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Despre noi ...

SALUS Controls este o companie internațională, cu design tehnic și distribuție

sub brand propriu, care furnizează clienților din întreaga Europă soluții tehnice

pentru economisirea apei și a energiei. Prin intelegerea complexității unice a

fiecărei  regiuni , dezvoltăm soluții, care definesc fiecare piață , prin

introducerea de produse inovative și optimizarea  costurilor.

Firma SALUS Controls,filiala europeană  a Computime Group Limited, din Hong

Kong, este bine cotată pe plan internațional, în domeniul tehnologiei

controlului electronic, atât  din punct de vedere al capacități de cercetare și de

proiectare cât  și al producției. Ea ocupă o nișă unică în sectoarele de

automatizare pentru aparate de încălzire, aer condiționat, energie inteligentă,

care deservesc clienții pe piețele comerciale și industriale  din Asia, America de Nord și Europa, din 1974.

Echipa noastră, bine pregătită din punct de vedere profesional, oferă soluții, la cel mai mic preț, care permit clienților noștri să fie mai profitabili 

și să fie prezenți pe piață.

Acțiunile noastre ne definesc. Noi credem în formarea relaților puternice, de durată, atât  cu membrii echipei noastre cât și cu clienții nostri.

SALUS Controls construiește parteneriate solide și oferă  soluții fiabile, pentru a asigura succesul clienților nostri. Performanța ne reprezintă și încercăm 

să anticipăm cerințele clienților noștri, cu rapiditate și flexibilitate. Cel mai important aspect este, asigurarea  suportului tehnic  și a unui  service rapid , 

precum și un sprijin profesional excelent.

SALUS Marea Britanie - Head Office
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Date tehnice:
Intervalul de măsurare al temperaturii 0-35°C

Intervalul de setare al temperaturii: 5 – 35°C (co 0,5°C)
Histereza (diferența la pornire): 1°C

Protecție antiîngheț : 1°C - 9°C (co 0,5°C)

Amperaj:
Încalzire  16A (rez), 5A (ind)
încalzire 2 / A.C.M. 5A (rez), 3 A (ind)
Alimentare:
iT500  2x baterii AA

2x baterii AAiT300 
iT500RX 230V AC 50Hz
Temperatura de depozitare: -20°C - 60°C
Gradul de protecție IP: IP 30Senzor iT300*

O zonă de încălzire

Controlați sistemul de încălzire și A.C.M, 
de oriunde, prin Smartphone sau PC...

• Accesați și controlați sistemul de încălzire și A.C.M prin internet

• PC-ul și smartphone-ul se conectează la sistem folosind internetul

• Sistemul este wireless/fără fir - 868Mhz

• 3 sisteme de comandă:

1. O zonă de încălzire

2. Două zone de încălzire (necesită senzorul iT300 pentru a doua zonă)

3. O zonă de încălzire + A.C.M.

O zonă de încălzire

O zonă de încălzire + A.C.M.

Două zone de încălzire (necesită
senzorul iT300 pentru a doua zonă)

iT500
Termostat controlat prin internet
iT500 este un termostat programabil, cu comandă
prin interne,t cu opțiunea de control a A.C.M. și două
zone de încălzire. 

CARACTERISTICI
• Controlat prin internet cu smartphone-ul sau PC 
• Control direct, fara internet. 
•  Termostatul poate fi montat pe perete.
•  Termostat cu butoane tactile. 
•  Frecvența de comunicare este de 868MHz.
•  Mod de încalzire sau răcire
•  2 borne de comandă lipsite de contact
•  Control opțional al A.C.M. 

Opțional se pot controla două zone de 
încălzire, cu senzorul suplimentar iT300. 
(se achiziționează separat)

iT500

+

+

RXVBC605
Receptor tip plug-in

Alimentare: 24V dc
Tensiune ieșire: 24V dc
Dimensiune receptor: W-145 H-98 D-20

•  Compatibil cu cazanele Vaillant 
•  Indicator de stare cu LED
•  Contacte tip plug-in 
• Frecvența de comunicare este 868MHz

(distanța de comunicare este de  30m)

Poate fi folosit cu oricare dintre aceste 3 receptoare ...

Doar pentru centrale termice ce furnizează și A.C.M.

iT500BM NEW

RXWBC605
Receptor tip plug-in
• Compatibil cu cazanele Bosch
• Indicator de stare cu LED
• Contacte tip plug-in
• Mod manual (contact permanent închis)
• Frecvența de comunicare este 868MHz

(distanța de comunicare este de 30m)
Alimentare: 24V dc
Tensiune ieșire: 24V dc
Dimensiune receptor: W-130 H-108 D-25

Alimentare: 230Vac 50Hz
Amperaj: 5 (1) A SPST
Tensiune ieșire: 0 - 230V    
Dmensiuni: W-58 H-58 D-30

Descrierea contactelor

1 Neutru - N
2 L - Fază
3 Fază ieșire catre cazan
4 Comutare ieșire

RXBC605
Receptor tip plug-in

• Indicator de stare cu LED
• Contacte tip plug-in
• Mod manual (contact permanent închis)
• Frecvența de comunicare este 868MHz
(distanța de comunicare este de 30m)
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Cum funcționează

PC sau
Smartphone

Dispozitivul iTG500 Termostatul iT500 Receptor centrală
iT500RX

Serverul
SALUS

Dispozitivul iTG500 (Gateway)
Acest dispozitiv se conectează printr-un cablu UTP la
router.Acest dispozitiv permite accesul și controlul prin
internet al sistemului. Dimensiuni90mm(L) x 40mm(l) x
25mm(H).

