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Tworzymy harmonię

Witamy w świecie 
SALUS Smart Home.

Lubimy, gdy wszystko działa jak należy. Oferujemy 
to, co sprawdza się u naszych klientów na co dzień  
i pomaga być spokojnym w przyszłości. Zapytaj nas  
o rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

SALUS to więcej, niż ogrzewanie. Marka 
wypełnia specyficzną niszę w dziedzinie 
ogrzewania, klimatyzacji i sektorze 
inteligentnej automatyki sterującej. Od 
blisko 15 lat obsługujemy klientów na 
rynku komercyjnym, przemysłowym  
i konsumenckim – od Azji, przez Europę, 
po Amerykę Północną.

SALUS Smart Home to oszczędność, 
wygoda, bezpieczeństwo i ekologia. 
Gotowy, by poznać nas bliżej? 

Twoje oszczędności Ekologia Komplementarność

Są dla nas tak istotne, jak dla Ciebie. 
Dlatego szukamy rozwiązań, 
które sprawdzą się na lata,  
a w codziennym życiu zaoszczędzą 
dla Ciebie nawet 30% wydatków 
na ogrzewanie.
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Wynikająca z długiej żywotności, 
niskiej awaryjności oraz wysokiej 
oszczędności i efektywności 
energetycznej naszych urządzeń.

Pozwoli Ci na stopniowe 
inwestowanie i testowanie 
funkcjonalności naszych urządzeń. 
Dzięki temu nie musisz od razu 
wierzyć nam na słowo.



Komplementarność
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Pozwoli Ci na stopniowe 
inwestowanie i testowanie 
funkcjonalności naszych urządzeń. 
Dzięki temu nie musisz od razu 
wierzyć nam na słowo.

SALUS to pewny wybór

Proponujemy 
kompleksowe rozwiązania. 
Wybierając markę 
SALUS znajdziesz system 
sterowania dla każdego 
typu ogrzewania. 

Dla każdego typu 
instalacji mamy skuteczne 
rozwiązania.

Idealna temperatura panuje 
w całym pomieszczeniu, nie 
tylko przy grzejniku.

Bez względu na źródło 
ciepła (promienniki, panele 
na podczerwień, maty i in.)  
– nasze systemy zapewnią 
ich efektywność.

Zastosuj wygodne  
i ekonomiczne sterowanie  
dla klimakonwektorów  
czy grzejników kanałowych .

Zadbamy o intuicyjną 
kontrolę systemu i komfort 
cieplny podłogi.

Ogrzewanie mieszane

+

Ogrzewanie nadmuchowe

Ogrzewanie grzejnikowe

Ogrzewanie elektryczne

Ogrzewanie podłogowe

WYSOKA 
JAKOŚĆ

Wynikająca z lat 
doświadczenia i wielu 

tysięcy godzin konferencji 
branżowych.

DŁUGA 
ŻYWOTNOŚĆ

Żebyś mógł zapomnieć 
o problemach 

eksploatacyjnych.

TESTY

Dzięki którym jesteśmy 
pewni, że możemy 

dać Ci 5 lat gwarancji  
w standardzie.



Oszczędnie

Efektywność i wydajność każdej instalacji zależy od dobrego sterowania. 
Nieruchomości wyposażone w nowoczesne systemy Smart Home są nie 
tylko niezwykle wygodne i bezpieczne, ale przede wszystkim oszczędne. 
Urządzenia SALUS Smart Home od początku projektowane są tak,  
aby maksymalnie zredukować koszty i zużycie energii.

*na podstawie wyliczeń przeprowadzonych przez infor.pl

Jak odciążyć budżet domowy?

Aby działać skutecznie, musisz wiedzieć, 
gdzie możesz zaoszczędzić najwięcej. Poniżej 
znajdziesz kilka faktów, które pomogą Ci podjąć 
słuszne decyzje.  

86,3%
82%

500zł

4 na 100
Ogrzewanie oraz 

podgrzewanie wody
stanowi aż

zapotrzebowania 
budynku w energię

Polaków nie zdaje sobie
sprawy, że najwięcej 

energii zużywają 
budynki mieszkalne

tyle jesteś w stanie 
zaoszczędzić rocznie,  

dzięki sterowaniu 
ogrzewaniem w każdym 
pomieszczeniu osobno*

osób wie, 
że w domach

ponad 70% 
zużywanej przez nie energii 

przypada na ogrzewanie

Jedynie
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W zgodzie z naturą

Żyj zdrowo. Żyj komfortowo.

