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Vítejte ve světe SALUS 
Smart Home

Vytváříme harmonii
Líbí se nám, když všechno dopadne dobře. 
Nabízíme řešení, která našim zákazníkům 
poskytují vysoký komfort používání.

SALUS Controls je více než jen 
vytápění. Značka vyplňuje mezeru 
v oblasti inteligentní automatizace 
řízení a vytápění. Téměř 15 let 
poskytujeme služby pro zákazníky 
na obchodních, průmyslových a 
spotřebitelských trzích - od Asie 
přes Evropu až po Severní Ameriku. 

SALUS Smart Home znamená 
úsporu peněz, pohodlí, bezpečnost 
a ekologii. Jste připraveni nás lépe 
poznat?

Nabízíme 
komplexní 
řešení

Máme efektivní řešení 
pro každý typ instalace.

Nechejte v místnosti 
převládat ideální 
teplotu, nejen u 
radiátorů.

Bez ohledu na zdroje 
tepla (radiátory, infra 
panely, rohože, topné 
fólie) - naše systémy 
zajistí jejich účinnost.

Zajišťujeme pohodlné 
a hospodárné ovládání 
ventilátorů a průtokových 
ohřívačů.

Postaráme se o ovládání 
topného systému 
a teploty podlahy, 
abychom zajistili 
optimální teplotní 
komfort.

Smíšené vytápění Proudění tepla

Radiátorové vytápění

Elektrické topení

Podlahové vytápění

+



Šetrně
Efektivita a účinnost každé instalace závisí na plné kontrole. Domovy vybavené moderními 
systémy Smart Home jsou nejen pohodlné a bezpečné, ale především ekonomické. 
Zařízení SALUS Smart Home jsou navržena tak, aby snížila spotřebu energie a náklady.

* na základě výpočtů provedených infor.pl
**  Zdroje: Eurostat, Spotřeba energie a spotřeba domácností v roce 2017

Jak snížit zátěž pro rozpočet domácnosti?

Buďte efektivní a ušetřete co nejvíce peněz. 
Toto jsou skutečnosti, které vám pomohou učinit 
správné rozhodnutí.

78,9%**

Vytápění a ohřev vody jsou energeticky 
nejnáročnější potřeby domácnosti.

3 000 Kč Tuto částku můžete ušetřit díky vzdálenému ovládání 
vytápění domácnosti.*

Proč je kontrola tak důležitá?

Protože zaručuje teplotu, která je individuálně 
přizpůsobena funkci místnosti a rytmu vašeho 
života v domácnosti.

Díky inteligentnímu řízení vytápění přes 
internet máte kontrolu nad vaším domovem 
odkudkoli na světe. 19.5

°C

20.0
°C

Obývací pokoj s 
kuchyňským koutem

Pokoj

Pokoj

Koupelna

21.5
°C

21.0
°C



Odtahněte žaluzie, aby světlo 
mohlo proniknout do Vašeho 
domova (díky ovladači RS600).

Aktivujte zahradní zavlažování 
(díky inteligentní zásuvce 
SPE600).

Nastavte teplotu, která vás 
po ránu nastartuje (např. díky 
termostatu Quantum SQ610).

V případě potřeby zatáhněte 
žaluzie (ovladač RS600).

Šetřete energii a vypněte ohřívač 
vody (inteligentní zásuvka 
SPE600).

Vypněte osvětlení v celém domě 
(inteligentní relé SR600).

Čidlo pohybu při vniknutí 
aktivuje alarm (pohybové 
čidlo MS600).

OneTouch pravidla

Tvorba pravidel OneTouch je automatizovaný systém pro vytváření vztahů 
mezi zařízeními, která podle nich pracují. Jediným pohybem aktivujete 
vytvořené scénáře. 

Zde jsou příklady kombinací pravidel.

07:00
Naplánujte si začátek vašeho 
dne. Nastavte si ranní 
harmonogram nebo se můžete 
rozhodnout jedním kliknutím.

Ráno

08:30

Jediným kliknutím tlačítka
aktivujete vše, co potřebujete.

Odchod z domu

Nachystejte si vodu na ranní 
sprchu. Zapněte časovač teplé 
vody (teplotní čidlo PS600).



Užijte si příjemně teplou vodu 
ihned po svém návratu díky 
ovladači (termostat Quantum 
SQ610) a ohřívači vody 
(inteligentní zásuvka SPE600).

22:00
Skvělý večer a příjemný 
spánek. Užívejte si svého 
domova.

Večer

Po západu slunce zapněte 
venkovní osvětlení. (inteligentní 
relé SR600).

Na noc snižte teplotu - ekonomický 
režim (např. termostat Quantum 
SQ610).

Zapněte zahradní zavlažování 
(inteligentní zásuvka SPE600).