Receptorul iT500RX
Receptorul wireless se va conecta la cazanul Dvs. Se poate instala la
majoritatea centralelor comercializate în Europa. Dimensiuni 150mm
(L) 100mm(l) x 35mm(H)

Termostatul iT500
In funcție de configurația sistemului, puteți folosi termostatul pentru a controla
temperatura în una sau două zone* ale locuinței, sau pentru a controla o zona și A.C.M.
Dimensiuni 125mm(L) x 90mm(l) x 25mm (H)
*pentru a controla două zone este necesar senzorul iT300

*Senzorul iT300
Acest dispozitiv este necesar doar dacă doriți să controlați temperatura
în două zone a locuinței.
Această funcție vă oferă un plus de confort în locuința Dvs. De asemeni
veți beneficia și de o economie considerabilă de energie.

iT500Termostat controlat prin internet
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091FLRF
Termostat ambiental programabil cu radio
comandă

Alimentare termostat: 2 baterii AA

Alimentare receptor: 230 VAC 50Hz

Amperaj Max: 16 (5) A 

Tensiune ieșire: 0 - 230 V

Intervalul de comandă: 5 - 30°C

Dimensiuni termostat: 154x80x30 

Dimensiuni receptor: 130x95x35

CARACTERISTICI:
• Are toate funcțiile termostatului 091FL
• Frecvența de comunicare este 868MHz, oferind

stabilitate semnalului la interferențe
• Facilitatea schimbării codului de comunicare
• distanța de comunicare este de până la 60m în

spațiu deschis

Se
ria
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091FLPB
Termostat ambiental programabil

Alimentare: 2 baterii AA

Amperaj Max: 230 VAC 50Hz 5 (3) A

Intervalul de comandă: 5 - 30°C

Dimensiuni: 154x80x30 

CARACTERISTICI:
• economie de energie de până la 30%
• Posibilitatea de schimbare a temperaturii în sus și

în jos
• Afișaj LCD cu iluminare
• Sensibilitatea este 0.2 ° C
• 9 programe, din care 6 presetate și 3 modificabile

de către utilizator
• Posibilitatea de schimbare a histerezei (diferența

la pornire)

091FL
Termostat ambiental programabil

Alimentare: 2 baterii AA
Amperaj Max:                                  230 VAC 50Hz 5 (3) A

Intervalul de comandă: 5 - 30°C

Dimensiuni: 154x80x30 

CARACTERISTICI:
• economie de energie de până la 30%
• Posibilitatea de schimbare a temperaturii în sus și

în jos
• Afișaj LCD cu iluminare
• Sensibilitatea este 0.2 ° C
• 9 programe, din care 6 presetate și 3 modificabile

de către utilizator
• Posibilitatea de schimbare a histerezei (diferența

la pornire)

091FLVBC
Termostat ambiental programabil cu radio
comandă – receptorul termostatului se
motează în cazan prin sistemul plug-in

Alimentare termostat: 2 baterii AA

Alimentare receptorului: 24V dc 

Tensiune ieșire receptorului: 24V dc

Intervalul de comandă: 5 - 30°C

CARACTERISTICILE RECEPTORULUI:
• Montarea se realizează prin sistemul plug-in
• Indicator de stare prin LED-uri
• Posibilitatea de modificare temporară a setărilor
• Compatibil cu cazanele Vaillant (VBC)

Receptorul  VBC
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Seria
STANDARD

  PH60
Cap termostat programabil pentru radiatore

Alimentare:                                                2 baterii AA

Intervalul de comandă: 7ºC - 30ºC

Dimensiuni:                                                 60x105x60

CARACTERISTICI:
• Instalare simplă pe o gamă largă de robineți termostatici (TRV)
• Compatibil cu robineții: Heimeier, Oventrop , Honeywell
• Pentru robineții Danfoss, se utilizează un adaptor
• Afișaj LCD iluminat
• Funcție pentru protecția robinetului și program anti-îngheț
• Reducerea automată a temperaturii la aerisirea incăperii
• Programare simplă
• Program de vacantă și party

T105
Termostat ambiental programabil

Amperaj Max: 230VAC 50Hz 5A

Intervalul temperaturii de lucru: 0ºC - 40ºC

Intervalul de comandă: 7ºC - 30ºC

Histereza (diferența la pornire):     0,4; 0,8; 1,4; 1,8 ºC

Alimentare:                                                       2 baterii AA

CARACTERISTICI:
• 9 programe, din care 6 presetate și 3 modificabile de 

către utilizator
• Posibilitatea de schimbare a temperaturii în sus și în jos
• Afișaj LCD cu iluminare
• 3 nivele de temperatura: de zi, noapte și antiîngheț
• Posibilitatea de schimbare a histerezei (diferența la 

pornire)

T105RF
Termostat ambiental programabil cu radio comandă

Amperaj Max: 230VAC 50Hz 16 (5)A

Intervalul temperaturii de lucru: 0ºC - 40ºC

Intervalul de comandă: 7ºC - 30ºC

Histereza (diferența la pornire):      0,4; 0,8; 1,4; 1,8 ºC

Alimentare:                                                       2 baterii AA

CARACTERISTICI:
• 9 programe, din care 6 presetate și 3 modificabile de 

către utilizator
• Posibilitatea de schimbare a temperaturii în sus și în jos
• Afișaj LCD cu iluminare
•  Frecvența de comunicare este 868MHz, oferind stabilitate

semnalului la interferențe
• Facilitatea schimbării codului de comunicare
• Posibilitatea de schimbare a histerezei (diferența la

pornire)

ERT20RF
Termostat electronic neprogramabil cu radio comandă

Alimentare termostat:                       2 baterii tip AA

Alimentare receptor (RX): 230Vac 50Hz

Amperaj maxim RX: 16 (5) A SPST

Intrare/Ieșire RX: 0 - 230V

Domeniul de reglare: 5 - 35°C

Dimensiune termostat: l - 80 H-80 A-26

Dimensiune receptor:                     l-130 H-95 A-65

CARACTERISTICI:
• Termostat montabil pe perete
• Ușor de utilizat
• Receptor 16A
• Indicator LED
• Contacte fără potențial

NEW

Termostatul ERT20TX este
disponibil si in versiunea 5x5. 

