
• Löydät tukisivuiltamme yksityiskohtaiset 
ohjeet kaikista asennuksen vaiheista, usein 
kysytyt kysymykset, komponenttien 
käyttöohjeet ja valmistajien manuaalit.

• Ohjeeseen liittyvät linkit videoihin löydät 
osoitteesta: 
https://salusfin.com/manual/?lang=fi / Tuki

• Asennuspaketin sisältö:

• Reititin (luo yhteyden pilvipalveluun 
käyttöpaikan langattoman nettiyhteyden 
kautta)

• Lämpötilasensori (sisälämpötilan mittaukseen)

• Lämpötilasensori (lämmitysveden lämpötilan 
mittaukseen)

• Älytermostaatteja n kpl (sis. sovitinkappaleet)

• Asennusohje

Salusfin Älykäs lämmityksen ohjaus: Asennusohje
• Huoltoyhtiö asentaa:

• Huoltoyhtiö vaihtaa termostaatit huoneistossa (pois lukien 
kylpyhuone).

• Termostaatteihin asetetaan alkulämpötilaksi esim 21 astetta. 

• Huolto asentaa kaksi lämpötilasensoria, toinen mittaamaan 
lämmitysveden lämpötilaa ja toinen huoneen sisälämpötilaa.

• Reititin kytketään pistorasiaan keskeiselle paikalle.

• Käyttäjä:

• Asenna reititin

• Luo asiakastili pilvipalveluun

• Asenna lämpötilasensorit ja termostaatit järjestelmässä

• Asenna mobiilisovellus

https://salusfin.com/manual/?lang=fi


• Valmistele asennus

• Ota valmiiksi huoneistosi langattoman verkon salasana.

• Käytä asennukseen pöytäkonetta, kannettavaa tai älypuhelinta (Android/iOS)

• Asenna reititin

• Kytke reitittimeen virta, led valo sammuu hetken päästä

• Etsi lähiverkoista: NQxxxx laitetta

• Avaa selain, mene osoitteeseen 192.168.0.1

• Valitse oma langaton verkkosi listalta

• Syötä langattoman verkkosi salasana kahdesti

• Kun yhteys on luotu, led-valo palaa sinisenä

• Reititin luo yhteyden komponenttien ja pilvipalvelun välille käyttäen huoneistosi langatonta nettiyhteyttä

Asenna reititin



• Valmistelut

• Reitin on asennettu

• Sähköposti käytettävissä

• Navigoi selaimella Salusfin Control Centeriin osoitteessa https://control.salusfin.com / Kirjaudu

• Tunnuksen luonti

• Luo käyttäjätunnus ja salasana valitsemalla “Register”, seuraa ohjattua prosessia:

• Luo käyttäjätunnus ja salasana

• Vahvista käyttäjätunnus sähköpostissasi

• Kirjaudu järjestelmään luomillasi tunnuksilla

• Syötä energiabudjetti (valinnainen), sijoituspaikkatyyppi ja maa 

Luo käyttäjätunnus pilvipalveluun

https://control.salusfin.com/


• Valmistelut

• Tarkista sensorien patterit, poista mahdollinen suojaliuska

• Navigoi selaimella osoitteeseen https://control.salusfin.com /Kirjaudu

• Asennus

• Valitse valikosta “Install” ja ”Other Kits”. 

• Syötä PIN-koodi (tarra reitittimen takana), valitse asennettava komponentti ja seuraa ohjattua 
prosessia

• Anna sensorille kuvaava nimi, kun se on liitetty järjestelmään

• Luo uusi huone / liitä sensori olemassa olevaan huoneeseen

• Vinkki

• Huoneet kannattaa nimetä kuvaavasti esim. olohuone, makuuhuone ja lämpötilasensorit 
vastaavasti esim. lämmitysvesi ja sisälämpötila. 

• Sisälämpötilan sensori kannattaa asettaa keskeiselle paikalle huoneistossa ja n. 150cm 
korkeudelle.

• PIN-koodi löytyy asennuspakkauksesta sekä reitittimen kyljestä

Asenna lämpötilasensori

https://control.salusfin.com/


• Valmistelut

• Tarkista termostaatin patterit (Huom. patterien suunta patterikotelon pohjasta)

• Navigoi selaimella osoitteeseen https://control.salusfin.com /Kirjaudu

• Asennus

• Valitse valikosta “Install”, ”Add-ons” ja ”Thermostat | SF500” 

• Paina Start Pairing-painiketta (seuraa ohjattua prosessia)

• Paina Termostaatin keskipainiketta

• Luo uusi huone / liitä termostaatti olemassa olevaan huoneeseen

• Vinkki

• Huoneet kannattaa nimetä kuvaavasti esim. olohuone, makuuhuone

• Jos säädät lämpötilaa termostaatin painikkeista, uusi asetus replikoituu huoneen muihin 
termostaatteihin (oletus: Salusfin järjestelmä on asennettu)

Asenna termostaatti

https://control.salusfin.com/


Asenna Salusfin mobiilisovellus
• Valmistelut

• Lataa Salusfin-sovellus Android tai Apple kaupasta tai QR-koodeilla (alla), jotka ohjaavat 
sovelluskauppaan. 

• Kirjaudu tunnuksillasi ja valitse PIN-koodi (esim 4-6 numeroa).

• Käyttö

• Säädä lämpötilaa huonetasolla ylös- tai alaspäin

• Vinkki

• Termostaattien ja lämpötilasensorien patterin kesto on noin kaksi vuotta. Kun patterin 
varaustaso on alhainen, komponentin kuvakkeeseen tulee varoitusikoni ja termostaatin näyttö 
alkaa vilkkua

• QR koodin lukijaa ei välttämättä ole valmiiksi asennettu älypuhelimeesi

• Android QR iOS QR



• Valmistelut

• Kirjaudu osoitteeseen https://control.salusfin.com/ / Kirjaudu   tunnuksillasi ja valitse Control-
osio

• Käyttö

• Säädä haluamasi lämpötila huonekohtaisesti termostaatin kuvakkeesta TAI

• Luo lämmitysprofiili (voit säätää lämpötilaa ajastetusti)

• Vinkki

• Pilvipalvelun ja mobiiliapplikaation avulla voit ohjata huoneiston lämpötilaa etänä.

• Voit valita Oletusajastuksen ja muokata sitä, säätää lämpötiloja huonekohtaisesti, kopioida 
lämmitysprofiilin huoneesta toiseen, asettaa loma-ajan lämpötilan sekä loma-ajan alku- ja 
loppuajankohdan.

• Loma-ajan lämmityksen säätö: Pudota lämpötilaa viikonloppumatkoilla / lomilla

Salusfin pilvipalvelu

https://control.salusfin.com/


• Käyttö

• Säädä termostaatin nuolipainikkeilla lämpötilaa ylös- tai alaspäin haluamaasi asetukseen 
jokaisesta termostaatista

• Vinkki

• Termostaattien patterin kesto on noin kaksi vuotta. Kun patterin varaustaso on alhainen, 
termostaatin näyttö alkaa vilkkua.

Lämpötilan säätö manuaalisesti / ilman Salusfin-järjestelmää


