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Smart Home
M A K I N G  L I F E  S I M P L E

Kort fortalt så er SALUS Smart Home et enkelt og intelligent system, som 

tillader dig at kontrollere dit varmesystem uanset hvor du befinder dig, 

via en app til smartphone, tablet eller PC. Varmestyringen er hjertet i 

det effektive Smart Home system, og det som vil have den største effekt 

i forbindelse med at reducere dit energiforbrug.

Med en rumtermostat og en aktuator til radiatoren, kan du sikre en 

optimal temperatur, og undgå spild, ved kun at opvarme det enkelte 

rum når der er behov for det.

Du starter med en varmestyring. Herefter er det nemt og enkelt at 

udvide med ekstra komponenter, så du får det fulde udbytte af dit Smart 

Home system. Med trådløs forbindelse til SALUS Universal Gateway og 

betjening direkte fra den intuitive SALUS Smart Home app, kan systemet 

tilpasses nøjagtigt til dit behov. Den enkle men kraftfulde software giver 

dig mulighed for at oprette præcis de funktioner du har behov for til at 

gøre dit hjem mere praktisk, komfortabelt og energivenligt.

Smart Home

Download til din Smartphone, Tablet eller PC

Download den gratis App

Gør din hverdag enkel og tryg
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The SALUS Smart Home App

Det som adskiller SALUS Smart Home systemet fra andre tilsvarende systemer, er måden 

hvorpå de enkelte enheder kan kommunikere med hinanden.

Du indstiller dine helt personlige OneTouchTM regler, som kommunikeres til de enkelte 

enheder via Universal Gateway og din Smart Home App.
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Du   kan   nemt   og   enkelt   indstille  en tænd/
sluk periode for den enkelt enhed, så den 
passer til dine ønsker og behov.

Tidsstyring

Du kan styre og regulere dine enheder lokalt, 
eller via Smart Home app’en. For at få adgang til 
den enkelte enhed skal du blot klikke på den i 
app’en. Her er det termostaten i børneværelset 
som du indstiller til den ønskede temperatur, 
ved at “trække” i den hvide knap

Kontrol af enheder

Hvis du har SALUS Smart Home installeret i 
flere ejendomme, kan du nemt tilføje et unikt 
profilbillede til hver ejendom. Du får hurtigt 
overblik over den enkelte ejendom, ved at 
swipe til siden på ejendommens profilbillede.

Flere ejendomme



En Universal Gateway er hjertet i dit SALUS Smart Home system. 
Den giver dig mulighed for at tilslutte og forbinde de enkelte 
enheder så de kan kommunikere med  hinanden.

Hvad er det?
Universal Gateway forbindes til din internet router, og giver 
derefter mulighed for at tilslutte de enkelte enheder i Salus Smart 
Home familien. I modsætning til andre systemer er Universal 
Gateway den eneste komponent som skal forbindes til internettet.
Det sikrer en hurtig og enkel opsætning, og gør det nemt at 
udvide systemet med flere enheder hvis dit behov ændrer sig.

Hvordan virker det?
Din Universal Gateway forbindes til din internet router, enten 
trådløst eller via ethernet-kabel. Herefter tilslutter du de enkelte 
enheder til Universal Gateway, en efter en (kommunikationen 
foregår via Zigbee standarden) Ved hjælp af en smartphone, 
tablet eller PC med SALUS Smart Home app installeret, kan du nu 
kontrollere alle dine Smart Home enheder, uanset hvor i verden 
du befinder dig.

The SALUS Smart Home Connection Gateway

Dette er både hurtigt, sikkert, og garanterer dig en problemfri opsætning og en minimal responstid i kommunikationen mellem dine 
enheder. SmartHome app’en giver dig mulighed for selv at programmere dine egne tidsprogrammer og regler, som involverer en eller 
flere af dine forskellige enheder. Du har med andre ord mulighed for at skabe en ægte Smart Home løsning til dit hjem.

