
One Touch



Log in op uw app
of via
eu.salusconnect.io



Zorg dat alle apparaten reeds zijn aangemeld voordat u One Touch regels 
gaat maken
Klik op Apparatuur en klik op One Touch

EN one touch regels:
Hierbij moeten meerdere funcities worden toegevoegd.
B.V. uitschakelen van ketel wanneer alle thermostaten geen vraag
meer hebben.

EN

OF
OF one touch regels:
Hierbij moeten één funcities worden toegevoegd.
B.V. inschakelen van ketel wanneer één van de 
thermostaat warmte vraag heeft.



EN One Touch+

•Naam geven b.v. Verwarming uit



Klik op:

•Wanneer
•Staat van apparatuur
•Klik op de thermostaat
•Verwarmen uit (Ga terug naar wanneer tot

alle thermostaten zijn toegevoegd)

•Doe dit
•Apparaat-eigenschap wijzigen
•Relais of Ketelontvanger of Stekker
•Zet Smart plug uit.
•Bewaren



•Vastpinnen of niet vastpinnen zodat het zichtbaar /niet zichtbaar
wordt op dashbord
(Bij niet zichtbaar is het wel terug te vinden onder alle apparaten)

•Bewaren



OF One Touch
• OF One Touch toevoegen

• Naam geven b.v.
Verwarming aan

• Klik op:

• Wanneer

• Staat van apparatuur

• Klik op de thermostaat

• Verwarmen aan
(Ga terug naar tot alle thermostaten zijn toegevoegd)

+



Doe dit dan later:
• Apparaat-eigenschap wijzigen

• Relais of Ketelontvanger of Stekker

• Zet Smart plug aan.

• Hoeveel later: 

• b.v. 3 minuten ( zodat de pomp pas ingeschakeld
wordt nadat de stelmotoren van de vloerverwarming
open staan).

• Instellen

• Bewaren



•Vastpinnen of niet vastpinnen zodat het zichtbaar wordt op dashbord of
niet zichtbaar.
•Is altijd terug te vinden onder alle apparatuur.
•Bewaren



De buttons zijn nu toegevoegd aan het dashbord.
Klik 2x op de button om het te activeren.
Klik op de tekst om de button te kunnen te bewerken of te testen.
Hierna gaat het relais aan en veranderd van groen in oranje.
Test dit door de thermostaat hoog te zetten en zodra deze schakelt op laag.
Dit om te zien of alles goed is ingesteld.



Wij wensen u veel plezier met uw
Smart Home installatie.

SALUS Controls Nederland
Support@saluscontrols.nl
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