
iT500 Internetowy regulator 
temperatury

INSTRUKC JA UŻ Y TKOWNIKA

iT500 User Manual PL.qxp_Layout 1  05.02.2016  09:49  Strona 1



S  

1              
2              
3             
4               
5                
6              
7                
8               
9                
1                      
1                       
1                         
1                       
1                      
1                        
1                           
1               
1              

iT500 User Manual PL.qxp_Layout 1  05.02.2016  09:49  Strona 2



Spis treści

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa.........................................................................................          04
2. Zawartość opakowania.....................................................................................................           05
3. Instalacja..........................................................................................................................           06
4. Podłączenie i sterowanie..................................................................................................           06
5. Opis przycisków dotykowych...........................................................................................            07
6. Wyświetlacz LCD...............................................................................................................           08
7. Typy konfiguracji systemu................................................................................................            09
8. Zasada programowania regulatora iT500.........................................................................           10
9. Domyślne ustawienia programów...................................................................................            11
10. Sterowanie jedną strefą grzewczą - przez PC lub smartfona..........................................            12
11. Dwie strefy grzewcze – kontrola przez PC lub Smartfona.............................................             13
12. Jedna strefa grzewcza+ciepła woda użytkowa - kontrola przez PC lub smartfona.......             14
13. Sterowanie jedną strefą grzewczą - z poziomu regulatora iT500..................................             16
14. Przeglądanie i zmiana parametrów programów z poziomu iT500................................             18
15. Dwie strefy grzewcze – kontrola manualna z poziomu regulatora iT500......................             20
16. Jedna strefa grzewcza + ciepła woda użytkowa – kontrola z poziomu regulatora iT500.........            23 
17. Przydatne informacje....................................................................................................            28
18. Gwarancja.....................................................................................................................            30

iT500 User Manual PL.qxp_Layout 1  05.02.2016  09:49  Strona 3



1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC:
- Dyrektywą Kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/CE
- Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/EEC
- Dyrektywą 99/5/EC

Instrukcja ma  zastosowanie tylko dla modelu SALUS Controls zamieszczonego na okładce niniejszej
instrukcji i nie należy stosować jej dla żadnych innych modeli. 
Instrukcja ta odnosi się do użytkowania produktu na terenie Unii Europejskiej z zachowaniem wszelkich
innych zobowiązań ustawowych.
Instalacja może być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego instalatora oraz musi być zgodna
z wymogami przepisów IEE (BS: 7671) oraz odpowiednimi lokalnymi przepisami kraju użytkownika.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie niezgodne z instrukcją. 

Nie należy stosować baterii wielokrotnego ładowania oraz używać baterii pochodzących z
różnych kompletów.
Proszę zachować niniejszą instrukcję.

Uwaga: 
Podczas instalacji odbiornika należy wyłączyć napięcie 230V!

04
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2. Zawartość zestawu

05

Regulator iT500TR Odbiornik regulatora iT500RX

Zasilacz iTA500

Przewód ADSL

Podstawka 

Kołki montażowe

Gateway (bramka internetowa) iTG500

Uchwyt Ścienny
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3. Instalacja

4. Podłączenie i sterowanie

www.salus-controls.pl

Aby poprawnie zainstalować iT500, proszę zapoznać się z
instrukcją instalatora. 
Schematy podłaczeń znajdują się na stronach 7,8 i 9 w
załączonej instrukcji instalatora.

Instrukcja instalatora pokazuje również, w jaki sposób
podłączyć  termostat iT500 do internetu (patrz str.23)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 23 w instrukcji instalatora.
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5. Opis przycisków dotykowych

Zatwierdź

Powrót

Zwiększanie

START

ZmniejszanieUstawienia
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08  

Ikona Opis Funkcja

OR

6. Wyświetlacz LCD

*Zależy od wybranej konfiguracji

Dzień tygodnia                                    Wyświetla numer dnia tygodnia, np. 1 oznacza poniedziałek

Wskaźnik temperatury                     Wyświetla ustawioną  lub aktualną temeraturę

Zegar Wyświetla godzinę

Symbol numeru programu              Wyświetla numer aktywnego (wybranego) programu

Wskaźnik trybu grzania                   Sygnalizuje, że grzanie jest włączone*

Wskaźnik stref grzewczych             Wskazuje strefe grzewczą *

Wskaźnik C.W.U.                                 Wskazuje tryb sterowania C.W.U. w „funkcji czasu” *

