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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.

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 spoglądając przez okno na pobliskie drzewa, złapiesz 
oddech i wyciszysz umysł. Zdecyduj, co dla Ciebie jest najważniejsze i znajdź odpowiedź na Osiedlu 
Panorama.

Osiedle Panorama  | NOWOCZESNY KOMPLEKS MIESZANIOWY

Potrzeby klientów

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

Wysoki standard

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

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 
architektura kreuje wizje  
i wciela je w życie. 
Nowoczesna forma, 
elegancja w detalach,  
a wszystko na przestrzeni, 
która odpowiada Twoim 
potrzebom.  

Niskie koszty 

Energooszczędność to dla 
nas priory tet.  
Zapytaj nas o zastosowane 
systemy, które 
jednocześnie zapewnią 
komfort i obniżą Twoje 
wydatki.

Wspieramy 
elektromobilność 

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.

Zadbamy o formalności 

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

Dla osób starszych, 
niepełnosprawnych czy 
rodzin z dziećmi 

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.



CO ZYSKSZ?

Zmniejsz zużycie energii

Efektywność i wydajność każdej instalacji zależy od dobrego sterowania. 
Nieruchomości wyposażone w nowoczesne systemy Smart Home są 
niezwykle wygodne i bezpieczne oraz oszczędne. Urządzenia SALUS Smart 
Home od początku projektowane są tak, aby maksymalnie zredukować 
koszty i zużycie energii.

86,3%
82%

500zł

4 na 100
Ogrzewanie oraz 

podgrzewanie wody
stanowi aż

zapotrzebowania 
budynku w energię

Polaków nie zdaje sobie
sprawy, że najwięcej 

energii zużywają 
budynki mieszkalne

Dzieki zdalnemu sterowaniu ogrzewaniem w każdym pomieszczeniu 

zaoszczędź nawet do

osób wie, 
że w domach

ponad 70% 
zużywanej energii przypada 

na ogrzewanie

Jedynie
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Bo to rozsądna decyzja, która się opłaca. Obiegi grzewcze zasilamy po pros-

tu ciepłą wodą (35-45°C). To zapewnia niższe koszty i stałe, przyjemne ciepło 

w domu. Gdybyś chciał ten sam efekt komfortu uzyskać w mieszkaniu z syste-

mem 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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W ofercie posiadamy szeroką gamę regulatorów temperatury, dzięki którym możesz dostosować temperaturę do stylu 
poszczególnych pomieszczeń, ich przeznaczenia czy pory dnia. W połączeniu z listwą centralną i siłownikami termoelektrycznymi 
tworzą w pełni funkcjonalny system do sterowania ogrzewaniem podłogowym w Twoim domu czy mieszkaniu. Natomiast zestawiając 
je z głowicami termoelektrycznymi i bramką internetową, będziesz mógł się cieszyć zarządzaniem ogrzewaniem grzejnikowym przez 
Internet.

Otwarty system

Dbając o Twoją wygodę, zapewniamy możliwość 
wprowadzenia systemu na każdym etapie inwestycji. 
W dowolnym momencie możesz go poszerzyć o nowe 
komponenty. Będziesz mógł korzystać nie tylko  
z funkcji sterowania ogrzewaniem, ale też z edytora 
reguł OneTouch, który pozwoli kreować Ci własne 
scenariusze, pasujące do Twoich potrzeb. 

 Bramka UGE600 to serce 
systemu. Nie musisz stosować 
żadnych rozbudowanych 
centrali sterowania.

SALUS 
Smart Home

Sterowanie ogrzewaniem

KL08RF
Listwa centralna

 Podłączysz do niej siłowniki 
regulujące przepływ wody  

w Twoim systemie.

RX10RF
Moduł sterujący

Posłuży do kontroli pracy 
kotła lub pompy.

T30NC
Siłownik termoelektryczny

Reguluje
przepływ wody  

w instacji grzewczej. 

TRV10RFM
Głowica termostatyczna

Zagwarantuje optymalne 
ciepło w całym pomieszczeniu, 

nie tylko przy grzejniku.

VS10WRF/VS10BRF
Regulatory temperatury

podtynkowe

HTRS(RF)/HTRP(RF)
Regulatory temperatury

natynkowe

VS10WRF/VS20BRF
Regulatory temperatury

natynkowe
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Czujnik 
wilgotności

Mnogość 
zastosowań

Instalacja 
w 5 min.

Bezprzewodowe 
sterowanie

Komfort 
ciepłej 

podłogi

Jeden system - wiele możliwości

Mniejsze
wydatki

Komendy
głosowe



SPE600
Inteligentna wtyczka
Wepnij ją do gniazdka, steruj zdalnie podłączonymi do niej 
urządzeniami i kontroluj pobór energii.

