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Wizja 
Naszej 
Firmy
Firma Akord to rezultat pasji 
zamienionej w wieloletnie  
doświadczenia na rynku 
budowlano-mieszkaniowym. 
Postawienie kilkuset  
budynków i osiedli  
mieszkaniowych to wynik, 
który pozwala wierzyć, że to  
co robimy, robimy dobrze.  
Dla Ciebie i Twoich bliskich.

Wysoki standard

Oczywiście w standardzie. Wiemy, 
że zadbasz o piękne wnętrze swo-
jego mieszkania. My za to zadbamy 
o solidną bazę - energooszczędność 
budynku i estetykę wykończenia. 

Potrzeby klientów

Piękna przestrzeń, gustowna  
winda, wideofon, opcja klimatyzac-
ji, apartamenty VIP, ogródki, garaże, 
plac zabaw.. Czy jest jeszcze coś,  
co możemy Ci zaproponować?

Właściwe miejsce

Pod ręką masz wygodny dostęp 
do komunikacji drogowej i ścieżek 
rowerowych, dostępne w pobliżu 
obiekty handlowe, kulturalne  
i rekreacyjne. Zatem powiedz,  
gdzie się spotkamy?

Ponadczasowy projekt

Twoje mieszkanie ma cieszyć oko. 
Zawsze. Dlatego nasza architektu-
ra kreuje wizje i wciela je w życie. 
Nowoczesna forma, elegancja  
w detalach, a wszystko na  
przestrzeni, która odpowiada 
Twoim potrzebom.  

Nie boimy się szukać inspiracji w pomysłach swoich Klientów, bo na  
końcu to Ich satysfakcja jest dla nas najważniejsza. Osiedle Panorama  
cechuje przemyślany projekt, tworzony w oparciu o potrzeby płynące  
z rynku. Odpowiedzią na to są mieszkania w designerskim budynku, 
pełnym światła. To w tym miejscu, pijąc kawę na tarasie lub spogląda-
jąc przez okno na pobliskie drzewa, złapiesz oddech i wyciszysz umysł.  
Zdecyduj, co dla Ciebie jest najważniejsze i znajdź odpowiedź na Osiedlu 
Panorama.
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 Energooszczędność to dla nas priory tet.  
Zapytaj nas o zastosowane systemy, które 
jednocześnie zapewnią komfort i obniżą 

Twoje wydatki.

od pierwszych chwil  
(sprzedaż i obsługa klienta).  
Administrujemy i dbamy  
o utrzymanie Waszej własności.  
Jesteśmy dostępni bezpośrednio  
w miejscu inwestycji.

Nie uzależniamy prac od tempa 
sprzedaży inwestycji. Nasi Klienci 

mogą mieć pewność, że budowa 
zostanie zrealizowana terminowo. 

Jako pierwsi w Polsce proponujemy 
rozwiązania, których inni jeszcze się boją.  
Instalacje elektryczne to mniej smogu  
i emisji CO2. Cenimy nasze środowisko  
i daje my Wam wygodę ładowania pojazdów 

elektrycznych pod własnym domem.

Pomagamy w zdobyciu finansowania  
inwestycji. Korzystamy z zewnętrznych  
doradców, którzy nie pobierają od klientów 

opłat.

Stosujemy m.in. dopasowane podjazdy,  
domofony z alfabetem Braille’a, bezprogowe 
wejścia do budynków. Projektujemy tak,  
aby każdy mógł bez przeszkód poruszać się 

po obiekcie.

Niskie koszty Wspieramy elektromobilnośćZadbamy o formalności Dla osób starszych, niepełnosprawnych 
czy rodzin z dziećmi

Jesteśmy
z Wami
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Bo to rozsądna decyzja, która się opłaca. Obiegi grzewcze zasilamy po 
prostu ciepłą wodą (35-45°C). To zapewnia niższe koszty i stałe, przyjemne 
ciepło w domu. Gdybyś chciał ten sam efekt komfortu uzyskać w miesz-
kaniu z systemem grzejnikowym wydasz więcej, niż zakładałeś. Dlaczego? 
Ponieważ w takim pomieszczeniu, by uzyskać optymalną temperaturę, 
niezbędna jest gorąca woda w systemie (60-75°C), zwłaszcza jeśli grzejniki 
znajdują się w okolicach okien. Już wiesz dlaczego ten system jest lepszy? 

