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The sensor - in relation to the measured temperature - allows you to control products 
connected to intelligent SPE600 plugs or SR600 relays, e.g. pumps, valves, actuators, etc. 
The large measuring range offers a wide range of sensor applications for both heating 
and cooling systems as well as temperature monitoring or triggering events / OneTouch 
rules within the system. The product works in conjunction with the UGE600 internet 
gateway and the SALUS Smart Home application (necessary condition). 

Characteristics
• Contact sensor designed for mounting on a 15-18mm pipe
• Removable buckle allows it to be placed, for example, in a conduit
• Works according to the OneTouch rules (e.g. turn off the pump, the game 

temperature drops below 25 ° C)

PS600
Wireless temperature sensor

Product Wireless temperature sensor

Measuring range -50°C – 100°C

Power 1 x CR2

Connection  ZigBee 2.4 GHz

Dimensions (mm)

Cable length (mm)

73.5 x 24.7 x 20

470

Features
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Dane techniczne:

PS600
Bezprzewodowy czujnik temperatury, 
bateryjny

Czujnik – w odniesieniu do zmierzonej temperatury – umożliwia sterowanie produktami 
podłączonymi do inteligentnych wtyczek SPE600 lub przekaźników SR600 np. pompami, 
zaworami, siłownikami itp. Duży zakres pomiarowy oferuje szerokie możliwości 
zastosowania czujnika zarówno dla systemów grzania, chłodzenia, jak i monitorowania 
temperatur czy wyzwalania zdarzeń/reguł OneTouch w obrębie systemu. Produkt działa 
w połączeniu z bramką internetową UGE600 oraz aplikacją SALUS Smart Home (warunek 
niezbędny).

Cechy produktu:
• czujnik przylgowy przeznaczony do montażu na rurę 15-18mm
• zdejmowana klamra pozwala umieścić go np. w peszlu
• pracuje według reguł OneTouch (np. wyłącz pompę, gry temperatura spadnie poniżej 

25°C)

Zasilanie 1 x CR2

Zakres pomiarowy -50 - 100°C

Komunikacja Bezprzewodowa, ZigBee 2.4 GHz

Wymiary [mm] 28 x 73.5 x 20

Dł. przewodu[mm] 470
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