/VS20BRF



Dacă ați instalat sistemul Salus 
iT600 Smart Home în mai multe 
proprietăți, puteți verifica starea 
fiecăreia, prin glisarea imaginii 
(stânga-dreapta) din partea de 
sus a ecranului. Imaginea poate fi 
schimbată oricând.

Instalarea mai multor sisteme

Scanează locuința mea

Un simplu click pe butonul “Scanează 
locuința mea“, situat în partea dreaptă, 
sus, a ecranului,  te ajută să arunci o 
privire asupra locuinței tale. 

Funcția de scanare a locuinței verifică 
starea conexiunii prezente a gateway-
ului și a echipamentelor aferente, astfel 
încât vei știi dacă există echipamente 
neconectate.

Dispozitivele pot fi controlate local sau 

din aplicația Salus Smart Home. Pentru 

a face modificări din aplicație,  trebuie 

doar să faceți clik pe plăcuța pentru a 

le întoarce și vizualiza informații sau a 

controla anumite echipamente. 

Controlul dispozitivelor

În cazul plăcuței corespunzătoare 

termostatului, modificarea temperaturii 

se face, mutând circular butonul alb.
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Salus Controls se află în plin proces de dezvoltare a noi 
produse  inovative pentru a asigura confortul întregii 

familii.

Dacă întâmpinați dificultăți la instalarea produselor, echipa 

tehnică Salus vă stă la dispoziție :

Tel: 0364 435 696
Email: tehnic@saluscontrols.ro

www.saluscontrols.ro