Wybraliśmy 
OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Minimalny ruch powietrza to “czystość” oddechu 
dla osób wrażliwych i skłonnych do alergii.

Co jeszcze zyskujesz?

Aranżujesz swoją przestrzeń tak, jak chcesz, a nie jak 
musisz. Nie tracisz “ścian” na to, co zbędne.  

Przyjemnie ciepło w stopy. 
Na każdym skrawku podłogi.
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SALUS Controls jest członkiem The Computime Group Ltd  
z siedzibą w Hong Kongu, założoną w 1974 r. SALUS to lider  
w branży systemów sterowania ogrzewaniem z jednocze-
snymi rozwiązaniami w dziedzinie Smart Home. Ich produk-
ty od ponad 15 lat sprawdzają się w Europie, Azji i Ameryce 
Północnej. 

Ogrzewanie to aż 80% budżetu na wydatki domowe. Dzięki  
zastosowaniu sterowania ogrzewaniem w każdym pomieszcze-
niu osobno jesteśmy w stanie zaoszczędzić 500 zł w skali roku.*

Automatyka oferowana przez SALUS Controls to ogromne 
udogodnienie w każdym budynku i jednocześnie docho-
dowa inwestycja, pozwalająca istotnie zredukować koszty  
ogrzewania (blisko o 30%).  

*na podstawie wyliczeń przeprowadzonych przez infor.pl

Kompleksowe rozwiązania 
i solidny partner.

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

Ciepło. Mądrze. 

Oszczędnie.

20% 
pozostałe

80% 
koszty 
ogrzewania

System SALUS Smart Home  
pozwoli na redukcję zużycia  
energii i oszczędności do 30%



+
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Sprawdzone rozwiązania!
Rekomendujemy sterowniki SALUS, które zapewniają niezawodność, oszczędności oraz komfort. Instalacje w naszej inwesty-
cji przygotowane zostały tak, by zostawić Państwu swobodę wyboru między systemami przewodowymi i bezprzewodowymi. 
Wersja przewodowa pozwala na regulację temperatury indywidualnie w każdym pomieszczeniu. Jeżeli chcesz zyskać nowe 
możliwości (m.in. sterowanie przez Internet i funkcje inteligentnego domu), wybierz wersję bezprzewodową.

Masz wybór:

WERSJA PRZEWODOWA         WERSJA BEZPRZEWODOWA - iT600 Smart Home

Ciepło tak, jak lubisz
Dzięki regulatorom możesz  
dostosować temperaturę do sty-
lu poszczególnych pomieszczeń, 
ich przeznaczenia czy pory dnia. 

Dzięki czujnikom smart (czujniki 
otwarcia - SW600, dymu - SD600, 
zalania - WLS600) czy sterow-
nikom rolet (RS600), zadbasz  
o bezpieczeństwo siebie  
i bliskich. Stwórz system odpo-
wiadający Twoim potrzebom.

Miniaturowy przekaźnik SR600 pozwa-
la włączać i wyłączać niemal każde 
urządzenie elektryczne, lub służyć jako  
wejście do systemu. Poznaj jego możli-
wości, skanując kod:

Automatycznie i bezpiecznie Jedno urządzenie, wiele zastosowań

Bramka Internetowa

Listwa centralna KL08RF + siłowniki

Regulatory temperatury

VS30 / VS35HTR230 / HTRS230 / HTRP230

Regulatory temperatury

Dodatkowe elementy systemu iT600 Smart Home m.in. czujniki otwarcia, zalania, przekaźniki itd.

Listwa centralna KL08NSB  
+ siłowniki

+
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Inteligentna wtyczka SPE600 
obsługuje urządzenia elektrycz-
ne zasilane z gniazdka. Posiada 
również funkcję pomiaru energii, 
dzięki czemu sprawdzisz dokład-
ne  zużycie  prądu.

Przycisk SB600 można umieścić  
w dowolnym miejscu. Pozwala on  
na uruchomienie zaprogramowa- 
nych reguł czyli zsynchronizowania 
działania kilku urządzeń. W sytuacjach 
alarmowych przycisk służy nawet do 
wezwania  pomocy.

Bramka internetowa UGE600 
to serce systemu, łączące bez- 
przewodowo wszystkie urządze-
nia. Pozwala na lokalne lub zdal-
ne zarządzanie  systemem. 

