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Auraton Smart to system stworzony przez ludzi, którzy tak 
jak Ty mierzą się z wyzwaniami codziennego domowego 
życia. Oddajemy w Twoje ręce elastyczny i prosty system, 
dzięki któremu możesz łatwo zarządzać całym domem za 
pomocą swojego smartfonu lub tabletu.

Auraton Smart jest tworzony i rozwijany z myślą o domach, 
w których każdy domownik ma swoje indywidualne 
potrzeby. Również dzieci. Wierzymy także, że domowe 
życie to napięty harmonogram, w którym zawsze zdarzają 
się niespodzianki. Dlatego urządzenia linii Smart mają 
zapewnić elastyczność, komfort, oszczędności oraz 
bezpieczeństwo przez 365 dni w roku. 

Otwórz dom 
na innowacje

energia ogrzewanie woda
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Aplikacja mobilna

Auraton Smart App

Auraton Smart App to 
Twój sposób na proste 
i szybkie sterowanie 
domem przez 
smartfon lub tablet.

Zmieniaj i kontroluj temperaturę w każdym z pomieszczeń osobno lub połącz je w grupy. 
Zamykaj dopływ wody do mieszkania, kiedy wyjeżdżasz na wakacje i nie obawiaj się 
zalania. Ustawiaj harmonogramy i oszczędzaj energię, gdy nie ma Cię w domu. Wszystko 
to możesz zrobić za pomocą kilku kliknięć. Teraz Twój dom masz zawsze w zasięgu ręki.
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Centrala systemu Auraton Smart

Pulse

Auraton Pulse to eleganckie, łatwe w montażu 
i obsłudze centrum sterowania Twoim domem. 
Dzięki niemu za pomocą intuicyjnej aplikacji 
na smartfon zarządzasz urządzeniami  
w Twoim domu. Pulse zakomunikuje Ci to, 
co ważne, zmieniając intensywność i kolor 
diody. Nie musisz także obawiać się, że  
w razie wystąpienia przerwy w dostawach 
prądu, będziesz musiał wszystko konfigurować 
od nowa. Auraton Pulse zapamiętuje wszystkie 
Twoje ustawienia i wróci do nich, kiedy tylko 
otrzyma zasilanie.

Bezpieczne połączenie  
protokołem Aura

Szyfrowane połączenia

Zdalna aktualizacja firmware’u

Pamięć ustawień

Auraton Smart App
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Czujnik zalania

Flood Sensor

Flood Sensor to bezprzewodowy czujnik wykrywający zalanie. 
Jego design jest inspirowany kręgami, które tworzą miękko 
opadające na taflę wody krople. Piękną formę podkreślają 
nóżki pokryte 24 karatowym złotem, które odróżnią prawdziwą 
powódź od chwilowego zalania czujnika. Jeśli była to tylko 
szklanka wody lub rozlany sok - wystarczy, że podniesiesz 
czujnik i go wytrzesz. Bez zbędnego zamieszania. Małe wymiary 
urządzenia pozwolą Ci umieścić sensor wszędzie, gdzie jest to 
potrzebne.  W razie wykrycia prawdziwego zagrożenia sygnały 
świetlne oraz alarm akustyczny, ostrzegą Cię i wyślą sygnał do 
odcięcia dopływu wody.

Trudno zatapialny

Nieugięty

Wodoszczelny – IP67

Bateria – 10 lat
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Elektroniczny zawór wody

Flood Sensor Valve
Flood Sensor Valve to ukojenie Twoich nerwów 
podczas wyjazdu. Dzięki niemu możesz  
w każdej chwili zamknąć dopływ wody do domu. 
Wystarczy, że uruchomisz aplikację. Zawór 
zamknie lub otworzy dopływ wody wedle Twojego 
życzenia. Nie tylko to zależy od Ciebie. Możesz 
go na stałe podłączyć do zasilania (ładowarką 
USB) lub pozwolić na pracę na wbudowanym 
akumulatorze. Zawór możesz połączyć  
z jednym, lub dla większego bezpieczeństwa, 
kilkoma czujnikami Flood Sensor. Nie musisz 
także obawiać się o wpływ wody na urządzenie. 
Funkcja AntiStop chroni zawór przed zatarciem 
na skutek osadzającego się kamienia. Solidna 
obudowa zaworu sprawia, że urządzenie znajdzie 
wiele innych zastosowań w Twoim domu. Możesz 
na przykład wykorzystać go do sterowania 
podlewaniem ogrodu.