Du indstiller selv dine helt egne regler, det kunne f.eks være:
• Tænd for en eller flere lamper i X antal minutter efter hoveddøren åbnes.
• Annuller natsænkningen når hoveddøren åbnes og gå til  dagtemperatur.
• Send en SMS når hoveddøren åbnes.

Hvor mange Gateway har jeg behov for?
En enkelt Universal Gateway er normalt tilstrækkeligt til de fleste enfamiliehuse.
Du kan tilslutte praktisk taget hundredevis af enheder til en enkelt Universal Gateway, og dermed skabe dit helt eget Smart Home 
netværk. Rækkevidden på ca. 30 meter er normalt tilstrækkeligt, men pga. særlige bygningsmæssige konstruktioner kan det være 
nødvendigt at anvende en repeater som f.eks. RE600.
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Beskeden sendes fra din 
Universal Gateway, og frem til 
den pågældende Smart Home 
enhed.

TRV10RFM

OS600 Vindue/
Dør sensor

SB600 SMART
BUTTON

VS10WRF 230V
eller VS20WRF batteri

termostat
 

VS10WRF 230V
ll VS WRF b i

SPE600 Smart Plug

En besked om f.eks. regulering 
sendes fra app’en på din 
smartphone, tablet eller PC, 
til din Universal Gateway
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 Bemærk: Ved ældre varmeanlæg anbefaler vi at du også udskifter selve ventilen for at opnå korrekt funktion af systemet.

SALUS SmartHome aktuator til radiatorer
Smart Home radiator aktuator er resultatet af den seneste udvikling fra SALUS. Aktuatoren giver dig 
mulighed for at styre rumtemperaturen helt præcist, uanset hvor du befinder dig.

Hvad er forskellen?
Traditionelle    radiatortermostater    er    gennem    mange    år    blevet    brugt    til    at          regulere
rumtemperaturen i et lokale. De  fungerer  ved,  at  et  indbygget  voks-element  påvirkes  af   
rumtemperaturen,   og   på   den  måde åbner eller lukker radiatorventilen, alt efter behovet.
Selvom de er effektive, er de ikke særlig nøjagtige da de ofte er placeret umiddelbart ved siden 
af radiatoren. Derfor bliver de påvirket af radiatortemperaturen, i stedet for den  generelle  
rumtemperatur. Af samme grund er traditionelle termostater oftest forsynet med en tal-skala i 
stedet for en temperaturangivelse. For at ændre indstilling er det som regel nødvendigt at gå ind 
i det pågældende rum og manuelt dreje på termostaten. Derfor bliver de fleste termostater oftest 
stående på den samme indstilling uanset brugsmønsteret af rummet.

Smart Home aktuatoreren erstatter voks-elementet fra den traditionelle termostat, med en intelligent elektronisk enhed som åbner 
og lukker radiatorventilen. En rumtermostat med en præcis temperaturindstilling (°C), styrer trådløst aktuatoren. Den kan placeres frit i 
rummet  og  kan  derfor  regulere   rumtemperaturen   mere   nøjagtigt.   En   enkelt   Smart   Home   rumtermostat   kan   endda   styre 
flere radiatorer i samme rum, eller zone, og dermed opretholde den ønskede rumtemperatur og reducere  energiforbruget. 

Hvad er fordelen?
Udover en mere præcis regulering af rumtemperaturen får du  også  en  lang  række  brugsmæssige  fordele  i  forhold  til  traditionelle 
radiatortermostater. Dine radiatorer kan f.eks., individuelt eller i grupper, programmeres til at hæve eller sænke rumtemperaturen efter et 
tidsprogram som du har fastlagt. Hvis dine Smart Home  rumtermostater  er  tilsluttet  en  SALUS  Universal Gateway har du mulighed for 
at regulere temperaturen i det enkelte rum via smartphone, tablet eller PC, uanset hvor du befinder dig. Det kræver blot at du har SALUS 
Smart Home app’en installeret. Du kan f.eks. reducere varmeforbruget når du ikke er hjemme, man stadig sikre dig at temperaturen er 
behagelig når du kommer hjem. Du er fri for manuelt at skulle indstille dine termostater når rumtemperaturen skal hæves eller sænkes.