Pełna kontrola Klik i gotowe! Dostęp z dowolnego miejsca
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Oczekujesz więcej?
To proste! Wybierając serię bezprzewodową  
SALUS Smart Home otrzymujesz możliwość sterowania 
ogrzewaniem w Twoim domu przez Internet i mnóstwo 
praktycznych funkcjonalności.  Możesz tworzyć własne 
harmonogramy, scenariusze zdarzeń aktywowane 
według planu lub wtedy, gdy o tym zdecydujesz.  

Oferowany przez nas system SALUS to rozwiązanie 
otwarte na Ciebie i Twoje potrzeby. W każdej chwili 
możesz go rozbudować o nowe komponenty takie jak: 
czujniki otwarcia, inteligentne wtyczki i przekaźniki. 

Jeśli oczekujesz więcej - otrzymasz więcej.
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Pobierz bezpłatną aplikacje SALUS Smart HomeSystem współpracuje z:
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Zdalna kontrola
Pełna kontrola systemu z dowolnego 

miejsca na świecie przy użyciu  
smartfona, tabletu lub komputera.

Smart Home
Możesz skonfigurować system na 

miarę swoich potrzeb, ogranicza Cię 
tylko własna wyobraźnia. 

Możliwość rozbudowy
W dowolnej chwili możesz rozbudować 
swój system o nowe urządzenia. Gama 
produktów SALUS jest stale rozwijana.

Komfort użytkowania
Temperatura w pomieszczeniach 

będzie dokładnie taka,  
jakiej potrzebujesz.

Harmonogramy
Dostępne harmonogramy sprawiają, 

że system staje się idealnie  
dopasowany do Twojego rytmu dnia. 

Energooszczędność
Poprzez sterowanie ogrzewaniem  

i zróżnicowanie temperatur w poszcze-
gólnych pomieszczeniach w ciągu doby.Pobierz zPobierz z
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POZNAJ NASZE

PRODUKTY

KL08NSB // Listwa centralna

Umożliwia łatwe i szybkie podłączenie regulatorów temperatury 
oraz siłowników. 

HTR230 / HTRS230 / VS35 
// Regulator temperatury - dobowy 

Proste w obsłudze regulatory natynkowe, pozwalające  
na dzienne ustawianie temperatury. 

HTRP230 / VS30B / VS30
// Regulator temperatury - tygodniowy

Dzięki regulatorom tygodniowym możesz dokładnie ustawić 
harmonogram temperatur w pomieszczeniu. 

BTR230 / BTRP230
// Regulator temperatury - dobowy / tygodniowy

Pasują do popularnych ramek 55 x 55 mm,  
dostępnych w bogatej kolorystyce. Wybierz swój styl!

WERSJA PRZEWODOWA

             WERSJA BEZPRZEWODOWA iT600 SMART HOME

HTR-RF  
// Bezprzewodowy regulator temperatury - dobowy

Jeśli lubisz prostotę, ten łatwy w użyciu elektroniczny regulator pokojowy 
pozwoli Ci na podstawową regulację temperatury w pomieszczeniu.  
Dioda LED sygnalizuje gotowość do pracy urządzenia. 

KL08RF //  Bezprzewodowa listwa centralna 

To na co dzień niewidoczny, ale niezbędny element systemu,  
do którego podłączysz siłowniki regulujące przepływ wody w Twoim systemie. 

UGE600 // Bramka internetowa

Bramka Internetowa daje możliwość zdalnego sterowania  
wszystkimi połączonymi z nią urządzeniami. Bez konieczności stosowania 
rozbudowanych centrali sterowania. Im prościej, tym lepiej.

HTRP-RF / VS20..RF  
// Bezprzewodowy regulator temperatury - tygodniowy

Nowocześnie czy minimalistycznie? Zdecyduj. Regulator posiada czytelny,  
podświetlany ekran, wejście na dodatkowy czujnik temperatury podłogi  
oraz podtrzymanie pamięci w przypadku braku zasilania.
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WLS600 // SD600 
Czujnik zalania // Czujnik dymu

WLS600 pomaga obniżyć do minimum skutki zalania  
i konieczność inwestowania w renowację 
pomieszczeń i sprzętów. Z kolei SD600 może 
działać jako element systemu lub jako samodzielne 
urządzenie alarmowe.

