
Stappenplan Installatie Salus



Stap 1: Aanmelding

• Advies maak een apart mail adres aan. Denk hierbij aan hotmail of gmail. Hierdoor kunt u als 
installateur eenvoudig toegang tot het systeem krijgen. Tevens is dit ook handig om eventueel in 
een later stadium storingen te kunnen inzien. 

• Ga via een Tablet/PC/Laptop naar www.saluscontrols.nl/downloads.

• Zorg dat UGE600 Gateway en PC /Smartphone op hetzelfde Wifi netwerk is aangemeld bij het 
registreren van de UGE600 Gateway.

• Druk op de link van het systeem om de app registreren:
Registreren en regelen van Smart Home IT600

• Maak een account aan voor de eind gebruiker. Met het aangemaakte mail adres en wachtwoord. 

http://www.saluscontrols.nl/downloads




• Activeer u account via de site. 

• https://eu.salusconnect.io/

• Vul de gegevens in van de eindgebruiker. Belangerijk hierbij is de 
juiste woonplaats te benoemen.

https://eu.salusconnect.io/


Stap 2: Gateway

• Installeer de Salus Gateway 

• Sluit de 230v aan

• Plug de ethernet kabel in de router of een beschikbare netwerk       
aansluiting.

• Bovenste ring zal rood kleuren. Vervolgens groen, en daarna constant            
blauw. Dit houdt in dat het netwerk gevonden is en zich kan installeren 
in het netwerk. Dit kan even duren.

• Indien blauw, druk daarna 1x op de knop boven op de gateway. Deze 
zal groen gaan knipperen. U kunt nu uw gateway gaan koppelen aan uw 
account.



• Druk op ‘’search gateway’’

•De gegevens verschijnen automatisch, druk op accepteer. De gateway  
zal verschijnen, druk vervolgens op de oranje knop om een product toe 
te voegen. In een latere stap zult u in het dashbord de gateway zien 
staan.



Stap 3: Aanmelden van ‘’overige’’ rand 
apparaten.

• Wij kennen o.a de volgende rand apparaten:



• Installeer de rand apparaten op de gateway. Gaat het om grotere 
ruimtes voeg dan als eerst de repeater(s) toe. Deze zorgt voor het 
beter bereik en zal ook zorgen voor een snellere installatie. Voeg 
daarna in geval van vloerverwarming, de verdelerbalk KL08RF toe.

. Gebruikelijk volgorde voor aansluiten is: Gateway-Repeater(indien 
nodig)-Verdelerbalk(indien aanwezig)-Thermostaten-Overig 

Klik op apparatuur om vervolgens op ‘’alle apparatuur’’ te klikken.



• Scan voor nieuwe aparaten:

• Druk op nieuwe apparatuur toevoegen:



• Voorbeeld de Thermostaat/Relais:

• Kruis het vinkje aan voor de thermostaat.

• Druk vervolgens op apparatuur koppelen. (zie voorbeeld)



• Daarna geeft u uw SalusControls product een naam om hem later 
makkelijke terug te vinden.



• Doorloop de stappen welke er verschijnen om vervolgens uit te 
komen op onderstaande.

Dit kan namelijk per aan te sluiten product anders zijn. 



Stap 4  fine tuning

• Gefeliciteerd uw apparaat is toegvoegd aan u Salus omgeving. Door 
de volgende stappen kunt. Herhaal dezelfde stappen tot u alle 
producten heeft toegevoegd.

• Klik een icoon welk apparaat u wilt aanpassen.

• Druk vervolgens op het tandwieltje.



• Vervolgens kunt u extra regels / opties toevoegen door naar ‘’apparatuur’’ 
te gaan en te drukken op Onetouch.

• Zet hierin wat het product moet gaan doen.

• Doorloop eenvoudig de stappen welke u krijgt te                                      
zien.

• U kunt ook een instelling plaatsen zodat er een sms                                           
of email bericht gestuurd dient te worden.



Handige Tips:

• Bij meerdere producten kunt eenvoudig zien welk item                        
u voor u heeft, door op het loepje te drukken zal het product gaan   
knipperen.

• U kunt een bepaald commando vast pinnen op een dashbord.

Dit vereenvoudigd voor de eind gebruiker/ instalateur het over zicht 

op het dashbord.



Veel succes met aansluiten!