Ved at tilslutte andre Smart Home enheder opnår du endnu flere fordele, og systemet kan tilpasses dit behov 100%. Du kan f.eks:
• Via et enkelt tryk på en knap (f.eks. SB600) sænke temperaturen på hele 1. salen.
• Reducere temperaturen på samtlige radiatorer hvis du pludselig uventet skal forlade huset.

Er det nemt at skifte?
Skiftet fra traditionelle radiatortermostater 
til Smart Home aktuatorer består ofte i blot 
at skrue den gamle termostat af, og udskifte 
den med en Smart Home aktuator. Det gør 
systemet til den perfekte løsning, både til 
eftermontering og til nye installationer. 
Smart Home aktuatorerne er batteridrevne 
og kommunikationen til rumtermostat og 
Gateway er trådløs, hvilket betyder at der 
ikke er behov for at trække ledninger for at 
systemet fungerer. Den trådløse tilslutning 
af Smart Home aktuatoreren, indstilling af 
tidsprogram m.m., foretages nemt og enkelt 
via SALUS Smart Home app.

 
For de fleste gør-det-selv folk er installationen 
en enkel og intuitiv proces, som du selv 
kan klare. Det er selvfølgelig også muligt at 
overlade det til en autoriseret installatør som 
oftest klarer opgaven på få minutter.

1. Løsn omløberen i 
retning mod uret, og fjern 
den gamle termostat

2.Tryk den nye aktuator mod 
ventilen, og spænd omløberen 
med urets retning
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SALUS VS20WRF er en batteridrevet digital rumtermostat, designet til præcis og 
effektivt regulering af rumtemperaturen.

Hvordan fungerer den?
VS20 kan indstilles til at regulere rumtemperaturen via et tidsprogram, efter en 
fast indstillet temperatur, eller en kombination af begge. For at kunne regulere 
rumtemperaturen er VS20 trådløst forbundet, direkte til Smart Home aktuatoreren 
monteret på den enkelte radiator.

Hvad er fordelen?
VS20 rumtermostaten er batteridrevet, og tilsluttes trådløst til andre Smart Home enheder. Tilslutningen er hurtig, enkel og  intuitiv.

En enkelt VS20 termostat kan regulere op til 6 radiatorer. Da termostaten typisk er monteret langt fra selve radiatoren (og ikke ved siden 
af radiatoren som traditionelle termostater) giver det en mere korrekt måling og regulering af rumtemperaturen.

VS20 kan reguleres og programmeres direkte via det intuitive touchpanel på termostaten, eller via Smart Home app’en fra din smartphone, 
tablet eller PC. Det betyder at du altid har kontrol over den enkelte radiator, eller rum, og sikrer dig en komfortabel temperatur og 
minimalt  energiforbrug.

Som en del af SALUS Smart Home system kan du programmere dine egne tidsindstillinger og regler, i samspil med andre          Smart 
Home enheder. Du kan f.eks automatisk lukke en radiatorventil hvis en dør eller et vindue står åbent, tænde for lys og      varme før du 
kommer hjem, osv. Mulighederne er utallige, du sætter selv grænsen.

The SALUS Smart Home VS20WRF Termostat

TRV10RFM

VS10WRF 230V
eller VS20WRF batteri

termostat

Universal Gateway forbundet
til din router/internet

Signal sendes fra app'en
på din smartphone til din Universal Gateway

Signalet modtages af
rumtermostaten som giver

besked til TRV10RFM om at åbne
eller lukke, for at regulere rumtemperaturen

1

2

3

Fremløb

Retur

Rumtermostat og Smart Radiator System

ROOM 1 ROOM 2 ROOM 3 ROOM 4

Individuel rumstyring, enten manuelt eller via app. Opvarm kun de rum som du har behov for.
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SALUS Smart Plug er en Smart Home enhed, som sættes direkte i stikkontakten, 
hvorefter det er muligt at tænde/slukke tilsluttede lamper, el-radiatorere m.m.