Wskaźnik trybu C.W.U.                     Sygnalizuje że grzanie C.W.U. jest włączone *

Wskaźnik sygnału                              Sygnalizuje, aktywną łączność bezprzewodową
bezprzewodowego                           

Wskaźnik blokady ekranu               Sygnalizuje aktywną blokadę klawiatury dotykowej

Stan baterii Sygnalizuje niski poziom naładowania baterii

Wskaźnik trybu wakacyjnego        Sygnalizuje aktywny tryb wakacyjny

Wskaźnik połączenia internetowego Sygnalizuje połączenie bramki internetowej iTG500 z serwerem SALUS

Wskaźnik chłodzenia                        Sygnalizuje włączony tryb chłodzenia

Wskaźnik włączenia                          Grzanie C.W.U. jest włączone w trybie ciągłym

Ręczna zmiana programu      Grzanie C.W.U.  jest uruchomione w czasie od początku trwania 1-go  programu do końca ostatniego

Wskaźnik trybu AUTO                        Tryb automatyczny- praca zgodna z ustawionym programem

Wskaźnik wyłączenia                        Tryb wyłączenia

Wskaźnik ustawień                            Edycja  ustawienia trybów pracy
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7. Typy konfiguracji systemu

Tylko jedna strefa grzewcza

Wyświetlacz regulatora iT500

Widok aplikacji na smartfona

Widok przeglądarki internetowej

Wyświetlacz regulatora iT500

Widok aplikacji na smartfona

Widok przeglądarki internetowej

Wyświetlacz regulatora iT500

Widok aplikacji na smartfona

Widok przeglądarki internetowej

Jedna strefa grzewcza C.O. + C.W.U.Dwie strefy grzewcze.

09

Konfiguracja systemu odpowiada Twojemu układowi
ogrzewania. Konfiguracja systemu musi być
ustawiona zgodnie z podłączeniem. Zmieniać może
tylko wykwalifikowany instalator.
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10

ZASADA PROGRAMOWANIA REGULATORA iT500
Zalecamy korzystanie z aplikacji iT500 na smartfona lub komputer, programowanie jest znacznie łatwiejsze i bardziej intuicyjne.
Poniżej opisana jest ogólna zasada programowania iT500.
Podczas programowania regulatora iT500 wyznaczamy 6 przedziałów czasowych w ciągu doby i w każdym z przedziałów możemy
zadać inną temperaturę.

WYKRES - Na przykładzie ustawień fabrycznych (patrz str.20)

P 6 P 1 P 2                  P 3                       P 4 P 5 P 6

Możemy programować regulator iT500 wg poniższych opcji:
A    Programowanie dni roboczych i weekendu (5+2)
B    Programowanie każdego dnia indywidualnie (1/2/3/4/5/6/7)
C    Programowanie całego tygodnia Pn-Nd (1-7)

Programując poszczególne przedziały czasowe należy pamiętać, że ustawiamy czas początku każdego z programów np. ustawiając
czas programu 1 na 06:00 oznacza to, że program ten będzie trwał od godziny 06:00 do godziny startu programu nr 2.
Programując regulator iT500 należy pamiętać, ze musimy wykorzystać wszystkie 6 przedziałów czasowych. Jeżeli chcemy ustawić
tylko dwa poziomy temperatur, możemy ustawić jedną temperaturę na przedziały czasowe od 1 do 3 oraz drugą na przedziały
czasowe od 4 do 6.Opcje ustawień temperatury z pełnym wykorzystaniem programów przedstawiają wykresy na stronie 29.

UWAGA :
Każdy z przedziałów czasowych nie może zaczynać się później niż kolejny. Jeżeli przedział czasowy nr 2 zaczyna się o
godzinie 10:00 to program nr 1 może zaczynać się najpóźniej o godzinie 9:50. Analogicznie w kolejnych programach.