SALUS Brochure RO 05_Layout 1  21.01.2014  14:23  Strona 7



08

RT500RF
Termostat ambiental programabil cu radio
comandă

Alimentare termostat: 2 baterii AA

Alimentare receptor: 230V 50Hz

Amperaj Max: 16 (5) A

Tensiune ieșire: non voltaj sau 230V 

Intervalul de comandă: 5 - 35°C

Dimensiuni termostat: 130x95x40

Dimensiuni receptor: 130x95x35 

CARACTERISTICI:
• Ciclu de programare săptămânală, pe 7 zile (5

temperaturi/zi) sau 5+2 zile (5 temperaturi/5 zile și
5 temperaturi/2zile)

• 5 temperaturi/zi sau ciclu
• Funcția RHT – mod manual
• Afișaj LCD iluminat
• Funcție anti-îngheț
• Frecvența de comunicare este 868MHz, oferind

stabilitate semnalului la interferențe
• Posibilitatea de schimbare a histerezei (diferența la

pornire)
• Facilitatea schimbarii codului de comunicare
• Distanța de comunicare este de până la 60m în

spațiu deschis

RT300RF
Termostat ambiental neprogramabil cu radio
comandă

Alimentare termostat: 2 baterii AA

Alimentare receptor: 230V 50Hz

Amperaj Max: 16 (5) A

Tensiune ieșire: non voltaj sau 230V  

Intervalul de comandă: 5 - 35°C

Dimensiuni termostat: 95x95x40

Dimensiuni receptor: 130x95x35

CARACTERISTICI:
• Ușor de folosit
• Afișaj LCD iluminat
• Funcție anti-îngheț
• Frecvența de comunicare este 868MHz, oferind

stabilitate semnalului la interferențe
• Posibilitatea de schimbare a histerezei (diferenta la 

pornire)
• Facilitatea schimbarii codului de comunicare
• Distanța de comunicare este de până la 60m în

spațiu deschis

RT500
Termostat ambiental programabil

Alimentare: 2 baterii AA

Amperaj Max: 3 (1) A 

Tensiune ieșire: non voltaj sau 230V

Intervalul de comandă: 5 - 35°C

Dimensiuni: 130x95x40

CARACTERISTICI:
• Ciclu de programare săptămânală, pe 7 zile (5

temperaturi/zi) sau 5+2 zile (5 temperaturi/5
zile și alte 5 temperaturi/2 zile)

• 5 temperaturi/zi sau ciclu
• Funcția RHT – mod manual
• Afișaj LCD iluminat
• Funcție anti-îngheț

RT300
Termostat ambiental neprogramabil

Alimentare: 2 baterii AA

Amperaj Max: 3 (1) A

Tensiune ieșire: non voltaj sau 230V

Intervalul de comandă: 5 - 35°C

Dimensiuni: 95x95x40

CARACTERISTICI:
• Ușor de folosit
• Afișaj LCD iluminat
• Fabricat din materiale de calitate
• Posibilitate de schimbare a histerezei (diferența la 

pornire)
• Funcție anti-îngheț

RT100
Termostat ambiental mecanic

Amperaj Max: 1 A 

Intervalul de comandă: 10 - 30°C

Dimensiuni: 80x80x40

CARACTERISTICI:
• Design modern
• Instalare și utilizare simplă
• Contacte non-voltaj

Se
ria
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EP200
Temporizator cu doua canale

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max: 3 (1) A

Tensiune ieșire: 230V 50Hz

Dimensiuni: 130x95x40

CARACTERISTICI:
• Temporizator electronic de 5/2 sau 7 zile,

conceput pentru controlul
ACM și a sistemului central de încălzire

• Control independent a celor două canale
• Modul de programare 5/2 sau 7 zile
• 3 perioade On/Off
• Afișaj LCD iluminat
• Program vacanță

AT10
Termostat de contact mecanic

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max: 16 (4) A

Tensiune ieșire: 230V 50Hz

Intervalul de comandă: 30 - 90°C

Dimensiuni: 105x50x40

CARACTERISTICI:
• Utilizare simplă
• Scara temperaturii vizibilă
• Senzor incorporat
• Ușor de instalat cu ajutorul brățării

AT10F
Termostat de contact mecanic cu senzor de imersie

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max: 16 (4) A

Tensiune ieșire: 230V 50Hz

Intervalul de comandă: 30 - 90°C

Dimensiuni: 105x50x45

CARACTERISTICI:
• Utilizare simplă
• Scara temperaturii vizibilă
• Senzor de imersie
• Ușor de instalat cu ajutorul brățării
• Lungimea senzorului 120cm

RT200
Termostat ambiental electronic

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max: 3 (1) A
Intervalul de comandă: 5 - 30°C
Dimensiuni: 95x95x40

CARACTERISTICI:
• Tensiune bornă ieșire 230V
• Fabricat din materiale de calitate
• Instalare ușoară
• Scara de temperatură iluminată

Seria
STANDARD

EP101
Temporizator electronic

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max: 3 (1) A

Tensiune ieșire: non voltaj sau 230V

Dimensiuni: 130x95x40

CARACTERISTICI:
• 3 perioade On/Off
• Afișaj LCD iluminat
• Program vacanță
• Memorie pentru programe
• Comandă sistemul de încălzire central
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ST320
Termostat ambiental neprogramabil

Alimentare: 2 baterii tip AA

Amperaj Max: 10 (3) A

Tensiune ieșire: non voltaj sau 230V    

Intervalul de comandă: 5 - 35°C

Dimensiuni: 111x111x30

CARACERISTICI:
• Mod de operare prin tehnologia Touch Ring (inel

tactil)
• Afișaj LCD cu iluminare de culoare albă
• Design modern
• Contacte non-voltaj
• Indicator de baterie slabă
• Funcție anti-îngheț
• Simbol pentru funcționare cazan