Hvordan virker den?
SALUS Smart Plug er en trådløs adapter som sættes direkte i din stikkontakt eller 
strømudtag. Smart Plug forbindes til din Universal Gateway og kan styres via 
SALUS Smart Home app direkte fra din smartphone, tablet eller PC, bare du har 
internetforbindelse.
Smart Plug bliver for alvor rigtig “smart” når den kombineres med andre Smart Home 
enheder gennem din Universal Gateway. Du kan nu opsætte forskellige regler 
og scenarier som tænder og slukker Smart Plug i henhold til programmer eller 
handlinger som du eller dine andre Smart Plug enheder kræver. Det kan f.eks. være 
en el-radiator som skal tænde automatisk hvis rumtemperaturen falder under et 
indstillet setpunkt. En anden mulighed kan være belysning som automatisk tændes 
når du kommer hjem og åbner din hoveddør.

Eks.1 Styring af el-radiator

Eks.2 “Velkommen hjem” belysning

Er der begrænsninger?
Ligesom de regler og scenarier du indstiller, er Smart Plug både fleksibel og alsidig. I modsætning til mange andre “smart plugs” 
kan SALUS Smart Plug klare en belastning på op til 16A. Det betyder at du ikke er begrænset til at bruge Smart Plug til lamper og 
belysning. Du kan også styre apparater som trækker en højere strøm såsom visse elektriske varmeblæsere eller kedler.

The SALUS Smart Home SPE600 Smart Plug

Universal Gateway forbundet 
til  din router/internet

2

Rumtemperaturen falder 1 °C under
det indstillede setpunkt, så VS20
sender signal om varmekald til din
Universal Gateway

1

Universal Gateway tænder for den Smart Plug hvor din belysning er tilslutte3

SPE600 Smart Plug

Universal Gateway forbundet 
til  din router/internet

2

Hoveddøren åbnes og OS600 dørsensor 
sender signal til din Universal Gateway 
om at hoveddøren er åben og at du er 
kommet hjem.

1

Universal Gateway tænder for den Smart Plug hvor din belysning er tilsluttet.3



SALUS OS600 vindue,- og dørsensor er en Smart Home enhed, som registrerer om døre 
eller vinduer er åbne eller lukkede. Ved at registrere om døre eller vinduer står åbne kan 
OS600 sende signal til andre Smart Home enheder, f.eks med det formål at spare energi. 

Hvordan virker den?
Sensoren placeres på begge sider af karmen på dør eller vindue, og registrerer om det 
er åbent eller lukket. Signalet sendes trådløst til din Universal Gateway. De regler som 
du har programmeret via Smart Home app’en bestemmer herefter hvilke enheder der 
evt. skal aktiveres eller deaktiveres.

Hvad er mulighederne?
Registrering af, om dine døre eller vinduer er åbne eller lukkede, giver dig mulighed for at opsætte mange forskellige regler eller scenarier. 
De kan omfatte f.eks: Energibesparelse, regulering af varme og lys. Sikkerhed, tænd og sluk belysning, eller send en sms hvis en sensor 
udløses når du ikke er hjemme. Komfort, tænd for varme og lys inden du kommer hjem, ankommer til sommerhuset eller   lignende.

Eks. Sikkerhed

SALUS Smart Home OS600 Vindue/Dør Sensor

Universal Gateway forbundet 
til  din router/internet

2

OS600 vindue/dør sensor sender signal om åbent vindue1 En tekstbesked sendes til din smartphone3

OS600 vindue/ 
dør sensor
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Montering af OS600?
SALUS Smart Home OS600 monteres 
på hver side af karmen på døren 
eller vinduet. OS600 forbindes 
trådløst til resten af dit Smart Home 
system (Universal Gateway) Det er 
ikke nødvendigt at trække kabler 
og lignende, det sikrer en enkel og 
problemfri montering.
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SB600 er en trykknap som du forbinder trådløst til din Universal Gateway så den indgår som 
en integreret del af dit Smart Home system. SB600 giver dig mulighed for at aktivere dine egne 
“One Touch” regler uden behovet for en app. 

