
FC600
Regulator klimakonwektorów

Pobierz bezpłatną aplikację 
 SALUS Smart Home

Regulator FC600 jest wielofunkcyjnym urządzeniem 
dedykowanym do sterowania:

W precyzyjny sposób utrzymuje w pomieszczeniach 
zadaną temperaturę sterując wentylatorem  
i zaworami. Posiada możliwość sterowania 
przez Internet za pomocą aplikacji SALUS iT600  
Smart Home i bramki internetowej UGE600. 
Możliwe jest także używanie FC600 w trybie  
lokalnym, bez podłączenia internetowego.

Inteligentne zarządzanie energią. 

klimakonwektorami  
2 lub 4 rurowymi

nagrzewnicami wodnymi 
z wentylatorami

grzejnikami 
kanałowymi

Data wydania: marzec 2017

ZALETY FC600
wbudowany energooszczędny algorytm regulacji 
TPI (Time Proportional and Integral) zapewnia 
stabilną temperaturę w pomieszczeniach

automatyczna aktualizacja po podłączeniu  
do Internetu poprzez bramkę internetową UGE600

blokada przycisków (zabezpiecza przed zbędną 
manipulacją)

funkcja ochrony przed zamarzaniem  
oraz przed przegrzaniem 

pamięć ustawień w przypadku utraty zasilania

szybki montaż

Możliwości zastosowania:

hotele biura warsztatydomy sklepy magazyny budynki
gospodarcze



Regulator FC600 jest całkowicie 
konfigurowalny dla każdego typu 
klimakonwektora, chłodzącego  
lub grzejącego.

Regulator FC600 może być przygotowany do pracy:

1. W trybie lokalnym (bez podłączenia do Internetu) jako regulator 
dobowy lub zgodnie z wybranym harmonogramem czasowym:
   5+2 (dni tygodnia+weekendy)
   program 7-dniowy
   dzienny 
każdy z 6 różnymi programami.
2. W trybie zdalnym (z podłączeniem do Internetu):
za pomocją aplikacji internetowej SALUS Smart Home można
ustawić różne konfiguracje czasu pracy oraz  zadanych temperatur.

Tryb ECO w FC600 pozwala zaoszczędzić koszty energii. 
Przykładowo wyłączony czujnik zajętości w postaci wyjętej 
karty hotelowej zmienia zadaną temperaturę pokoju 
hotelowego do poziomu ekonomicznego. Dodatkowo  
w ramach  aplikacji internetowej SALUS Smart Home 
możliwe jest dodanie czujników otwarcia okna/drzwi OS600,  
które dodatkowo obniżają zużycie energii, przykładowo system 
wyłączy grzanie po otwarciu okna.

Panel dotykowy i menu obrazkowe ułatwia obsługę regulatora.

S2: czujnik zajętości, który 
uruchamia tryb ECO stykiem 
NO/COM lub zewnętrzny 
czujnik temperatury

S1: przełączanie między trybami 
GRZANIE / CHŁODZENIE
zewnętrznym stykiem NO/COM   
lub za pomocą czujnika temperatury*

* dla 2 rurowych: czujnik wody
dla 4 rurowych: czujnik powietrza

Wielofunkcyjne wejścia (S1, S2) dają różne możliwości użycia:

MOŻLIWE OSZCZĘDNOŚCI!

INTUICYJNA OBSŁUGA

HARMONOGRAMY PRACY
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Przykład zastosowania:
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AUTOMATYCZNA LUB RĘCZNA 
REGULACJA PRĘDKOŚCI 
OBROTOWEJ WENTYLATORA

Reguła OneTouch™ 

Dzięki regułom OneTouch™ możesz w łatwy sposób 
utworzyć spersonalizowane polecenia sterujące kilkoma 
urządzeniami, grupami urządzeń oraz zależności między 
nimi. Reguły można zaprogramować w zależności od pory 
dnia, dni tygodnia czy też indywidualnych preferencji.  
Za ich pomocą dane urządzenie może być włączane  
lub wyłączane czasowo lub w zależności od innego działania.

Przykładowe reguły:
Magazyn: włącz grzanie, jeśli temperatura spadnie poniżej 10°C
Szklarnia: uchyl okna, kiedy temperatura przekroczy 32°C,  
wyślij sms, gdy temperatura przekroczy 39°C.

Dzięki aplikacji możliwa jest szybka kontrola budynku  
i znajdujących się w nim urządzeń systemu iT600 Smart 
Home z dowolnego miejsca na świecie tylko przy użyciu 
smartfona, tabletu lub komputera podłączonego do Internetu.  
Jedno konto może obsługiwać urządzenie systemu iT600  
w dowolnej ilości budynków. W ramach systemu możliwa 
jest obsługa poszczególnych urządzeń oraz ich grupy. 
Dodając własne zdjęcia można ułatwić sobie identyfikację 
poszczególnych obiektów.

Dostępne różne poziomy prędkości wentylatora: 
niski / średni / wysoki / Auto.

Aplikacja SALUS Smart Home 