8. Zasada programowania regulatora iT500.

0           1            2           3           4           5           6            7           8           9         10           11        12         13        14           15         16         17         18        19         20         21         22        23        24

21oC 21oC 21oC14oC 14oC 14oC 14oC

A

B
C
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9. Domyślne ustawienia programów

PROGRAM              DNI TYGODNIA (1 do 5)Pn-Pt            DNI TYGODNIA (6 do 7)So-Nd

1 Czas 6:00 Czas 6:00
Ustawiona temp. 21ºC Ustawiona temp. 21ºC

2 Czas 8:00 Czas 8:00
Ustawiona temp. 14ºC Ustawiona temp. 14ºC

3 Czas 11:00 Czas 11:00
Ustawiona temp. 21ºC Ustawiona temp. 21ºC

4 Czas 13:00 Czas 13:00
Ustawiona temp. 14ºC Ustawiona temp.14ºC

5 Czas 16:00 Czas 16:00
Ustawiona temp. 21ºC Ustawiona temp. 21ºC

6 Czas 21:00 Czas 21:00
Ustawiona temp. 14ºC Ustawiona temp. 14ºC

PROGRAM              OP               DNI TYGODNIA (1 do 5) DNI TYGODNIA (6 do 7)

1 ON 6:00 6:00
OFF 8:00 8:00

2 ON 10:00 10:00
OFF 24:00 24:00

3 ON 18:00 18:00
OFF 22:00 22:00

Centralne Ogrzewanie

Ciepła Woda Użytkowa

Tabela przedstawia

ustawienia fabryczne

regulatora iT500. Mogą

one być łatwo zmienione

za pomocą Twojego

komputera lub smartfonu.

i

11

Na stronie 28 opisana
została zasada zmiany
trybu wyświetalania czasu
z 12- godzinnego na 24 -
godzinny.

i
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Tylko jedna strefa grzewcza

10. Sterowanie jedną strefą grzewczą - przez PC lub smartfona

Wybór trybu "Oszczędzanie energii" spowoduje pracę iT500 na najniższej
zaprogramowanej temperaturze przez cały zaplanowany harmonogram.

Aby możliwa była obsługa regulatora iT500 za pomocą internetu oraz aplikacji na Smartfona,
należy w pierwszej kolejności zarejestrować  iT500 na naszej stronie internetowej.
Po zidentyfikowaniu Twojej konfiguracji układu ogrzewania, możesz w pełni kontrolować swój
system za pomocą smartfona lub komputera. 

Praca wg
tygodniowego

harmonogramu

Tryb
oszczędzania

energii

Strona główna Funkcja 
WAKACJE

Ustawienia Powrót

Ogrzewanie
wyłączone 

Ręczna zmiana
temperatury
(nadpisanie
programu)

Zmień lub przeglądaj
tygodniowy

harmonogram
ogrzewania

Aktualny
Program

Termostat będzie pracował zgodnie z zaplanowanym i ustawionym
harmonogramem.

Wybierając tryb ręczny należy pamiętać, że ustawiona przez nas temperatura
tymczasowa będzie utrzymywana przez regulator tylko do czasu rozpoczęcia się
następnego programu. Wtedy regulator powróci do trybu automatycznego.

12
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13

11. Dwie strefy grzewcze – kontrola przez PC lub Smartfona

Dwie strefy grzewcze.

Informacje dotyczące kontroli danej

strefy grzewczej za pomocą smartfona

lub komputera, znajdują się na stronie9.

i
Strona główna Tryb WAKACJE Ustawienia Powrót

Wejście w
pierwszą strefę
grzewczą

Wejście w
drugą strefę
grzewczą

Wybór trybu "Oszczędzanie energii" spowoduje pracę iT500 na najniższej
zaprogramowanej temperaturze przez cały zaplanowany harmonogram.

Termostat będzie pracował zgodnie z zaplanowanym i ustawionym
harmonogramem.

Wybierając tryb ręczny należy pamiętać, że ustawiona przez nas temperatura
tymczasowa będzie utrzymywana przez regulator tylko do czasu rozpoczęcia się
następnego programu. Wtedy regulator powróci do trybu automatycznego.

         

 a

  lądaj

m

Aby możliwa była obsługa regulatora iT500 za pomocą internetu oraz aplikacji na Smartfona,
należy w pierwszej kolejności zarejestrować  iT500 na naszej stronie internetowej.
Po zidentyfikowaniu Twojej konfiguracji układu ogrzewania, możesz w pełni kontrolować swój
system za pomocą smartfona lub komputera. 
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12. Jedna strefa grzewcza + ciepła woda użytkowa – kontrola przez PC lub Smartfona.

