SMART HOME

Ultra
Ultraslanke
slankethermostaat
thermostaatmet
metvochtigheid
vochtigheidsensor
sensor
De Salus Quantum SQ610 en SQ610RF is een buitengewoon slanke thermostaat die multifunctioneel inzetbaar is.
De Quantum is zo ontwikkeld dat deze thermostaat op meerdere
mogelijkheden eenvoudig te bevestigen is.
Door zijn Lithium Accu is de thermostaat oplaadbaar en is het
Extra mogelijke functies
Door de S1 en S2 optie is het mogelijk om meer functies aan de Quantum thermostaat toe te voegen

•

Externe temperatuur voeler
Door een externe temperatuursensor aan te sluiten.

•

Externe bodemsensor
Door deze functie is het mogelijk om een bodemtemperatuur
te regelen zonder de omgevingstemperatuur te verhogen.

•

Bewegingsmelder
Met een bewegingssensor kan de thermostaat in ruststand
zolang de ruimte niet betreden wordt.

•

CO Contact
Met deze functie kan men eenvoudig tussen verwarmen en
koelen schakelen.

Ultra slanke thermostaat met vochtigheid sensor

Quantum SQ610RF
Met de Quantum SQ610RF thermostaat kan men zowel vloerverwarming als radiatoren of infra rood panelen de temperatuur regelen.
Spanning

Li-ion 3.7V Akku met mini
USB aansluiting

Frequentie

ZigBee 2.4 GHz

Temperatuur bereik

5-35°C

Regelalgoritme

ITLC en Hysteresis 0,25/0.5°C

S1, S2 externe ingang

Voor externe aansluitingen

Montage

Opbouw 11mm

Afmeting

86x86x11

Artikelnummer

113611

Eigenschappen

•
•
•
•
•
•

Vakantiemodus
Smart Home met (One Touch) regels toe te voegen
Klepbescherming
Minimale en maximale temperatuur instelling.
PIN Beschermingsfunctie
5 jaar fabrieksgarantie

Quantum SQ610
De Quantum SQ610 heeft dezelfde eigenschappen als de Quantum
SQ610RF alleen heeft deze 230V spanning in plaats van een accu.

Spanning

230V

Frequentie

ZigBee 2.4 GHz

Temperatuur bereik

5-35°C

Regelalgoritme

ITLC en Hysteresis 0,25/0.5°C

Montage

Inbouwdoos

Afmeting

86x86x10

Artikelnummer

113610

De SQ610 is ontworpen zodat deze in iedere
gangbare inbouwdoos ingebouwd kan worden.
De SQ610RF is aan de achterzijde voorzien van een magneetplaat die met schroeven of door middel van de dubbelzijdige tape bevestigd kan worden.

Door usb-aansluiting en accu is het niet meer
nodig om batterijen te vervangen.
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