Hvordan virker den?
I stedet for at kontrollere dine enheder enkeltvis via Smart Home App’en, kan du selv opsætte 
regler som kan indeholde en kombination af forskellige handlinger og tidsskemaer. Denne 
kombination af regler som ellers styrer dine Smart Home enheder  kan du nu aktivere ved et 
enkelt tryk på din Smart Button. Du kan f.eks slukke lyset i tre rum, og lukke for radiatoren i to 
andre, blot ved et enkelt tryk på knappen.

Hvad er mulighederne?
BS600 Smart Button giver dig mulighed for at indstille dine egne forskellige “One Touch” regler, som kan omfatte f.eks. energibesparelse, 
regulering af belysning og varme via en enkelt  knap.  Det  kan  også  være  sikkerhed,  en  nød-knap  som  sender meddelelser  og  
tænder forskellige enheder når den aktiveres. Endelig kan det være komfort, lys og varme kan tændes ved  en enkelt tryk på knappen.

Hvordan installeres SB600
SB600 Smart Button forbindes trådløst til resten af din 
Universal Gateway. Det er ikke nødvendigt at trække kabler 
og lignende, det sikrer en enkel og problemfri montering

The SALUS Smart Home SB600 Smart Button

Energibesparelse

Universal Gateway forbundet 
til  din router/internet

2

En "One touch" regel kan f.eks. opsættes 
således, at når du forlader huset sender 
SB600 signal til Universal Gateway, som 
herefter sænker den ønskede temperatur, 
og slukker belysningen.

1

Universal Gateway tænder for den Smart Plug hvor din belysning er tilsluttet.3



Smart Home RE600 er en repeater som du forbinder trådløst til din Universal Gateway, så den indgår som en integreret del af dit Smart 
Home system. RE600 kan anvendes hvis du har et område i  huset  hvor  der  er  dårligt  signal  fra  din  Universal  Gateway, eller hvis 
rækkevidden er utilstrækkelig.

Hvordan virker den?
RE600 placeres i nærheden af det område hvor enhederne har svært ved at få signal fra din Universal Gateway. RE600 skal forbindes til 
husets el-installation, for at sikre en konstant forbindelse til netværket. Du kan anvende flere RE600 repeatere hvis det er nødvendigt. 
RE600 giver mulighed for at anvende Smart Home i selv store og komplekse bygninger.

Illustrationen nedenfor viser, at signalet fra Universal Gateway når frem til VS20 rumtermostaterne i stueetagen og på første sal, men ikke 
kan opnå forbindelse til enhederne i kælderen. Ved at tilføje en RE600 repeater i kælderen kan forbindelsen etableres.

Enkel montering og tilslutning

The SALUS Smart Home RE600 Repeater
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UGE600
GATEWAY

RE600
REPEATER
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Smart Home SR600 indbygningsrelæ giver dig mulighed for at kontrollere dine elektrisk 
tilsluttede enheder via en app til smartphone, tablet eller PC, uanset hvor du befinder dig.

Hvordan virker det?
SR600 indbygningsrelæ kan installeres i en indmuringsdåse eller et lampeudtag. Relæet kan 
også monteres direkte på væg (vha. SRS600 monteringsbeslag) I modsætning til mange 
konkurrenter kan SR600 indbygningsrelæet klare en belastning på op til 16A. Det betyder at du 
kan styre apparater som trækker en højere strøm som f.eks visse elektriske varmeblæsere eller 
kedler. SR600 er nemt at tilslutte til din Universal Gateway, og det kan styres individuelt eller i 
kombination med dine andre Smart Home  enheder.

SALUS Smart Home SR600 indbygningsrelæ

Kontroller alle dine 
elektrisk forbundne enheder 
via en og samme app!               

Smart Home App
Smart Home app’en findes til iOS og Android. Med brugervenlige funktioner og nem og enkel oprettelse af forskellige tidsskemaer.

Godt overblik via 
enkle ikoner

Enkel opsætning af 
tidsskemaer

Nem indstilling af 
setpunkter

Let at regulere de 
forskellige enheder

Via app'en sender du besked til din Universal
Gateway om at tænde for din belysning.