ST320RF
Termostat ambiental neprogramabil cu radio
comandă

Alimentare termostat: 2 baterii tip AA

Alimentare receptor: 230V 50Hz

Amperaj max: 16 (5) A

Tensiune ieșire: non voltaj sau 230V

Intervalul de comandă: 5 - 35°C

Dimensiuni termostat: 111x111x30

Dimensiuni receptor: 145x100x35

CARACERISTICI:
• Aceleaşi caracteristici ca și la termostatul ST320
• Design modern
• Frecvența de comunicare este este 868 MHz
• Intrerupător On / Off
• Mod ciclic de programare
• Contacte non-voltaj
• Distanța de comunicare este de 70m în spațiu

deschis

ST620RF
Temostat ambiental programabil cu radio
comandă

Alimentare termostat: 2 baterii tip AA

Alimentare receptor: 230V 50Hz

Amperaj max: 16 (5) A 

Tensiune ieșire: non voltaj sau 230V

Intervalul de comandă: 5 - 35°C

Dimensiuni termostat: 111x111x30

Dimensiuni receptor: 145x100x35

CARACERISTICI:
• Aceleaşi caracteristici ca și la termostatul ST620
• Design modern
• Frecvența de comunicare este este 868 MHz
• Intrerupător On / Off
• Mod ciclic de programare
• Contacte non-voltaj
• Distanța de comunicare este de 70m în spațiu deschis

ST620
Termostat ambiental programabil

Alimentare : 2 baterii tip AA

Amperaj max: 10 (3) A

Tensiune ieșire: non voltaj sau 230V

Intervalul de comandă:  5 - 35°C

Dimensiuni : 111x111x30

CARACERISTICI:
• Mod de operare prin tehnologia Touch Ring 

(inel tactil)
• Afișaj LCD cu iluminare de culoare albă
• Design modern
• Contacte non-voltaj
• Indicator de baterie slabă
• Funcție anti-îngheț
• 6 nivele de temperatură/zi sau pe ciclu de

programare
• Funcția service

ST320PB
Termostat ambiental neprogramabil

Alimentare: 2 baterii tip AA 

Amperaj Max: 10 (3) A

Tensiune ieșire: non voltaj sau 230V    

Intervalul de comandă: 5 - 35°C

Dimensiuni: 111x111x30

CARACERISTICI:
• Mod de operare prin tehnologia Touch Ring (inel tactil)
• Afișaj LCD cu iluminare de culoare albă
• Design modern
• Contacte non-voltaj
• Indicator de baterie slabă
• Funcție anti-îngheț
• Simbol pentru funcționare cazan

Se
ria

S-
LI

NE

SALUS Brochure RO 05_Layout 1  21.01.2014  14:24  Strona 10



11

l)

ST620PB
Termostat ambiental programabil

Alimentare : 2 baterii tip AA

Amperaj max: 10 (3) A

Tensiune ieșire: non voltaj sau 230V

Intervalul de comandă:  5 - 35°C

Dimensiuni : 111x111x30

CARACERISTICI:
• Mod de operare prin tehnologia Touch Ring 

(inel tactil)
• Afișaj LCD cu iluminare de culoare albă
• Design modern
• Contacte non-voltaj
• Indicator de baterie slabă
• Funcție anti-îngheț
• 6 nivele de temperatură/zi sau pe ciclu de

programare
• Funcția service

SP220
Temporizator cu două canale de comandă

Alimentare: 230VAC 

Amperaj max: 10 (4) A 

Tensiune ieșire: 230V 50Hz

Dimensiuni: 111x111x30

CARACERISTICI:
• Mod de operare prin tehnologia Touch Ring 

(inel tactil)
• Design modern
• Control independent a celor două canale
• 3 perioade On/Off
• Funcţia de vacanţă
• Modificare temporară a temperaturii setate 

(max 1h)
• Utilizare simplă
• Funcția service

ST620WBC
Termostat ambiental programabil cu radio
comandă – receptorul termostatului se
motează în cazan prin sistemul plug-in

Alimentare termostat: 2 baterii tip AA

Alimentare receptor: 24V dc

Tensiune ieșire receptor: 24V dc

Dimensiuni receptor: 130x108x25

CARACTERISTICILE RECEPTORULUI
• Montarea se realizează prin sistemul plug-in
• Indicator de stare prin LED-uri
• Posibilitatea de modificare temporară a setărilor
• Compatibil cu cazanele Bosch

CARACTERISTICILE TERMOSTAT:
• Mod de operare prin tehnologia Touch Ring 

(inel tactil)
• Afișaj LCD cu iluminare de culoare albă
• Design modern
• indicator de baterie slabă
• Functie anti-îngheț

ST620VBC
Termostat ambiental programabil cu radio
comandă – receptorul termostatului se
motează în cazan prin sistemul plug-in

Alimentare termostat: 2 baterii tip AA

Alimentare receptor: 24V dc

Tensiune ieșire receptor: 24V dc

Dimensiuni receptor: 130x108x25

CARACTERISTICILE RECEPTORULUI
• Montarea se realizează prin sistemul plug-in
• Indicator de stare prin LED-uri
• Posibilitatea de modificare temporară a setărilor
• Compatibil cu cazanele Vaillant

CARACTERISTICILE TERMOSTAT:
• Mod de operare prin tehnologia Touch Ring 

(inel tactil)
• Afișaj LCD cu iluminare de culoare albă
• Design modern
• indicator de baterie slabă
• Functie anti-îngheț

Seria
S-LINE

SP120
Temporizator cu un canal de comandă

Alimentare: 230VAC 

Amperaj max: 10 (3) A

Tensiune ieșire: non voltaj sau 230V

Dimensiuni: 111x111x30

CARACERISTICI:
• Utilizare simplă
• Mod de operare prin tehnologia Touch Ring (inel

tactil)
• Afișaj LCD cu iluminare de culoare albă
• Design modern
• 3 perioade On/Off
• Funcţia de vacanţă și funcția service
• Contacte non-voltaj
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RT10
Termostat ambiental

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max:  10 (3) A

Intervalul de comandă:                                     5- 30°C

Sensibilitate: 1°C

Dimensiuni: 75x 75x25

CARACTERISTICI:
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor

(PWM)
• Sistem de protecție pentru pompă/robinet
• Regim de noapte
• Instalare și utilizare ușoară 