09:00-17:00Domov bez vás

Zapomněli jste na něco v ranním 
spěchu? S naší mobilní aplikací 
můžete vzdáleně vypnout 
žehličku (inteligentní zásuvka 
SPE600).

S čidly: pohybu (MS600), úniku 
vody (WLS600), kouře (SB600) a 
aplikací - je váš domov v bezpečí!

17:30
Návrat domů

Připravte domov na svůj 
návrat: pravidla se spustí, 
když deaktivujete alarm nebo
ještě dříve - z aplikace SALUS 
Smart Home.

Odtáhněte žaluzie (ovladač 
RS600).

Zapněte čerpadlo na teplou 
vodu (inteligentní zásuvka 
SPE600).



Jedno zařízení - mnoho možností

SALUS Quantum je mimořádný termostat navržený jako multifunkční, s velmi jednoduchou 
instalací a intuitivním ovládáním. Během vývojové fáze bylo naším hlavním cílem dosažení 
jednoduchosti. Sekundárním cílem bylo navrhnout termostat jedinečným a futuristickým 
způsobem tak, aby splnil všechny potřeby našich mnoha zákazníků a stal se nejtenčím na 
trhu.

Ultra-tenký design 
Pouze 11 mm ve verzi napájené z 
baterie

Velká a podsvícená 
obrazovka

3,25’’

Intuitivní menu

Napájení
Termostat je k dispozici ve verzi 230V  
a se zabudovanou baterií

Čidlo vlhkosti86mm

Vyberte způsob instalace, který vám vyhovuje

BEZDRÁTOVĚ

Termostat SQ610RF může fungovat jako 
součást systému SALUS Smart Home 
a bezdrátově komunikovat s dalšími 

zařízeními v síti.

DRÁTOVĚ
Díky vestavěnému beznapěťovému relé v 

SQ610 můžete svůj systém ovládat pomocí 
pevného připojení. Kromě toho můžete 

stále využívat výhody vzdáleného ovládání 
prostřednictvím internetového připojení, aniž 

byste museli měnit stávající zařízení.

Inteligentní 
radiátorové 

systémy

Podlahové 
vytápění

Ovládání 
kotle



Rozšiřující produkty
SALUS Smart Home je 
inteligentní automatizační systém 
domu, který můžete přizpůsobit 
každé budově.

 Univerzální brána UGE600  
Srdce našeho systému je brána 
UGE600. Díky UGE600 nemusíte 
používat zesilovače signálu.

Prvky inteligentního domu

Regulátory teploty

SQ610RF

Termostat Quantum

VS20BRF

Digitální termostat - 

napájený z baterie

HTRP-RF(50)

Digitální 

programovatelný 

termostat

TS600

Teplotní čidlo

SPE600

Inteligentní zásuvka

RS600

Ovladač rolet  

a brán

SB600

Tlačítko - aktivátor 

pravidla OneTouch

SB600

Detektor kouře

SW600

Okenní/dveřní čidlo 

PS600

Teplotní čidlo

MS600

Čidlo pohybu

WLS600

Čidlo úniku vody



Pro ty, kteří ocení moderní 
technologická řešení nabízíme 
možnost hlasového ovládání pomocí 
Amazon Alexa a Google Home. 
Jedna jednoduchá zpráva stačí k 
vyvolání akce.

Alexa, set the temperature  
in living room to 21 degrees

Alexa, turn my bedroom 
lights on.

Jsme chytří!

Aplikace SALUS Smart Home
Bez ohledu na to, kde se právě nacházíte, mějte domov 
pod kontrolou. Svůj domov můžete ovládat pomocí 
bezplatné mobilní aplikace.
Jediným kliknutím můžete přizpůsobit parametry 
domova vašim potřebám a potřebám vaší rodiny.

Stáhnout z Stáhnout z

Aplikaci SALUS Smart Home 
můžete stáhnout:

Bavte se s chytrými řešeními! 
Termostaty, inteligentní relé, inteligentní zásuvky - online ovládání není jen
o pohodlí při používání, ale také o kontrole spotřeby energie a hlášení rizik.

Ovládejte teplotu ve vašem domu odkudkoli, vytvořte si vlastní harmongramy pro 
domací spotřebiče, vzdáleně ovládejte osvětlení a elektrické spotřebiče. 

Prozkoumejte náš systém a nastavení PRAVIDEL pro produkty!

Technická podpora

tel. +420 549 215 938
technik@salus-controls.cz

Naši poradci vám pomohou 
nakonfigurovat váš systém  
pro vytápění a také vám  
poradí s výběrem zařízení  
SALUS Smart Home.

Kontakt

Distributor pro Českou republiku:

Thermo-control CZ s.r.o. 
Sychrov 49/2 
621 00 Brno-Ivanovice
tel. +420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz www.salus-smarthome.cz

www.salus-controls.cz
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