Smart Home Systems
Overal uw (infrarood-) verwarmingssysteem regelen, gewoon vanaf uw smartphone of tablet!
Eenvoudig te installeren en nog eenvoudiger te bedienen middels de (gratis) Salus App. En wist
u dat u met de Salus ontvangcomponenten vrijwel alle (elektrische) apparaten kunt aansturen,
zoals verlichting, zonwering, rolluiken, garagedeuren, tuinhekken, etc.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste componenten voor uw
Salus Smart Home Domotica systeem.
Gateway UGE600: de basis van uw Smart Home
Domotica systeem. Deze koppelt u aan uw router
en de Gateway communiceert interactief met alle
aangesloten componenten, zoals een thermostaat,
smart-relais, temperatuursensor, etc. Werkt op 2,4
MHz.
Bruto adviesprijs: € 235,- incl. BTW (€ 194,21 ex BTW)

Draadloze programmeerbare Wifi thermostaat
VS20WRF/BRF. Deze thermostaat stuurt (als zender)
alle gekoppelde ontvangende componenten (zoals
de smart-relais of smart-plug) aan, aan de hand van
de ingestelde temperaturen op de diverse gewenste
dagen en tijdstippen. De temperatuur stelt u in op de
thermostaat, of via de App.
Bruto adviesprijs: € 110,- incl. BTW (€ 90,91 ex BTW)

Thermostaat Quantum SQ610RF
Ultradunne (11 mm!!), zeer functionele wifi (Zigbee
2,4 GHz) thermostaat, welke naadloos past in het
Home Domotica systeem van Salus. Deze
thermostaat heeft bovendien een Lithium accu en
is middels een mini USB aansluiting oplaadbaar.
Dus geen batterijen meer nodig! Montage aan de
muur en heel gemakkelijk afneembaar (magnetisch)
om overal te plaatsen.
Bruto adviesprijs € 150,- incl. BTW (€ 123,97 ex BTW)
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TS600 Smart Temperature Sensor: deze sensor
meet de temperatuur in de ruimte. De temperatuur
kunt u dus niet op de sensor zelf instellen, maar
alleen via de App. De sensor stuurt de gekoppelde
ontvangende componenten aan en schakelt deze in
of uit.
Bruto adviesprijs: € 70,- incl. BTW (€ 57,85 ex BTW)

Smart Plug SPE600: deze plug koppelt u met de
Thermostaat VS20WRF/BRF, de Quantum of de
TS600 sensor en doet feitelijk niets anders dan
op commando van deze zenders de elektriciteit
onderbreken of doorschakelen. Het formaat is
dusdanig klein dat de smart plug bijna overal
toepasbaar is.
Bruto adviesprijs: € 90,- incl. BTW (€ 74,38 ex BTW)

Smart Relais SR600: Heeft dezelfde functie als de Smart
Plug, alleen is bedoeld voor inbouw. Het formaat is zeer
klein, zodat de SR600 in vrijwel alle voorkomende
inbouwdozen past (mits toegestaan). In deze vorm is de
Smart Relais bedoeld om “uit het zicht” te worden
geïnstalleerd. Indien de SPE600 wel in het zicht komt, kan
er een bijpassende fraaie afdekkap overheen worden
geplaatst
(SRS600: € 12,50 incl. BTW)

Bruto adviesprijs: € 55,- incl. BTW (€ 45,45 ex BTW)

Met de gratis Salus App beheert u vanaf de basis het
gehele domotica systeem. Gewoon downloaden op uw
smartphone, tablet of laptop. Hiermee stelt u in,
controleert en beheert u alle gekoppelde componenten.
Dus bijvoorbeeld de temperatuur per kamer. Of een
andere (elektrisch aangestuurde) functie, zoals een rolluik
openen of sluiten. Bedenk het maar.
Maar ook kunt u stroomverbruik monitoren, per periode
(uur, dag, week, etc.) of op het moment zelf dat
apparaten zijn aangezet. De installatie is eenvoudig en
het bedienen en omgaan met het systeem is voor vrijwel
iedereen toegankelijk. Een duidelijke Nederlandse
handleiding is voorhanden.
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