ERT20
Termostat ambiental neprogramabil

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max: 10 (2) A

Intervalul de comandă: 5 - 30°C

Sensibilitate: 1°C

Dimensiuni: 80x80x33

CARACTERISTICI:
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor

(PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• Regim de noapte (NSB)
• Afișaj LCD cu iluminare portocalie
• Protecţie anti-îngheț
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Carcasă elegantă 

ERT30
Termostat ambiental neprogramabil

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max: 10 (3) A 

Intervalul de comandă:                                     5- 30°C

Sensibilitate: 0,5°C

Dimensiuni: 80x80x33

CARACTERISTICI:
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor

(PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• Regim de noapte (NSB)
• Afișaj LCD cu iluminare portocalie
• Protecţie anti-îngheț
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Carcasă elegantă

ERT30FS
Termostat ambiental neprogramabil cu
senzor de pardoseală

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max:  10 (3) A 

Intervalul de comandă:                                    10- 35°C

Sensibilitate: 0,5°C

Dimensiuni: 80x80x33

CARACTERISTICI:
• Senzor de pardoseală
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor

(PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• Regim de noapte (NSB)

ERT30UP
Termostat ambiental neprogramabil

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max:   10 (3) A 

Intervalul de comandă:                                       5- 45°C

Sensibilitate: 0,5°C

Dimensiuni: 81x81x52

CARACTERISTICI:
• Se montează în doza electrică
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor

(PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• Regim de noapte (NSB)
• Afișaj LCD cu iluminare portocalie
• Protecţie anti-îngheț
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Carcasă elegantă
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ERT50
Termostat ambiental programabil

Alimentare: 2 baterii tip AA

Amperaj Max:   10 (3) A

Intervalul de comandă:                                       10- 35°C

Sensibilitate: 0,5°C

Dimensiuni: 80x130x30

CARACTERISTICI:
• Meniu disponibil în 6 limbi (Germană, Engleză,

Franceză,Italiană,Spaniolă, Poloneză)
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor

(PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• 3 programe de lucru presetate și 2 programe

setabile de către utilizator
• Protecţie anti-îngheț și program vacanță
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Posibilitatea de modificare temporară 

a temperaturii
• Regim de noapte (NSB)
• Memorie programe

ERT50UP
Termostat ambiental programabil

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max:   10 (3) A 

Intervalul de comandă:                                       5- 35°C

Sensibilitate: 0,5°C

Dimensiuni: 81x81x52

CARACTERISTICI:
• Se montează în doză
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor

(PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• 3 programe de lucru presetate și 2 programe

setabile de către utilizator
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Posibilitatea de modificare temporară a

temperaturii
• Regim de noapte (NSB)
• Memorie programe

PL06
Modul pentru comanda pompei

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max:  5(2) A

Dimensiuni: 70x80x20

CARACTERISTICI:
• Comandă pompa de recirculare
• Releu ieșire 230V/50Hz
• Funcție de întârziere pornire pompă,

max 15 minute
• Funcție pentru protecția pompei – antiblocare

PL07
Modul de comandă pompă și
centrală termică

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max: 5(2) A

Dimensiuni: 70x80x20

CARACTERISTICI:
• Comandă pompa de recirculare și centrala

termică
• Releu ieșire 230V/50Hz
• Funcție de întârziere pornire pompă,

max 15 minute
• Funcție pentru protecția pompei – antiblocare

KL06
Centru de comandă

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max:  2(1) A 

Dimensiuni: 300x86x60

CARACTERISTICI:
• Instalarea simplă a cablurilor prin sistemul 

plug-in
• Se pot racorda până la 6 termostate 

și 24 de actuatoare
• Marcaj vizibil al bornelor
• LED-uri de stare, pentru comandă activă
• Spațiu pentru marcare
• Se poate îmbunatăți funcționarea centrului de

comandă prin atașarea modulului PL06 sau PL07
• Protecție la suprasarcină

SeriaEXPERT 230V
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RT10T
Termostat ambiental neprogramabil

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max:  1 A

Intervalul de comandă:                                     5- 30°C

Sensibilitate: 0,5°C

Dimensiuni: 75x 75x25

CARACTERISTICI:
• Triac* de ieșire silentios
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor (PWM)
• Sistem de protecție pentru pompă/robinet
• Regim de noapte
• Instalare și utilizare ușoară
*Dispozitiv semiconductor care permite circulația

curentului electric în ambele sensuri

ERT20T
Termostat ambiental neprogramabil

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max: 0,2 A 

Intervalul de comandă: 5 - 30°C

Sensibilitate: 0,5°C

Dimensiuni: 80x80x33

CARACTERISTICI:
• Triac* de ieșire silențios  Comandă prin

modularea duratei impulsurilor (PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• Regim de noapte (NSB) și Protecţie anti-îngheț
• Afișaj LCD cu iluminare portocalie
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Carcasă elegantă
*Dispozitiv semiconductor care permite circulația

curentului electric în ambele sensuri.

ERT30RT
Termostat ambiental neprogramabil

Alimentare: 230V 50Hz

Amperaj Max: 0,2 A

Intervalul de comandă:                                         5- 35°C

Sensibilitate: 0,5°C

Dimensiuni: 80x80x33

CARACTERISTICI:
• Triac* de ieșire silențios
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor (PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• Regim de noapte (NSB) și Protecţie anti-îngheț
• Afișaj LCD cu iluminare portocalie
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Carcasă elegantă
*Dispozitiv semiconductor care permite circulația

curentului electric în ambele sensuri.

