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Põrandakütte ja 
radiaatorite 
nutikas juhtimine

Arvuti, nutitelefoni  
või tahvelarvuti abil
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iT600 on intelligentne süsteem kütte juhtimiseks. Sellega saab kontrollida  
põranda-ja radiaatorkütet või kombineeritult mõlemaid koos. Süsteemi saab 
lisada ka akende ja uste andureid ning elektrivõrgu Smart-pistikuid, mis pakuvad 
laiendatud kontrolli sisekliima ja elektriseadmete üle. iT600 kasutab traadita 
ühendust kõigi süsteemi osade vahel ning selle saab kasutusele võtta ilma 
täiendavat kaabeldust tegemata.

iT600 sobib kasutamiseks nii suurtes kui väikestes hoonetes. Ei ole vahet, kas 
soovite kontrollida kooli, hotelli või oma kodu vannitoa süsteemi.

Nutikas kütte reguleerimine
koos energiasäästuga
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Süsteemi kuuluv raadiotermostaat 
paigutage sellesse ruumi, mille kütet 

soovite juhtida

Põrandakütte jaoks paigaldage kollektori 
juurde raadiokontroller, mis suhtleb juhtme- 

vabalt termostaatide ja ajamitega. 

Võrguühendus toimub traadita seadme 
(Gateway) kaudu, mis ühendage olemasoleva 
interneti ruuteriga. Kogu süsteemi saate siis 

juhtida oma arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti 
kaudu. Lihtne ja mugav on vaadata ja muuta 

kõiki seadeid nii kodus kui liikvel olles.

Radiaatorsüsteemis asendage senised 
termostaadid patareitoitel juhtmevabade 

termostaatidega TRV.

Seadista nii 
radiaatoreid kui 

põrandakütet
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Säästa soojusenergiat kui oled
kodust eemal
Alandage temperatuuri kui te ruumi ei kasuta, olete eemal või magate öösel. Niimoodi 
saavutate suure energiasäästu. On loomulik, et kustutame tuled kui lahkume ruumist  
või kui seda ei kasuta kuid sageli jätame temperatuuri samaks olenemata kui tihti või 
millal me ruumis viibime. Paljudes hoonetes tekitab see asjatut energiakulu ja sellest 
tekkivaid lisakulusid ning rahulolematust. iT600 süsteem võimaldab seadistada nii 
soovitud temperatuuri kui individuaalset ajaperioodi iga erineva temperatuuri jaoks. 
Lihtsaim viis selleks on kasutada nutitelefoni rakendust, kus on selgelt näha iga 
ruumi temperatuur ning saab lihtsalt luua erinevaid programme süsteemi tõhusaks 
juhtimiseks.

Eelvalikus on kuni 6 erinevat päevasisest programmi ning erinevad nädalapäevade 
ja  puhkepäevade seadistused. Muidugi saab kõike juhtida ka täielikult oma eelistuste 
järgi. Süsteem on varustatud mitmete nutikate funktsioonidega nagu külmumisvastane 
kaitse, puhkuse ja tuulutuse režiimid. 

Energia kokkuhoid iT600 abil saavutatakse alandades ruumitemperatuuri selleks 
sobival ajal. Saate hoida sisetemperatuuri madalama eemal olles, samas kui saabudes 
ootab teid ees soe ja mugav kodu.
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Madalam 
temperatuur  

kui olete  
väljas

Kontrollige 
soojust igas 

ruumis  
eraldi
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SH-ADV

SH-BAS

JUHTMEVABA TERMOSTAAT (PATAREI)

Juhtmevaba termostaat. Patareid komplektis (4 x AAA).

  ZigBee 2,4 Ghz

  Mõõdud (mm) B:86,5 H: 86,5 D: 26,5

  Temperatuurivahemik 5-35°C

TRV10RFM M30x1,5mm

TRV28RFM M28x1,5mm

VS20WRF Valge VS20BRF Must

Tooted radiaatorite reguleerimiseks

Et hõlbustada toodete valikut, selleks on loodud stardipaketid ühe radiaatori juhtimiseks ühes 
ruumis. Kui radiaatoreid on ruumis rohkem, siis lisage TRV termostaate. Kui soovite juhtida 
sisekliimat mitmes ruumis, siis selleks lisage traadita seinatermostaat iga ruumi jaoks. Pange 
tähele, et iga seinatermostaat võimaldab juhtida kuni 6 radiaatori TRV termostaati.

STARDIPAKETT BASIC 
Sisaldab:

  1tk juhtmevaba TRV (patarei), TRV10RFM

  1tk juhtmevaba termostaat (patarei) – valge, VS20WRF

  1tk internet/APP-juhtimine (gateway), UGE 600

STARDIPAKETT ADVANCED  
Sisaldab:

  1tk juhtmevaba TRV (patarei), TRV10RFM

  1tk juhtmevaba termostaat (patarei) – valge, VS20WRF

  1tk internet/APP-juhtimine (gateway), UGE 600

  1tk akna/ukse andur, OS600

  1tk Smart Plug pistik, SPE600

JUHTMEVABA TRV

Juhtmevaba termostaat radiaatoriventiili juhtimiseks.
Patareid (2 x AA) sisalduvad komplektis.

  ZigBee 2,4 Ghz

  Mõõdud (mm) B:62, H: 105, D: 62

GARANTII

AASTAT
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Tooted põrandakütte reguleerimiseks

JUHTMEVABA TERMOSTAAT (PATAREI)

Juhtmevaba termostaat. Patareid komplektis (4 x AAA).

  ZigBee 2,4 Ghz

  Mõõdud (mm) B:86,5 H: 86,5 D: 26,5

  Temperatuurivahemik 5-35°C

VS20WRF Valge

VS20BRF Must

JUHTMEVABA TERMOSTAAT (230V) SÜVISTATAV

Toimib samaaegselt ka signaali võimendajana.

  ZigBee 2,4 Ghz

  Mõõdud (mm) B:86,5 H: 86,5 D: 16

  Temperatuurivahemik 5-35°C

VS10WRF Valge

VS10BRF Must

JUHTMEVABA 8 TSOONI KONTROLLER 
  Põhiseade (Master) 8 tsoonile koos pumbareleega

  Max 3 termoajamit tsooni kohta

  Koordinaator, kaugjuhtimispult  (USB) komplektis

KL08RF Juhtmevaba 8 tsooni kontroller, master

KL04RF Juhtmevaba 4 tsooni kontroller, slave

INTERNET/APP-JUHTIMINE (GATEWAY)

Ühendatakse WIFI-ruuteriga, võrgukaabel komplektis.

UGE 600

TERMOAJAM (230V)
  Paigaldamiseks põrandakütte kollektorile

  Normaalasend suletud (NC) / avatud (NO)

  IP 54

T30NC230 NC

T30NO230 NO



REPEATER, SIGNAALI VÕIMENDAJA 
  ZigBee 2,4 Ghz

  USB ühendus

AKNA/UKSE ANDUR

Juhtmevaba andur, mis registreerib kui aken/uks avaneb 
või sulgub. Patarei (CR3032) komplektis.

  ZigBee 2,4 Ghz

  Kasutatav koos UGE600 Gateway

SMART PLUG PISTIK 
  ZigBee 2,4 Ghz

  Kasutatav koos UGE600 Gateway

  230V AC 50/60Hz

RE10RF

OS600

SPE600

E-POST: info@begores.com | myyk@begores.com

www.begores.com/salus

MÜÜK JA TEHNILINE TUGI

656 3346

Lisatooted