SR600 // RS600 
Inteligentny przekaźnik //  
Sterownik rolet / oświetlenia

Zdalnie sterowane urządzenie (montowane w puszce 
lub natynkowo). Użyj go do sterowania dowolnym 
urządzeniem (czujnikami otwarcia, centralką 
alarmową, oświetleniem, roletami i in.).

SPE600 // Inteligentna wtyczka

Inteligentna wtyczka podłączona bezpośrednio do 
gniazda elektrycznego daje Ci możliwość sterowania 
urządzeniem wpiętym do gniazdka. 

SB600 // Inteligentny przycisk

Służy do aktywacji reguł OneTouch bez uruchamiania 
aplikacji. Dzięki zasilaniu bateryjnemu można go 
mieć zawsze pod ręką, wszędzie tam gdzie jest  
potrzebny. SB600 może pracować także jako system 
przywołujący pomoc. 

SW600 // Czujnik otwarcia

Sygnalizuje otwarcie okna/drzwi. Zainstalowanie 
czujnika pozwala m.in. na automatyczne wyłączenie 
ogrzewania w czasie, gdy okno / drzwi będą otwarte. 

Przykłady zastosowania:

Algorytm TPI

W systemach bezprzewodowych SALUS zdecydował się na typ regulacji wg TPI, bo  
to najlepsze rozwiązanie pośród dostępnych obecnie technologii. Regulacja typu TPI 
to gwarancja ekonomicznego działania systemu i ograniczenie stanów przesterowania  
– brak przegrzanych lub zbyt wychłodzonych pomieszczeń.

Twój dom stanie się bezpieczny

Monitorownie zużycia energii

Inteligentnie, czyli indywidualnie

Dzięki odpowiedniemu sterowaniu np oświetleniem wewnętrznym czy roletami  
(RS600, SPE600) można symulować obecność mieszkańców podczas ich każdego dłuższe-
go pobytu poza domem. Aplikacja SALUS Smart Home umożliwia monitorowanie tego, 
co dzieje się w mieszkaniu (dzięki funkcji skanowania otwartych okien/drzwi), z kolei  
o każdym niepożądanym zdarzeniu natychmiast wysyłane jest powiadomienie e-mail  
lub SMS. Dzięki temu można odpowiednio zareagować w sytuacji potencjalnego zagrożenia  
(włamania, zalania).

Dzięki aplikacji SALUS Smart Home możesz monitorować zużycie energii aktywnych 
urządzeń elektrycznych w Twoim domu. Zastanawiasz się jak? To proste! Wybierz  
interesujący Cię przedział czasowy dla uzyskania historii poboru energii (m.in. godzinowy, 
tygodniowy, miesięczny itd.). Zobacz na przejrzystym wykresie, które urządzenia i w jakim 
okresie ‘pochłaniają’  jej najwięcej i zacznij oszczędzać.

Automatyka pozwala zamienić tradycyjny budynek w inteligentny, nowoczesny, dopasowany 
do oczekiwań jego użytkownika. To, według jakich scenariuszy będzie działać system, zależy  
tylko od klienta i jego potrzeb. Przykładowo, niech włączy się ekspres do kawy, gdy wsta-
je on rano do pracy, a oświetlenie w garażu, gdy z niej wraca; niech wentylator schłodzi  
pomieszczenie, gdy temperatura osiągnie 27°C, a wyciąg wentylacyjny uruchomi się  
podczas wizyty w łazience itd. Ważne jest to, że system cechuje wysoka elastyczność i mnogość 
dostępnych rozwiązań.

Klasyczny regulator temperatury

Regulator SALUS z funkcją PWM

Regulator SALUS z algorytmem TPI



 
 

ul. Nowa 39/2, 43-100 Tychy

Tel.:  +48 32 327 41 04 
+48 605 846 342

E-mail:  akord@akord-dom.pl

www.akord-dom.pl

Nasi doradcy służą pomocą  
w zakresie doboru urządzeń 

 i konfiguracji systemu  
sterowania ogrzewaniem.

Mariusz Nowak 
Tel.: +48 530 700 050 

E-mail:  
mariusz.nowak@salus-controls.pl 

 

Dowiedz się więcej o systemie

SALUS 
Smart Home

www.SALUS-SMARTHOME.pl

http://www.salus-smarthome.pl