ERT50T
Termostat ambiental programabil

Alimentare: 230V 50Hz     

Amperaj Max:  0,2 A 

Intervalul de comandă:                                          5- 35°C

Sensibilitate: 0,5°C

Dimensiuni: 80x130x30

CARACTERISTICI:
• Triac* de ieșire silențios
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor (PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• 3 programe de lucru presetate și 2 programe setabile

de către utilizator
• Protecţie anti-îngheț și Program vacanță
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Posibilitatea de modificare temporară a temperaturii
• Regim de noapte (NSB)
*Dispozitiv semiconductor care permite circulația

curentului electric în ambele sensuri.
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RT10 24V
Termostat ambiental

Alimentare: 24V 50Hz

Amperaj max:  10 (3) A

Intervalul de comandă:                                    5- 30°C

Sensibilitate: 0,5°C

Dimensiuni: 75x 75x25

CARACTERISTICI:
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor

(PWM)
• Sistem de protecție pentru pompă/robinet
• Regim de noapte
• Instalare și utilizare ușoară

ERT20 24V
Termostat ambiental neprogramabil

Alimentare: 24V 50Hz

Amperaj max: 10 (2) A

Intervalul de comandă: 5 - 30°C

Sensibilitate: 0,5°C

Dimensiuni: 80x80x33

CARACTERISTICI:
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor

(PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• Regim de noapte (NSB)
• Afișaj LCD cu iluminare portocalie
• Protecţie anti-îngheț
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Carcasă elegantă

ERT30 24V
Termostat ambiental neprogramabil

Alimentare: 24V 50Hz

Amperaj max: 10 (3) A

Intervalul de comandă:                                     5- 30°C

Sensibilitate: 0,5°C

Dimensiuni: 80x80x33

CARACTERISTICI:
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor

(PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• Regim de noapte (NSB)
• Afișaj LCD cu iluminare portocalie
• Protecţie anti-îngheț
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Carcasă elegantă

ERT50 24V
Termostat ambiental programabil

Alimentare: 24V 50Hz
Amperaj max:   10 (3) A 

Intervalul de comandă:                                     5- 35°C

Sensibilitate: 1°C

Dimensiuni: 80x130x30

CARACTERISTICI:
• Meniu disponibil in 6 limbi (Germană, Engleză,

Franceză,Italiană, Spaniolă, Poloneză)
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor

(PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• 3 programe de lucru presetate și 2 programe

setabile de către utilizator
• Protecţie anti-îngheț și Program vacanță
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Posibilitatea de modificare temporară a

temperaturii
• Regim de noapte (NSB)
• Memorie programe

KL06 24V
Centru de comandă

Alimentare: 24V 50Hz

Amperaj max: 2 A
Dimensiuni: 300x86x60

CARACTERISTICI:
• Instalarea simplă a cablurilor prin sistemul plug-in
• Se pot racorda până la 6 termostate și 24 de

actuatoare
• Marcaj vizibil al bornelor
• LED-uri de stare, pentru comandă activă
• Spațiu pentru marcare
• Se poate îmbunatăți funcționarea centrului de

comandă prin atașarea modulului PL06 sau PL07
• Protecție la suprasarcină

Seria EXPERT 24V

15
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KL06RF
Centru de comandă KL06RF - cu radio comandă

Alimentare: 230V 50H 

Amperaj Max:  2(1)A

Dimensiuni: 300x86x60

CARACTERISTICI:
• Instalarea simplă a cablurilor prin sistemul 

plug-in
• Se pot racorda până la 6 termostate și 24 de

actuatoare
• Marcaj vizibil al bornelor
• LED-uri de stare, pentru comandă activă
• Spațiu pentru marcare
• Se poate îmbunatăți funcționarea centrului de

comandă prin atașarea modulului PL06 sau PL07
• Protecție la suprasarcină

16

ERT30RF
Termostat ambiental neprogramabil cu radio
comandă

Alimentare: 2 baterii tip AA 

Intervalul de comandă: 10 - 35°C

Dimensiuni: 80x130x30

CARACTERISTICI:
• Versiunea cu radiocomandă
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor

(PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• Regim de noapte (NSB)
• Afișaj LCD cu iluminare portocalie
• Protecţie anti-îngheț
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Carcasă elegantă 

ERT50RF
Termostat ambiental programabil cu radio
comandă

Alimentare: 2 baterii tip AA 

Intervalul de comandă: 10 - 35°C

Dimensiuni: 80  x130x30

CARACTERISTICI:
• Meniu disponibil in 6 limbi (Germană, Engleză,

Franceză,Italiană, Spaniolă, Poloneză) 
• Comandă prin modularea duratei impulsurilor
(PWM)
• Funcție de protecție a robinetului (VP)
• 3 programe de lucru presetate și 2 programe

setabile de către utilizator
• Protecţie anti-îngheț
• Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• Program vacanță
• Posibilitatea de modificare temporară

a temperaturii
• Regim de noapte (NSB)
• Memorie programe
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T30NC230
M30x1,5
Actuator electro termic

Alimentare: 230V AC

I max:                                                         200mA-200mS

Putere: 2W 

Timp închidere/deschidere:                     aprox. 2 min

Filet:                                                                   M30 x 1,5

Gradul de protectie: IP 54
Forță:                                                   100N (+/_10%)

Cursă: 6 mm

CARACTERISTICI:
• Funcția First-Open
• Cursa este de max 6 mm
• Consum redus de energie, 2W
• Instalare usoara
• Forța generată este de 100N
• Element din ceară ,de înaltă calitate
• Indicator simplu de stare închis/deschis

NEW

T30NC24
M30x1,5
Actuator electro termic

Alimentare: 24V AC

I max:                                                          250mA-2min

Putere: 2W 

Timp închidere/deschidere:               aprox. 2 min

Filet:                                                                    M30 x 1,5

Gradul de protectie: IP 54
Forță: 100N (+/_10%)

Cursă: 6 mm

CARACTERISTICI:
• Funcția First-Open
• Cursa este de max 6 mm
• Consum redus de energie, 2W
• Instalare usoara
• Forța generată este de 100N
• Element din ceară ,de înaltă calitate
• Indicator simplu de stare închis/deschis

NEW NEW
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Seria EXPERT 

CONTROL INTEGRAL AL SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ:

Posibilitatea împărțirii pe zone – controlul individual al temperaturii pentru fiecare încăpere•
Racordare rapidă și facilă•
Economie de energie de până la 30%•
Marcaj vizibil al bornelor•
Sistem PWM și VP•
Preț avantajos•
Disponibil și în versiunea cu radio comandă•
La un centru de comandă se pot racorda până la 24 actuatoare•
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Schema de legătură pentru seria EXPERT în sisteme de
încălzire în pardoseală:
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Schema de legătură pentru seria EXPERT în sisteme de
încălzire cu radiatoare:
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FS300
Senzor de pardoseală 

CARACTERISTICI:
• Se utilizează ca și senzor de  pardoseală

pentru termostatele din seria Expert
• Lungimea senzorului este 3m
• Grosimea cablului 1,5mm

SBMV22/28
Vana motorizata cu 2 cai 22/28 mm.