RS600
Sterownik rolet
Pomoże Ci zadbać o swoją prywatność oraz bezpieczeństwo. 
Wykorzystaj go m.in. do sterowania:
• roletami
• markizami
• bramą garażową

SB600
Przycisk - aktywator 
Pozwala na aktywację dowolnie przypisanych reguł 
OneTouch. Może posłużyć również jako przycisk 
alarmowy. 
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Elementy inteligentnego domu

Właściwe sterowanie ogrzewaniem poszerzone o produkty smart, to pewna droga do wygodnego i ekonomicznego 
systemu. Stosowanie takiego rozwiązania umożliwia sterowanie lokalne, jak i z dowolnego miejsca poza domem.

Bez względu na porę roku Twój dom ma być wygodny, bezpieczny, a przy tym oszczędny. Produkty charakteryzują 
się nowoczesnym designem, dodatkowo czyniąc twój dom na prawdę SMART.

SD600
Czujnik dymu
Zaalarmuje Cię sygnałem dźwiękowym, 
świetlnym oraz SMSem lub e-mailem 
natychmiast po wykryciu dymu.

WLS600
Czujnik zalania
Pomaga obniżyć do minimum skutki 
zniszczeń (spowodowanych wyciekiem 
wody) i konieczność renowacji 
pomieszczeń czy sprzętów.

SW600
Czujnik otwarcia
Powiadomi Cię o naruszeniu Twojej 
przestrzeni lub uruchomi wybrane 
scenariusze.

Cenisz tradycyjne rozwiązania? Wybierz sterowanie przewodowe!

Przewodowe serie sterowania ogrzewaniem SALUS 
gwarantują precyzyjne utrzymanie temperatury podłogi 
w pomieszczeniach. Aby skorzystać ze wszystkich 
funkcjonalności regulatorów, niezbędne jest położenie 
przewodu 4 x 0,75 mm2.

Regulatory z serii BTR 
pasują do popularnych 
ramek 55 x 55 mm,  
dostępnych w bogatej 
kolorystyce. 

Listwy centralne 
KL08NSB oraz KL06-M 
umożliwiają łatwe i szybkie 
podłączenie regulatorów 
oraz siłowników. 

Regulatory z serii 
HTR  
 cechuje rewelacyjny 
stosunek jakości do 
ceny. 

Regulatory z serii NSB  
charakteryzuje czytelny 
wyświetlacz i elegancki design.

Silowniki termoelektryczne
Służą do sterowania pracą 
poszczególnych obwodów 
grzewczych. 
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Podnieś temperaturę  
i włącz pompy CWU.

Ciesz się idealną temperaturą  
i ciepłą wodą już po powrocie.Podnieś rolety.

Reguły OneTouch
Dają Ci swobodę w tworzeniu scenariuszy.  
Intuicyjne polecenia w aplikacji ułatwiają projektowanie idealnego dnia.  

 
Poznaj nasz system w praktyce. Spójrz na kilka gotowych rozwiązań  
i zainspiruj się do tworzenia własnych.  

22:00
Miły wieczór i spokojny sen. 
Wprowadź je do swojego 
domu.

Wieczór

Zadbaj o ciepłą wodę. 
Włącz CWU.

Aktywuj zraszanie w ogrodzie.

Stopniowo otwieraj rolety i wpuść 
światło do swojego domu.

Ustaw temperaturę, która 
najlepiej pobudzi Cię do działania.

Przymknij rolety wg preferencji. Oszczędzaj energię i wyłącz 
pompę CWU.

Wyłącz oświetlenie  
w całym domu.

07:00
Miły poranek dobrze nastroi 
Cię na cały dzień.

Poranek

08:30

Przycisk, który aktywuje
wszystko jednym kliknięciem.

Wyjście z domu

Włącz oświetlenie zewnętrzne 
wraz z zachodem słońca.

Zmień temperaturę na nocną 
- ekonomiczną. 

Włącz zraszacze w ogrodzie.

09:00-17:00

Poranny pośpiech sprzyja 
roztargnieniu? Dzięki aplikacji 
żelazko wyłączysz zdalnie.

Praca 

Sprawdź błyskawicznie przez 
funkcję ‘Skanuj mój dom’ 
stan urządzeń Smart Home.

17:30Powrót

Przygotuj dom na swój 
powrót: automatycznie 
przy dezaktywacji alarmu 
lub wcześniej - z poziomu 
aplikacji.



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

www.SALUS-SMARTHOME.pl

SALUS 
Smart Home

al. M. Piłsudskiego 67A/U1, 
43-100 Tychy

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

E-mail:  akord@akord-dom.pl

www.akord-dom.pl