Na swojej stronie www.salus-smarthome.pl podpowiadamy jak żyć 
bardziej ekologicznie i gdzie szukać oszczędności. Naszym celem jest 
projektowanie urządzeń, które spełnią wszelkie wymogi prawne. 
Wiemy, że w efekcie pozytywnie wpłyną na środowisko i przyczynią 
się do rozsądnego zarządzania energią i budowy zdrowego świata,  
w którym będą żyć Twoje dzieci.

Chcemy, aby każdy z nas żył bardziej świadomie. Poza oszczędnościami, 
zyskasz możliwość pozytywnego wpływu na zdrowie i samopoczucie 
domowników oraz zapewnisz sobie niesamowity komfort. Dzięki 
temu, każdy kto Cię odwiedzi, poczuje się jak u siebie.

Dlaczego sterowanie jest tak ważne?

W tradycyjnych instalacjach często ograniczamy się do 
tylko jednego termostatu, lecz traci na tym nie tylko 
nasz komfort, zdrowie, ale głównie budżet  domowy 
(przez przegrzewanie lub niedogrzanie pomieszczeń).  
 
Dzięki inteligentnemu sterowaniu możemy ustawić 
temperaturę indywidualnie dla każdego pomieszczenia  
i zarządzać nią przez aplikację na telefonie.

19.5°C

21.0°C

20.0°C

21.5°C
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21.5°C

6:00

19.5°C

7:30

20.0°C

22.0°C

17:00

Na dobranoc i dzień dobry

Nasz organizm efektywnie wypoczywa w przedziale 
nawet między 16 a 19°C. Im cieplej, tym sen staje się 
płytszy, a my mamy większy problem z wieczornym  
i każdym ponownym zaśnięciem. 

Z kolei na delikatne wybudzenie wolimy przyjemne 
ciepło ok. 22°C. Inteligentne sterowanie zapewni Ci 
taką temperaturę, jakiej potrzebujesz.

Podczas nauki...

Czy wiesz, że Twój mózg pracuje najwydajniej  
w temperaturze między 21 a 23 stopnie? 

Nieobojętny jest także poziom wilgotności, zwłaszcza 
w sezonie grzewczym. Jeśli Twoje dzieci potrzebują 
optymalnych warunków do odrabiania lekcji, a Ty 
do wieczornej prasówki - sprawdź rozwiązania,  
które pomogą osiągnąć Ci niezbędny komfort  
i jednocześnie zadbają o Twoje zdrowie.
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Alexa, set the temperature  
in living room to 21 degrees

Alexa, turn my bedroom 
lights on.

Bycie smart 
jest proste!

Dla tych ceniących rozwiązania 
technologiczne proponujemy szybką 
lekcję sterowania głosowego Amazon 
Alexa. Wystarczy jeden prosty 
komunikat, by wywołać akcję.

Baw się rozwiązaniami smart! Zmień wygodnie temperaturę w pomieszczeniu (z VS20RF i FC600), kontroluj światło  
i urządzenia elektryczne z inteligentną wtyczką SPE600. 

Zdalne sterowanie to nie tylko zarządzanie, ale również kontrola zużycia energii oraz powiadomienia o zagrożeniach. 
Przekonaj się, czym jest inteligentny system sterowania.

Aplikacja SALUS Smart Home

Niezależnie od tego, gdzie aktualnie się znajdujesz, Twój dom może być 
zawsze pod ręką. Naszymi urządzeniami możesz sterować za pomocą 
bezpłatnej aplikacji. Jednym kliknięciem dostosujesz parametry swojej 
przestrzeni mieszkalnej do potrzeb Twoich i Twojej rodziny. 

Pobierz z Pobierz z

Pobierz swoją aplikację SALUS Smart Home
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Reguły OneTouch

07:00

Dają Ci swobodę w tworzeniu scenariuszy. Intuicyjne polecenia  
w aplikacji ułatwiają projektowanie idealnego dnia.   

Poznaj nasz system w praktyce. Spójrz na kilka gotowych 
rozwiązań i zainspiruj się do tworzenia własnych.  