Alimentare:                                                230VAC/50Hz

Max. Curent de comutare: 2.2A

Consum:                                                                         6W

Temperatura lichidului:                                  5°C-90°C

Racord: 22mm/28mm

CARACTERISTICI:
• Instalare ușoară
• Filet racordare 22mm/28mm
• Servomotor detasabil
• Maneta manuală și indicator de poziție
• Arc de revenire
• Cablare standard

SBMV32/38 
Vana motorizata cu 3 cai 1''/3/4''

Alimentare:                                                230VAC/50Hz

Max. Curent de comutare: 2.2A

Consum:                                                                         6W

Temperatura lichidului:                                  5°C-90°C

Racord: 22mm/28mm

CARACTERISTICI:
• Instalare ușoară
• Filet racordare 22mm/28mm
• Servomotor detasabil
• Maneta manuală și indicator de poziție
• Arc de revenire
• Cablare standard

SBMV21/24
Vana motorizata cu 2 cai 1''/3/4''

Alimentare:                                             230VAC/50Hz

Max. Curent de comutare: 2.2A

Consum: 6W

Temperatura lichidului:                                5°C-90°C

Racord: 1"/ 3/4"

CARACTERISTICI:
• Instalare ușoară
• Filet racordare 1"/3/4"
• Servomotor detasabil
• Maneta manuală și indicator de poziție
• Arc de revenire
• Cablare standard

SBMV31/34
Vana motorizata cu 3 cai 1''/3/4''

Alimentare:                                              230VAC/50Hz

Max. Curent de comutare: 2.2A

Consum: 6W

Temperatura lichidului:                                5°C-90°C

Racord: 1"/ 3/4"

CARACTERISTICI:
• Instalare ușoară
• Filet racordare 1"/3/4"
• Servomotor detasabil
• Maneta manuală și indicator de poziție
• Arc de revenire
• Cablare standard
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LX1 500ml & 1L
Lichid pentru protecția sistemului de încălzire

CARACTERISTICI:
• Protejează împotriva coroziunii şi a depunerilor

de calcar
• Previne blocarea pompelor
• Previne apariția golurilor de aer în calorifere
• Ambalaj: 0.5litri, 1litru

LX2 500ml & 1L
Lichid pentru protecția sistemului de încălzire

CARACTERISTICI:
• Pregăteşte sistemele existente pentru instalarea de

cazane noi,pompe sau panouri.
• Îndepărtează nămolul, calcarul şi restabileşte

eficienţa încălzirii.
• Curăță sistemul de încălzire central.
• Poate fi utilizat în toate sistemele de încălzire
• Ambalaj: 0.5litri, 1litru

LX3 500ml & 1L
Lichid pentru curățarea sistemului de încălzire

CARACTERISTICI:
• Indepărtează reziduurile
• Ușor de utilizat, sistemul poate fi lăsat să

funcționeze în mod normal în timpul curățirii
• Acest lichid se poate folosi după instalarea oricărui

sistem de încălzire
• Ambalaj: 0,5litri, 1litru

MD22A - MAG-Defender
Filtru magnetic

SALUS MAG DEFENDER este un filtru magnetic eficient, care
poate fi montat pe teava de retur a instalației, îndepărtând
depunerile în procent de 100% .

CARACTERISTICI:
• Instalare și întreținere facilă
• Rezultate într-un timp relativ scurt și protejează sistemul
• Nu împlică costuri de exploatare
• Economie de energie de până la 6%
• Capacitate: 500ml
• Magnet detașabil din Neodim cu dimensiunea de 20mm 
• Sistem unic de curațire

1821

Accesorii

DEFENDER

NEW
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STP1
Controler pentru pompe

Intervalul de reglare a temperaturii:    10°C - 90°C
Intervalul temperaturii ambientale: -10°C - 50°C
Histereza (diferența la pornire):                                 5 °C  
Alimentare:       230V AC 50Hz
Consumul de energie <2W
Lungimea senzorului:   1,2m\

CARACTERISTICI:
• Comandă pompa de recirculare din sistemul de 

incălzire central
• Economie de energie pana la 60%
• Utilizare și instalare facilă

PC11
Controler pentru pompa de recirculare

Alimentare: 230/50Hz +/-10%
Consumul de energie : 2 W
Intervalul temperaturii ambientale:                 -10 do 50 ˚C

Amperaj Max: 6 A      
Intervalul de reglare a temperaturii: 0 do 99  ˚C
Lungimea senzorului: 1,2m

CARACTERISTICI:
• Comandă pompa sistemului de încalzire centrală
• Economie de până la 60%
• Funcţie anti-stop
• Protecţie anti-îngheţ
• Alarmă pentru supraîncălzire

PC11W
Controler pentru pompa de recirculare sau
pompa A.C.M

Alimentare: 230/50Hz +/-10%
Consum de putere:    2 W
Temperatura ambientală:  -10 do 50 ˚C
Sarcina pompei: 6 A
Intervalul de măsurare                                              0 do 99  ˚C
al temperaturii:  
Intervalul de reglare al                                  10 do 75  ˚C
temperaturii ON:   
Intervalul de reglare 20 do 80  ˚C
al temperaturii OFF: 