1

Universal Gateway tænder for belysningen via SR600 
indbygningsrelæet, monteret i lampeudtaget

3

Universal Gateway forbundet
til din router/internet

2 et
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SALUS Universal UGE600 SALUS Smart Home Universal Gateway tilsluttes til dit WiFi  

Connection Gateway  netværk og forbinder alle enhederne i dit Smart Home system.

  Du kan herefter kontrollere enhederne fra din smartphone, 

  tablet eller PC, ved hjælp af SALUS Smart Home app’en.

SALUS Digital  VS20WRF Digital rumtermostat, designet til præcist og effektivt regulere 

rumtermostat VS20BRF rumtemperaturen via Smart Home aktuatoren på din radiator.

 VS10WRF
 VS10BRF

SALUS Smart Radiator  TRV10RFM Batteridrevet Smart Home aktuator til montering direkte på 

aktuator  TRV10RAM radiatorventiler. Den erstatter traditionelle termostatiske 

  følere, og reguleres af rumtermostaten (VS20xxx) enten 

  manuelt eller via din SALUS Smart Home app.

  

SALUS Repeater  RE600 Repeater som forlænger rækkevidden på dit Smart Home 

  netværk. Kan monteres i indmuringsdåse, eller direkte på 

  væg vha. det medleverede monteringsbeslag.

SALUS Vindue/ OS600 Vindue/Dør sensor som registrerer om et vindue, eller en dør 

Dør Sensor  er åbent eller lukket. Giver mulighed for ekstra 

  energibesparelse når den benyttes i forbindelse med 

  Smart Home varmestyring.

SALUS Smart Plug SPE600 Trådløs adapter som tilsluttes til din Universal Gateway og kan 

  styres via SALUS Smart Home app direkte fra din smartphone, 

  tablet eller PC, uanset hvor du befinder dig.

SALUS Smart Button SB600 Trykknap som tilsluttes trådløst til din Universal Gateway så 

trykknap  den indgår som en integreret del af dit Smart Home system. 

  SB600 giver dig mulighed for at aktivere dine egne regler uden 

  behovet for en App. Det kan være regler som giver f.eks. 

  energibesparelse, komfort eller sikkerhed.

SALUS Smart Button CSB600 Trykknap med beskyttelseslåg, kan anvendes som “panik-knap”  

trykknap med låg  i dit Smart Home system.

SALUS relæ til SR600 Indbygningsrelæ som kan installeres i indmuringsdåse eller 

indbygning  lampeudtag. Kan tænde/slukke for enheder med en belastning 

  på op til 16A. Relæet kan også monteres direkte på væg (vha. 

  SRS600 monteringsbeslag)

SALUS Smart Home Compatible Devices
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Muligheder

+ + 
Smart Plug tilsluttes belysningen 
og styres via Smart Home app’en

Dør,- og vinduessensorer registrerer
om de er åbne eller lukked

Rumtermostat og radiator aktuator monteres i 
hvert enkelt rum og regulerer varmen individuelt

Alle enheder kan styres enkeltvis, eller som en gruppe. I det enkelte rum er det muligt at regulere temperaturen, styre 

belysningen, og afbryde varmen hvis et vindue eller dør åbnes. Med en dørsensor er det muligt at tænde en ønsket 

kontakt, eller lampe, så snart døren åbnes.

21.5º
19º

21.5º
19º



salus-controls.dkmail@salus-controls.dk

SALUS CONTROLS DANMARK,
Rønhøjvej 12
8300 Odder
DENMARK

SALG
TEL: +45 53534499
EMAIL: mail@salus-controls.dk

TEKNISK
TEL: +45 53534499
EMAIL: mail@salus-controls.dk

Udsendt: November 2017

Som en del af Salus-Controls strategi om at udvikle og forbedre 
produkterne, forbeholder vi os ret til uden yderligere varsel, at ændre 
specifikationer, design og materiale på de i kataloget viste produkter.

SALUS Controls er medlem af Computime Group

+45 53534499