14

Jedna strefa grzewcza + ciepła woda
użytkowa w funkcji czasu

Strona główna Tryb WAKACJE Ustawienia Powrót

Wejście w
ustawienia strefy
grzewczej

Wejście w
ustawienia
ciepłej wody
użytkowej

Wybór trybu "Oszczędzanie energii" spowoduje pracę iT500 na najniższej
zaprogramowanej temperaturze przez cały zaplanowany harmonogram.

Termostat będzie pracował zgodnie z zaplanowanym i ustawionym
harmonogramem.

Wybierając tryb ręczny należy pamiętać, że ustawiona przez nas temperatura
tymczasowa będzie utrzymywana przez regulator tylko do czasu rozpoczęcia się
następnego programu. Wtedy regulator powróci do trybu automatycznego.

Aby możliwa była obsługa regulatora iT500 za pomocą internetu oraz aplikacji na Smartfona,
należy w pierwszej kolejności zarejestrować  iT500 na naszej stronie internetowej.
Po zidentyfikowaniu Twojej konfiguracji układu ogrzewania, możesz w pełni kontrolować swój
system za pomocą smartfona lub komputera. 
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 efy

 

 
Strona główna Tryb WAKACJE Ustawienia Powrót

Aktualny Program

Tryb ręczny grzania C.W.U.

Praca wg
tygodniowego

harmonogramu

Grzanie C.W.U.
wyłączone w trybie

ciągłym

Grzanie C.W.U.
włączone w

trybie ciągłym

Grzanie C.W.U.
w trybie

„1 DZIEŃ ON”

Zmień / Przeglądaj
tygodniowy harmonogram

grzania C.W.U.

STREFA GRZANIA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
Praca wg

tygodniowego
harmonogramu

Tryb
oszczędzania

energii

Strona główna Funkcja 
WAKACJE

Ustawienia Powrót

Ogrzewanie
wyłączone 

Ręczna zmiana
temperatury
(nadpisanie
programu)

Zmień / Przeglądaj
tygodniowy

harmonogram
ogrzewania

Aktualny
Program

Tryb 1 DZIEŃ ON - po wybraniu trybu 1 DZIEN ON - Grzanie C.W.U. będzie włączone od czasu pierwszego załączenia (Programu 1) 
do czasu ostatniego wyłączenia (Programu 3).

0         1           2          3         4          5           6          7          8         9          10        11        12       13        14        15        16        17        18       19       20        21        22       23       24

ON ON ONOFFOFFOFF
P1 P2 P3

OFF

TRYB 1 DZIEŃ ON
15
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13. Sterowanie jedną strefą grzewczą - z poziomu regulatora iT500.

Ręczna zmiana temperatury.
Zmiany ustawień opisane

w kolejnych stronach
mogą być ustawiane
również za pomocą

smartfona lub komputera.

i

Wszystkie zmiany
dokonane manualnie na

regulatorze iT500
automatycznie aktualizują

się na PC i Smartfonie.

i

Możesz zmieniać ustawienia swojej strefy grzewczej poprzez komputer lub smartfon, a także na samym
regulatorze iT500.

W dowolnej chwili możesz się cofnąć do
poprzedniego kroku programowania naciskając
przycik                . Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz
przycisk                 przez 5 sekund powrócisz od
razu do ekranu głównego i anulujesz ręczne
ustawienie temp.

i

Jeżeli wyświetlacz nie pokazuje funkcji naciśnij przycisk START.

Przyciskami                    lub                    zmieniamy wartość temperatury.

Zmieniona temp. będzie wyświetlać się pulsacyjnie.

16

Jeżeli chcemy zatwierdzić wybraną
wartośc temperatury zatwierdzamy
przyciskiem               .
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17

         Przełączanie ogrzewania z trybu automatycznego AUTO - termostat pracuje w zaprogramowanym
harmonogramie, na tryb wyłączenia OFF

Wciśnięcie przycisku
spowoduje powrót do ekranu
głównego..

i

Jeżeli wyświetlacz nie pokazuje funkcji naciśnij przycisk START.

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. przyciski

Naciskając przycisk                   wybieramy tryb AUTO lub OFF.

Zatwierdzenie wybranego trybu przyciskiem

W dowolnej chwili możesz się cofnąć do
poprzedniego kroku programowania naciskając
przycik                . Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz
przycisk                 przez 5 sekund powrócisz od
razu do ekranu głównego.

i
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14. Przeglądanie i zmiana parametrów programów z poziomu iT500.

