
Actualizare firmware Setări

O nouă versiune de software este disponibilă pentru termostatul Salus iT500. Aceasta activează următoarele funcții noi:

- Modificarea histerezei de la +/- 0.5 °C la +/- 0.25 °C – asigură reducerea fluctuațiilor temperaturii ambientale;

- Modificarea pasului de afișare a temperaturii: temperatura va fi afișată cu pași de 0.1°C (în locul valorii standard de 0.5°C);

- Calibrarea temperaturii afișate în funcție de influențe externe. Temperatura afișată poate fi ajustată cu până la +/- 3°C.
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Apăsați simbolul meniu.

Asigurați-vă că aveți ultima 
versiune a aplicației descărcată 
din Google Play Store sau Apple 

App Store.
Apăsați simbolul meniu.

Alegeți o valoare pentru 
“Toleranță afișaj”.

Pentru a efectua modificările 
dorite, apăsați “SALVARE”.

Apăsați “Setări”. Alegeți chenarul din dreptul 
“Precizia temperaturii”.

Alegeți o opțiune și apăsați 
“OK”.

Apăsați “Actualizare”. Dispozitivul este în curs de 
actualizare.

Dispozitivul a fost actualizat.

Apăsați “Administrare 
dispozitive”.

Apăsați “OK”.

Apăsați “ACTUALIZARE 
FIRMWARE”.

iT500 Plus

TPI – este un algoritm avansat care are rolul de a menține temperatura 
ambientală cât mai aproape de valoarea dorită de utilizator. Algoritmul 
evaluează în mod permanent orice fluctuații de temperatură care apar 
și pornește/oprește încălzirea într-o manieră proactivă, pentru a preveni 
abaterile nedorite ale temperaturii. Prin faptul că reduce supraîncălzirea 
aerului din încăperi, TPI poate aduce o economie de energie și un plus de 
comfort.
Important: NU activați TPI atunci când sursa de căldură este un echipament 
pentru care nu se recomandă porniri/opriri frecvente (ex. cazane pe peleți, 
centrale termice de putere mare). Pentru centrale murale se recomanda cel 
mult TPI cu 6 cicluri pe ora.

Calibrarea temperaturii – este o funcție care permite utilizatorului să ajusteze 
temperatura afișată de termostat, pentru a compensa anumiți factori. Spre 
exemplu, daca amplasați termostatul mai jos decat înălțimea optimă (1.5m), 
puteți calibra temperatura citită astfel încât termostatul să afișeze cu 0.5°C 
sau 1.0°C mai mult (cât se presupune că ar fi la înălțimea optimă).

Pornire optimizată – este o funcție prin care termostatul se adaptează 
treptat la mediul în care este instalat. Spre exemplu, când programele de 
încălzire stabilite de dumneavoastră includ fluctuații mari de temperatură, 
această funcție permite termostatului să pornească încălzirea în avans, 
pentru a se asigura ca obtineti temperatura dorită în cel mai scurt timp de la 
activarea unui program (interval) nou.

Salus iT500. Ghid rapid pentru actualizarea versiunii de firmware
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