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The new window sensor is a small, slim, wireless piece of equipment that detects when a 
window is open or closed and reports this to the SALUS iT600 Smart Home App. It should 
be used together with the UGE600 gateway and the SALUS Smart Home app. In conjunction 
with temperature regulators, it automatically turns off the heating for the time of airing.

Characteristics
• Alert via the Smart Home app when a window/door is opened
• Can increase efficiency of heating system when used with HTR-RF thermostats via 

Smart Home rules engine
• Can be linked to other iT600 devices via Smart Home rules engine
• 5 year warranty

SW600
Window/Door Sensor

Product Window/Door Sensor

Power 1 x CR2 3V Battery

Operating Temperature 0 – 40 °C

Communication Wireless, ZigBee 2.4 GHz

Dimensions  (mm)

Sensor

Magnet

20 x 70 x 15

10 x 40 x 10

Features

Connection scheme
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Schemat podłączenia:

Dane techniczne:
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Czujnik otwarcia w wersji slim
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Bezprzewodowy czujnik, służy do sygnalizacji otwarcia okien/drzwi. Należy go używać 
razem z bramką internetową UGE600 oraz aplikacją SALUS Smart Home. W połączeniu  
z regulatorami temperatury automatycznie wyłącza ogrzewanie na czas wietrzenia.

Cechy produktu:
• dzięki połączeniu z aplikacją daje możliwość otrzymania bezpłatnego powiadomienia 

o zdarzeniu (SMS, e-mail)
• możliwość podglądu historii zdarzeń w aplikacji
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SW600 1 x CR2

Max. odległość między elementami 25 mm

Komunikacja Bezprzewodowa, ZigBee 2.4 GHz

Wymiary SW600 [mm] Czujnik: 22 x 70 x 20
Magnes: 11 x 41 x 10
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