A

B

C

Programowanie jednej strefy
grzewczej

W dowolnej chwili możesz się cofnąć
do poprzedniego kroku
programowania naciskając przycisk

. Jeżeli naciśniesz i
przytrzymasz przycisk
przez 5 sekund powrócisz od razu do
ekranu głównego.

18

Aby przejść do programowania naciśnij i przytrzymaj przycisk            przez 3 sek.

Zatwierdzamy przyciskiem             start programowania strefy 1.

Programowanie całego tygodnia Pn-Pt (1-5),
So-Nd (6-7)

Programowanie każdego dnia indywidualnie

Programowanie całego tygodnia Pn-Nd (1-7)

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem             Naciskając przycisk                     
wybieramy opcje programowania tygodnia w

konfiguracjach A, B lub C szczegółowo opisanych obok  i
zatwierdzamy przyciskiem  

Przed rozpoczęciem
programowania upewnij się, że

regulator jest odpowiednio
skonfigurowany - instukcja

instalatora str. 14.

i

Jeżeli wyświetlacz nie pokazuje funkcji naciśnij przycisk START.

i
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1

2

3

Przyciskami                       lub
wybieramy wartość temperatury (skala
wyboru co 0,5C) która ma być
utrzymywana w programowanym
przedziale czasowym w zatwierdzonym
okresie czasowym i potwierdzamy
naciskając

Przyciskami                    lub  
wybieramy wartość godziny   od której ma się
rozpocząć pierwszy przedział czasowy i potwierdzamy
naciskając

19

Teraz można przejść do ustawień programu 2.
Powtórz kroki                       i             w celu     

zaprogramowania kolejnego przedziału czasowego

4

1 2 3

Przyciskami                    lub 
wybieramy wartość minuty (skala wyboru co 10
minut)   od której ma się rozpocząć pierwszy przedział
czasowy i potwierdzamy naciskając
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15. Dwie strefy grzewcze – kontrola manualna z poziomu regulatora iT500

Ręczna zmiana
temperatury na 1 i 2
strefie grzewczej

Uwaga: Ikona
„Ustawień” świeci się
wskazując ręczne
zmiany ustawienia
temperatury.

W dowolnej chwili możesz się cofnąć
do poprzedniego kroku
programowania naciskając przycisk

. Jeżeli naciśniesz i
przytrzymasz przycisk
przez 5 sekund powrócisz od razu do
ekranu głównego i anulujesz ręczne
ustawienie temp.

i

20

Jeżeli wyświetlacz nie pokazuje funkcji naciśnij przycisk START.

Zmieniona temp. będzie wyświetlać się pulsacyjnie.

Na tym etapie naciskając
przycisk
przechodzimy do ręcznej
zmiany wartości
temperatury strefy 2.

Przyciskami                                  zmieniamy wartość temperatury.

Zmieniona temp. będzie wyświetlać się pulsacyjnie.

i

Uwaga: Ikona
„Ustawień” świeci się
wskazując ręczne
zmiany ustawienia
temperatury.

Przyciskami                  i                   zmieniamy wartość temperatury.

Jeżeli chcemy zatwierdzić wybraną
wartośc temperatury naciskamy
przycisk               .

Jeżeli chcemy zatwierdzić wybraną
wartośc temperatury naciskamy
przycisk                .

Zatwierdzenie
przyciskiem
spowoduje zatwierdzenie
nowej wartości
temperatury i przejście
do ekranu głównego.
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Jeżeli wyświetlacz nie pokazuje funkcji naciśnij przycisk START.

21

          0

+

Przełączanie ogrzewania z trybu automatycznego AUTO  na tryb wyłączenia OFF - Strefy 1 i 2.

W dowolnej chwili możesz się cofnąć
do poprzedniego kroku
programowania naciskając przycisk

. Jeżeli naciśniesz i
przytrzymasz przycisk
przez 5 sekund powrócisz od razu do
ekranu głównego.

i

Zatwierdzamy wybrany tryb dla strefy 1 przyciskiem.

Naciskając przycisk                   wybieramy tryb AUTO lub OFF strefy 2.

Naciskając przycisk                   wybieramy tryb AUTO lub OFF strefy 1.