Miły poranek nastroi Cię dobrze 
na cały dzień. Wykorzystaj to.

Przycisk, który aktywuje
wszystko jednym kliknięciem

Poranek

Stopniowo otwieraj rolety i wpuść 
światło do swojego mieszkania

Zadbaj o ciepłą wodę o poranku. 
Włącz CWU

Aktywuj zraszanie w ogrodzie

Ustaw temperaturę, która najlepiej 
pobudzi Cię do działania
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08:30

Przycisk, który aktywuje
wszystko jednym kliknięciem

WYJŚCIE Z DOMU

Zamknij lub przymknij rolety 
wg preferencji

Wyłącz oświetlenie zewnętrzne

Aktywuj alarm

Oszczędzaj energię, gdy nie ma 
Cię w domu i wyłącz pompę CWU

09:00-17:00
PRACA

Sprawdź błyskawicznie przez funkcję ‘Skanuj 
mój dom’ stan urządzeń Smart Home

Jedno konto wystarczy, by  
mieć podgląd systemu w kilku 
budynkach. Dowolne zdjęcie 
każdego uprości ich identyfikację

Poranny pośpiech sprzyja 
roztargnieniu? Spokojnie! Dzięki 
aplikacji żelazko czy prostownicę 
wyłączysz zdalnie
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22:00
Miły wieczór i spokojny sen. 

Wprowadź je do swojego domu.

WIECZÓR

17:30
POWRÓT DO DOMU

Automatycznie przy 
dezaktywacji alarmu  

lub wcześniej  
z poziomu aplikacji

Podnieś rolety 
... i ciesz się popołudniowym słońcem

Ciepła woda dostępna od ręki, przez 
włączenie pompy o określonym czasie

Dom w idealnej temperaturze, 
gotowy na Twój powrót

Zmień temperaturę na nocną 
- ekonomiczną 

Zamknij bramę wjazdową

Zamknij bramę garażową
Włącz oświetlenie zewnętrzne 
wraz z zachodem słońca

Włącz zraszacze w ogrodzie

Zamknij rolety
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Dzieci w domu

Weekend za miastem

Twój dom, Twoje reguły

Dzięki odpowiedniemu sterowaniu oświetleniem wewnętrznym można symulować obecność mieszkańców podczas 
każdego dłuższego pobytu poza domem. Z kolei o każdym niepożądanym zdarzeniu natychmiast wysyłane jest 
powiadomienie e-mail lub SMS. 

Zabezpieczona szafka z detergentami

Zamknięcie zaworu wody

Włącz symulację obecności

W razie zalania, zostanie wysłane powiadomienie

Zmień temperaturę w pomieszczeniach
na ekonomiczną

Wyznacz czas na granie na konsoli

Jeżeli opiekunka naruszy Twoją prywatną 
przestrzeń otrzymasz powiadomienie
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Otwarty system

SALUS Smart Home to w pełni otwarty system. W dowolnym momencie 
możesz go poszerzyć o nowe komponenty.

Dbając o Twoją wygodę, zapewniamy możliwość wprowadzenia systemu 
na każdym etapie inwestycji. Będziesz mógł korzystać nie tylko z funkcji 
sterowania ogrzewaniem, ale też z edytora reguł OneTouch, który pozwoli 
kreować Ci własne scenariusze, pasujące do Twoich potrzeb. 

 Bramka UGE600 to serce 
systemu. Nie musisz stosować 
żadnych rozbudowanych 
centrali sterowania.
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Regulatory
temperatury

Dzięki regulatorom możesz 
dostosować temperaturę 
do stylu poszczególnych 
pomieszczeń, ich 
przeznaczenia czy pory dnia.

HTR-RF(20)
Elektroniczny regulator - dobowy*

TS600
Czujnik/regulator temperatury

SQ610 / SQ610RF
Ultra-cienki regulator
z czujnikiem wilgotności

FC600
Regulator klimakonwektorów

HTRS-RF(30)
Cyfrowy regulator - dobowy*

HTRP-RF(50)
Cyfrowy regulator - tygodniowy

VS10WRF/VS10BRF 
Cyfrowy regulator temperatury - 230V

VS20WRF/VS20BRF 
Cyfrowy regulator 
temperatury - bateryjny

13*możliwość tworzenia harmonogramów przez aplikację



SPE600
Inteligentna wtyczka

Wepnij ją do gniazdka, steruj 
zdalnie podłączonymi do 
niej urządzeniami i kontroluj 
pobór energii.