CARACTERISTICI:
• Poate fi folosit pentru comanda pompe de

recirculare sau a celei de pardoseală
• Posibilitatea de setare a temperaturii de pornire

sau oprire a pompei
• Funcţie anti-stop
• Protecţie anti-îngheţ
• Alarmă pentru supraîncălzire

PC12HW
Controler pentru pompa de recirculare şi pompa
A.C.M

Alimentare: 230/50Hz +/-10%
Consum de putere:    2 W
Temperatura ambientală:  -10 do 50 ˚C
Sarcina pompei: 6 A
Intervalul de măsurare                                                      0 do 99  ˚C
al temperaturii:  
Intervalul de reglare al temperaturii :               5 do 80 ˚C / 

A.C.M. 20 do 80 ˚C

CARACTERISTICI:
• Comandă pompa de recirculare şi pompa A.C.M.
• Posibilitatea setării temperaturii maxime în boiler
• Funcţionează pe principiul diferenţei de temperatură
• Funcţie anti-stop
• Alarmă pentru supraîncălzire

PC13S
Controler pentru pompa sistemului cu panouri
solare

Alimentare: 230/50Hz +/-10%

Consum de putere:    2 W

Temperatura ambientală:  -10 do 50 ˚C
Sarcina pompei: 6 A
Intervalul de măsurare                                                              0 do 99  ˚C
al temperaturii:  
Intervalul de reglare al temperaturii : A.C.M. 20 do 80  ˚C
Puterea senzorului de temperatură -10 -120 ºС

CARACTERISTICI:
• Comandă pompa de recirculare al sistemului cu panouri 

solare, folosind principiul diferenţei temperaturii 
dintre panoul solar şi boiler

• Histereza (diferenţa la pornire) ajustabilă cu o valoare, 
intre 10°C şi 30°

• Funcţie anti-stop
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PC14T
Controler pentru reglarea temperaturii dintre
boilere/serpentine

Alimentare: 230/50Hz +/-10%
Consum de putere:    2 W
Temperatura ambientală:  -10 do 50 ˚C
Sarcina pompei: 6 A
Intervalul de măsurare                                                            0 do 99  ˚C
al temperaturii:  
Intervalul de reglare al temperaturii :                              20 do 80  ˚C

CARACTERISTICI:
• Comandă pompa boilerului
• Funcţionează pe principiul diferenţei de temperatură
• Posibilitatea setării temperaturii de pornire sau oprire a

pompei
• Histereza (diferenţa la pornire) ajustabilă cu o valoare, 

intre 10°C şi 30°
• Funcţie anti-stop

BL-DP02
Ventilator 

Puterea:                                                                       80W

Alimentare:                                                    230V/50Hz

Performanța:                                                     <150mᶟ

CARACTERISTICI:
· Proiectat pentru suflarea aerului în

buncărele cazanelor pe combustibil solid
· Carcasă din aluminiu    
· Mai dispune și de o clapetă la aerul evacuat,

care blochează returul de gaz de la cazanele
pe combustibil solid, cand ventilatorul nu
funcționează

PC15V3
Controler pentru vana cu 3 căi

Alimentare: 230/50Hz +/-10%
Consum de putere:                                                                        2 W
Temperatura ambientală:                                          -10 do 50 ˚C
Sarcina pompei: 6 A
Intervalul de măsurare                                                  0 do 99  ˚C
al temperaturii:  

Lungimea senzorului:                                                                   2m

       CARACTERISTICI:
• Comandă vana cu 3 căi
• Închide şi deschide vana cu 3 căi în funcţie de 

histereza setată

PC16F
Controler pentru pompă şi ventilator

Alimentare: 230/50Hz +/-10%
Consum de putere:    2 W
Temperatura ambientală:  -10 do 50 ˚C
Sarcina pompei: 6 A
Intervalul de măsurare                                                 0 do 99  ˚C
al temperaturii:  

CARACTERISTICI:
• Comandă pompa de recirculare si ventilatorul

cazanului
• Funcţii specifice cazanelor cu lemn,carbune, lemn şi
cărbune (mixte)

• Utilizare facilă
• 4 programe predefinite şi unul modificabil de către

utilizator.
• Funcţie anti-stop
• Funcţie antiîngheţ
• Alarmă pentru supraîncălzire

MP100A,MP200A,MP280A
Pompe de recirculare cu consum redus de energie

Alimentare: 230V 50Hz
Temp mediului la temp 70°C al lichidului:                   40˚C
Umiditate relativă:                                                               95%
Intervalul de temperatură al lichidului:                 2-110˚C
Presiunea maximă:                                                           10bar 
Viteze: 3 
Clasa TF: 110˚C
Putere maxima MP100: 32W
Putere maxima  MP200/MP280: 45W
Amperaj minim: 0,05A
Ampraj maxim: 0,38A
Gradul de protecție IP: IP42

Model H max.                     Lațime
MP100A 5 130
MP200A 6 130
MP280A 6 180

CARACTERISTICI:
· calitate înaltă
· viteză ajustabilă 
· grad înalt de confort (zgomot redus)
· instalare și inițializare simplă
· utilizare facilă
· setări din fabrică, care pot fi folosite la majoritatea

aplicațiilor fără a mai fi nevoie de modificări,
materiale testate și durabile

NEW
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Issue Date: January 2013

--Maintaining a policy of continued product development SALUS
Controls plc reserve the right to change specification, design and
materials of products listed in this brochure without prior notice.

SALUS Controls is a member of the Computime Group

SALUS Controls este membru al Computime Group.
Menținerea unui politici de dezvoltare continuă a produselor SALUS Controls plc rezervă dreptul
de a modifica caracteristicile, design-ul și materialele din care sunt fabricate produsele din acest
catalog, fără notificare prealabilă.

Filiala din Europa de Est
ul. Bielska 4A
43-200 Pszczyna
POLONIA
tel.: +48 32 700 74 53
fax: + 48 32 790 44 85

www.salus-controls.ro
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