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek.

Na tym etapie naciskając
przycisk
przechodzimy do ręcznej
zmiany wartości
temperatury strefy 2.

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. +

Tryb AUTO- regulator pracuje wg
zaprogramowanych ustawień.
Tryb OFF - grzanie wyłączone w trybie ciągłym.

i
Zatwierdzamy wybrany tryb dla strefy 1 przyciskiem.
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Jeżeli wyświetlacz nie pokazuje funkcji naciśnij przycisk START.

Programowanie dla
dwóch stref grzewczych

Aby przejść do programowania naciśnij i przytrzymaj przycisk                   przez 3 sek

Zatwierdzamy przyciskiem              start programowania.

W dowolnej chwili możesz się cofnąć
do poprzedniego kroku
programowania naciskając przycisk

. Jeżeli naciśniesz i
przytrzymasz przycisk
przez 5 sekund powrócisz od razu do
ekranu głównego.

22

1               

Zatwierdzamy przyciskiem              start programowania strefy 1.

Zatwierdzamy przyciskiem              start programowania strefy 2.

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem             Naciskając przycisk                     
wybieramy opcje programowania tygodnia w

konfiguracjach A, B lub C szczegółowo opisanych na stronie 18  i
zatwierdzamy przyciskiem  

i

Na tym etapie naciskając
przechodzimy do

programowania strefy 2.

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem             Naciskając przycisk                     
wybieramy opcje programowania tygodnia w

konfiguracjach A, B lub C szczegółowo opisanych na stronie 18  i
zatwierdzamy przyciskiem  
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Jeżeli wyświetlacz nie pokazuje funkcji naciśnij przycisk START.

Ręczna zmiana
temperaturyu C.O.
oraz chwilowe
grzanie ciepłej
wody.

Uwaga: Ikona
„ustawień” świeci się
wskazując ręczne
zmiany ustawienia
temperatury

+

23

16.  Jedna strefa grzewcza + ciepła woda użytkowa – kontrola z poziomu regulatora iT500.

Zmieniona temp. będzie wyświetlać się pulsacyjnie.

W dowolnej chwili możesz się cofnąć
do poprzedniego kroku
programowania naciskając przycisk

. Jeżeli naciśniesz i
przytrzymasz przycisk
przez 5 sekund powrócisz od razu do
ekranu głównego i anulujesz ręczne
ustawienie temp.

i

Przyciskami                    lub                      zmieniamy wartość temperatury.

Jeżeli chcemy zatwierdzić wybraną
wartośc temperatury zatwierdzamy
przyciskiem               .

Na tym etapie naciskając
przycisk
przechodzimy do ręcznej
zmiany wartości
temperatury strefy 2.

Naciskając                    lub                    włączamy  chwilowe grzanie CWU.

Symbol ustawień świeci się pulsacyjnie.

W momencie włączenia chwilowego grzania C.W.U.
na erkanie pojawi się literka h z cyfrą obok.
Naciskając przyciski                   lub                  zmieniamy
wartość cyfry, która oznacza ilość godzin grzania
C.W.U. od momentu zatwierdzenia przyciskiem 
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Jeżeli wyświetlacz nie pokazuje funkcji naciśnij przycisk START.

Przełączanie C.O. i
C.W.U. z trybu
automatycznego
AUTO na tryb
wyłączenia OFF. 

Grzanie C.W.U.
włączone w trybie
ciągłym

Grzanie C.W.U.
wyłączone w trybie
ciągłym

+

Zatwierdzenie wybranego trybu

Wybór jednego z trybów: ON, 1, AUTO, OFF. 

24

W dowolnej chwili możesz się cofnąć
do poprzedniego kroku
programowania naciskając przycisk

. Jeżeli naciśniesz i
przytrzymasz przycisk
przez 5 sekund powrócisz od razu do
ekranu głównego.

i

Naciskając przycisk                   wybieramy tryb AUTO lub OFF.

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek

Tryb 1 DZIEŃ ON - po wybraniu trybu 1
DZIEN ON - Grzanie C.W.U. będzie
włączone od czasu pierwszego
załączenia (Programu 1) do czasu
ostatniego wyłączenia (Programu 3).

+Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek.

Na tym etapie naciskając
przechodzimy do

programowania strefy 2.