SR600
Inteligentny przekaźnik

Użyj go do sterowania 
dowolnym urządzeniem 
(czujnikami otwarcia, centralką 
alarmową, oświetleniem, i in.)

RS600
Sterownik rolet

Pomoże Ci zadbać  
o swoją prywatność oraz 
bezpieczeństwo. Wykorzystaj 
go m.in. do sterowania 
roletami lub bramami.

SB600
Przycisk - aktywator 

Pozwala na aktywację dowolnie 
przypisanych reguł OneTouch. 
Może posłużyć również jako 
przycisk alarmowy. 

Elementy inteligentnego domu
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Właściwe sterowanie ogrzewaniem poszerzone  
o produkty smart, to pewna droga do wygodnego  
i ekonomicznego systemu. Stosowanie takiego 
rozwiązania umożliwia sterowanie lokalne, jak  
i z dowolnego miejsca poza budynkiem.

Bez względu na porę roku Twój dom ma być wygodny, 
bezpieczny, a przy tym oszczędny. Poza designerskimi 
regulatorami możesz wybrać produkty, które uczynią 
Twój system naprawdę smart.



Steruj swoim ogrzewaniem

Poczuj się bezpieczniej

SPE600
Inteligentna wtyczka

Wepnij ją do gniazdka, steruj 
zdalnie podłączonymi do 
niej urządzeniami i kontroluj 
pobór energii.

SD600
Czujnik dymu 

Zaalarmuje Cię sygnałem 
dźwiękowym, świetlnym 

oraz SMSem lub e-mailem 
natychmiast po wykryciu 

dymu.

KL08RF
Listwa centralna

Niewidoczna, ale 
niezbędna. Podłączysz 

do niej siłowniki 
regulujące przepływ 

wody w Twoim 
systemie.

RX10RF
Moduł sterujący

Posłuży do kontroli 
pracy kotła  
lub pompy.

T30NC
Siłownik 

termoelektryczny

Pozwala na regulację 
przepływu wody  

w instacji grzewczej. 

TRV10RFM
TRV10RAM
TRV28RFM

Głowica termostatyczna

Zagwarantuje 
optymalne ciepło w 

całym pomieszczeniu, 
nie tylko przy 

grzejniku.

WLS600
Czujnik zalania

Pomaga obniżyć do 
minimum skutki zniszczeń 

(spowodowanych 
wyciekiem wody)  

i konieczność renowacji 
pomieszczeń czy sprzętów.

SW600
Czujnik otwarcia

Powiadomi Cię  
o naruszeniu Twojej 

przestrzeni lub uruchomi 
wybrane scenariusze.

MS600
Czujnik ruchu

Wykryje ruch  
w pomieszczeniu i włączy 
lub wyłączy oświetlenie. 

SR600
Inteligentny przekaźnik

Użyj go do sterowania 
dowolnym urządzeniem 
(czujnikami otwarcia, centralką 
alarmową, oświetleniem, i in.)

RS600
Sterownik rolet

Pomoże Ci zadbać  
o swoją prywatność oraz 
bezpieczeństwo. Wykorzystaj 
go m.in. do sterowania 
roletami lub bramami.

SB600
Przycisk - aktywator 

Pozwala na aktywację dowolnie 
przypisanych reguł OneTouch. 
Może posłużyć również jako 
przycisk alarmowy. 
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Wsparcie w doborze 

Dział techniczny

Koordynator regionu

Nasi doradcy służą pomocą  
w zakresie konfiguracji 
Twojego systemu sterowania 
ogrzewaniem, a także doboru 
urządzeń Smart Home.

tel. +48 32 750 65 05
serwis@salus-controls.pl

Bez względu na to, czy dopiero 
planujesz swoją instalację 
czy też chcesz wprowadzić 
oszczędności i komfort do 
istniejącego już budynku, 
czekamy na Twój telefon.

Kontakt

Wyłączny dystrybutor marki

ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice
tel. +48 32 700 74 53
salus@salus-controls.pl 
www.salus-controls.pl
www.salus-smarthome.pl
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