Grzanie C.W.U. wg
zaprogramowanego
harmonogramu

Zatwierdzenie wybranego trybu
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Programowanie centralnego
ogrzewania i ciepłej wody

użytkowej
Uwaga: Grzanie C.W.U. programujemy w funkcji
czasu a nie temperatury. Programujemy czas
załączenia/wyłączenia grzania C.W.U., a nie
temperaturę. Możemy zaprogramować 3 okresy
włączenia i wyłączenia grzania C.W.U. 

W dowolnej chwili możesz się cofnąć
do poprzedniego kroku
programowania naciskając przycisk

. Jeżeli naciśniesz i
przytrzymasz przycisk
przez 5 sekund powrócisz od razu do
ekranu głównego.

Zatwierdzamy przyciskiem               start
programowania cieplej wody

Jeżeli wyświetlacz nie pokazuje funkcji naciśnij przycisk START.

Aby przejść do programowania naciśnij i przytrzymaj przycisk             przez 3 sek.

Zatwierdzamy przyciskiem              start programowania.

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem             programowania
strefy 1, naciskamy przycisk                wybieramy opcje
programowania tygodnia w konfiguracjach A, B lub C
szczegółowo opisanych na stronie 18  i zatwierdzamy
przyciskiem  

25

i

Na tym etapie naciskając
przechodzimy do

programowania C.W.U.

Zatwierdzamy przyciskiem              start programowania strefy grzewczej.
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Przyciskami                       lub                              wybieramy wartość
minuty (skala wyboru co 10 minut) od której ma się rozpocząć
pierwszy przedział czasowy i potwierdzamy naciskając

Przyciskami                                            ustawiamy  
godzinę o której ma się zakończyć  pierwszy przedział
czasowy i potwierdzamy naciskając

Przyciskami                     lub
wybieramy wartość minuty (skala
wyboru co 10 minut) o której ma się
zakończyć pierwszy przedział czasowy i
potwierdzamy naciskając

Aby zaprogramować pozostałe
przedziały czasowe 2 i 3,
postępuj analogicznie jak w
przypadku programowania
przedziału czasowego 1.

i

Poniższa oś czasu obrazuje ustawienia fabryczne grzania
C.W.U. (patrz str.11)

0         1           2          3         4          5           6          7          8         9          10        11        12       13        14        15        16        17        18       19       20        21        22       23       24

ON ON ON

UWAGA: Na przykładzie ustawień fabrycznych - po wybraniu trybu
1 DZIEN ON - Grzanie C.W.U. będzie włączone od 6:00 do 22:00.

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem
naciskając przycisk               wybieramy opcje
programowania tygodnia w konfiguracjach A, B lub C
szczegółowo opisanych na stronie 18  i zatwierdzamy
przyciskiem  

Przyciskami                    lub                   ustawiamy  
godzinę od której ma się rozpocząć pierwszy przedział
czasowy i potwierdzamy naciskając

OFFOFFOFF

P1 P2 P3

OFF
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Menu programowania.
Ustawianie czasu i daty.

Po podłączeniu do Internetu
regulatora iT500 czas i datę będzie
się aktualizować automatycznie,ale

można je również ustawić
manualnie.

i Godzina

Minuta

Dzień

Miesiąc

Rok

W dowolnej chwili możesz się
cofnąć do poprzedniego kroku
programowania naciskając
przycisk                    Jeżeli
naciśniesz i przytrzymasz
przycisk                     przez 5
sekund powrócisz od razu do
ekranu głównego.

Naciśnij i przytrzymaj

Naciśnij ponownie             aby przejść do dalszych ustawień

Gdy na ekranie pojawi sie symbol hr  zatwierdzamy  

Przyciskiem              zmieniamy tryb wyświetlania czasu na 24H.

i

Zatwierdzamy przyciskiem  

lub

lub

lub

lub

lub
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Dostęp do trybu wakacyjnego

Wyjście z trybu oszczędzania 
energii

Funkcja blokady 
klawiatury

Aby wyjść z trybu
wakacyjnego, należy
nacisnąć i  przytrzymać
przycisk.

Aby wejść lub wyjść z trybu
oszczędzania energii, należy nacisnąć
i przytrzymać ten przycisk.

Aby włączyć lub wyłączyć
funkcję blokady klawiatury
naciśnij  i przytrzymaj przyciski

Możesz aktywować tryb
wakacyjny tylko poprzez
aplikację na smartfona

lub przeglądarkę
internetową.

i

17. Przydatne informacje

Aby anulować ręcznie
zadaną temperaturę
(nadpisanie
programu) wciśnij i
przytrzymaj ten
przycisk:

+

Anulowanie ręcznej zmiany temperatury
(nadpisania programu)

28
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0           1            2           3           4           5           6            7           8           9         10           11        12         13        14           15         16         17         18        19         20         21         22        23        24

22oC 23oC15oC 19oC 15oC

0           1            2           3           4           5           6            7           8           9         10           11        12         13        14           15         16         17         18        19         20         21         22        23        24

22oC 19oC 22oC19oC 19oC 19oC 19oC

23oC 23oC

Przykład dla 4 poziomów temp. w 6 okresach czasowych.

Przykład dla 2 poziomów temp. w 6 okresach czasowych.
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SALUS Controls udziela gwarancji na sprawne działanie produktu w okresie 24 miesięcy od daty zakupu,
potwierdzonej pieczęcią I podpisem sprzedawcy. W okresie gwarancyjnym zapewnia się użytkownikowi bezpłatną
wymianę urządzenia na nowe (ten sam typ/model) lub usunięcie uszkodzeń powstałych z powodu wad fabrycznych.

Nazwa klienta: ...............................................................................................................................

Adres klienta: .................................................................................................................................

...............................................................................Kod Pocztowy: ........................................................

Tel : ........................................................ Email: .............................................................................

Numer seryjny iT500 

Instalator: ....................................................................................................................................

Tel : ......................................................... Email: ..........................................................................

Data Instalacji: ..............................................................................................................................

Imię i nazwisko instalatora:........................................................................................................... 

Podpis instalatora: .......................................................................................................................

18. Gwarancja

S T A
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DANE TECHNICZNE

Zakres pomiary temperatury [°C] 0 – 35,0°C 

Zakres nastawy temperatury [°C] 5 – 35°C (co 0,5°C)

Histereza [°C] 1°C

Temperatura ochrony przed zamarzaniem [°C]               Regulowana od 1°C do 9°C (co 0,5°C)

Max prąd obciążenia przekaźnika-C.O. 1:                       16A (rezystancyjne),   5A (indukcyjne)
-C.O. 2 lub C.W.U. : 5A (rezystancyjne),  3 A (indukcyjne)

Zasilanie: iT500 – 2x baterie AA
iT300 – 2x baterie AAA
iT500RX – 230V AC 50Hz

Temperatura składowania [°C]: -20°C - 60°C

Klasa ochrony IP: IP 30
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www.salus-controls.pl

Dystrybutor SALUS-Controls :
QL CONTROLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, Sp.k.
ul.Rolna 4
43-262 Kobielice
tel.: 32 700 74 53
salus@salus-controls.pl

Importer:
SALUS Controls plc
Salus House
Dodworth Business Park
Whinby Road
Barnsley S75 3SP
United Kingdom

Zgodnie z polityką rozwoju produktów,  SALUS Controls plc zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wzornictwa,
oraz materiałów użytych do produkcji, wykazanych w niniejszym katalogu, bez  wcześniejszego powiadomienia.

SALUS Controls wchodzi w skład Computime Group Limited
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INSTRUKC JA OBSŁUGI

 iTG500 Gateway



Podłączenie gatewaya (bramki internetowej) do routera

Po podłączeniu do bramki
czerwona dioda powinna
zacząć migać.

Gdy bramka pomyślnie połączy się z ser-
werem SALUS Controls, zapali się zielona
dioda.

Podłączamy do jednego z
wolnych wejść LAN w
routerze!

i



www.salus-controls.pl

Dystrybutor firmy SALUS :
QL CONTROLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k.
ul.Rolna 4
43-262 Kobielice
tel.: 32 700 74 53
salus@salus-controls.pl

Importer:
SALUS Controls plc
Salus House
Dodworth Business Park
Whinby Road
Barnsley S75 3SP
United Kingdom

Zgodnie z polityką rozwoju produktów,  SALUS Controls plc zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wzornictwa, oraz materiałów użytych do
produkcji, wykazanych w niniejszym katalogu, bez  wcześniejszego powiadomienia.

SALUS Controls wchodzi w skład Computime Group Limited
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