Auraton AntiStop

Wodoszczelny – IP67

Trzy średnice – DN15, DN20, DN25

Zasilanie stałe lub akumulatorowe
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Auraton Heat Monitor wprowadza komfort  
w Twoim domu na nowy poziom. Urządzenie 
zadba, by pożądana przez Ciebie temperatura 
była dokładnie tam gdzie Ty. Ten minimalistyczny 
termostat został stworzony, by być blisko Ciebie 
i Twoich bliskich. 

Heat Monitor przekazuje informacje  
o temperaturze zarówno Tobie poprzez czytelny 
wyświetlacz, jak i pozostałym urządzeniom 
z rodziny Auraton Smart tak, by precyzyjnie 
sterowały temperaturą. Może sterować kilkoma 
głowicami Radiator Controller jednocześnie. 
Wszystko zgodnie z Twoimi wymaganiami. 

* Funkcja dostępna we współpracy z Auraton Smart App.

W każdej chwili możesz sprawdzić lub zmienić 
temperaturę lub czasowo ją  obniżyć, np. gdy 
wychodzisz na kilka godzin. Zablokuj przyciski  
z poziomu aplikacji i… dziecięcym psotom wstęp 
wzbroniony! 

Heat Monitor zapamięta Twoje ustawienia 
nawet, gdy wyciągniesz z niego baterie,  
a funkcja Auraton FrostGuard ochroni instalację 
grzewczą przed zamarznięciem i nie pozwoli 
spaść temperaturze poniżej 4°C. Wszystko po 
to, aby Twoja rodzina czuła się w swoim domu 
doskonale i bezpiecznie.

Precyzyjny pomiar temperatury

Harmonogramy *

Czytelny monitor LCD

Ogrzewanie standardowe  
i podłogowe

Auraton FrostGuard

Termostat bezprzewodowy

Heat Monitor
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Głowica elektroniczna

Radiator Controller

Radiator Controller to mnóstwo sprytu ukrytego 
w bardzo małym urządzeniu, które z łatwością 
zamontujesz. Zapewni Ci wsparcie zarówno 
w obsłudze grzejników, jak i rozdzielaczy 
ogrzewania podłogowego. 

Połącz go z centralą Auraton Pulse 
oraz termostatem Auraton Heat Monitor,  
a zapewnisz maksymalny komfort całej rodzinie, 
jednocześnie dbając o portfel i środowisko. 

Urządzenia „uczą się” nawyków domowników 
i dopasowują ogrzewanie do rytmu życia 
rodziny. W każdej chwili możesz także 
ustawić pożądaną temperaturę samodzielnie 
lub wyznaczyć powtarzalny program na cały 
tydzień.

Jeśli to konieczne, głowica zasygnalizuje stan 
wbudowaną diodą oraz sygnałem akustycznym. 
Nie musisz też obawiać się zimy, bo funkcja 
Auraton FrostGuard uruchomi ogrzewanie nie 
pozwalając na spadek temperatury poniżej 4°C 
i nie dopuszczając do zamarznięcia instalacji.  

A wszystko to w absolutnej ciszy, która pozwala 
na spokojny i bezpieczny sen Tobie lub 
Twojemu dziecku.

Precyzyjny pomiar temperatury

Harmonogramy *

Ogrzewanie standardowe  
i podłogowe

Auraton FrostGuard

M30x1.5 i Danfoss RA-N

Cykliczne odkamienianie

* Funkcja dostępna we współpracy z Auraton Smart App.
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Sterownik urządzenia grzewczego

Heater Controller

Heater Controller posłuży Ci do precyzyjnego 
zarządzania pracą pieca lub innego urządzenia 
wykonawczego, które wymaga solidnego 
podejścia, np. dużych grzejników elektrycznych, 
bojlerów czy pomp. 16-amperowy przekaźnik 
pozwala na podłączenie sterownika do prawie 
każdej domowej instalacji, dbając o maksymalną 
wydajność i niskie rachunki. Minimalistyczny 
design uwzględnia blokadę przycisków, 
ograniczając możliwość niepożądanych ingerencji 
i zmian Twoich ustawień. Heater Controller nie 
zapomni Twoich ustawień nawet kiedy nastąpi 
odłączenie prądu, a funkcja Auraton FrostGuard 
ochroni instalację grzewczą przed zamarznięciem 
i nie pozwoli spaść temperaturze poniżej 4°C.

Precyzyjne zarządzenie 
urządzeniem grzewczym 

Harmonogramy *

16-amperowy przekaźnik

Auraton FrostGuard

* Funkcja dostępna we współpracy z Auraton Smart App.
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1-kanałowy moduł wykonawczy

Switch One

Przełącznik Switch One sprawia, że możesz 
wygodnie sterować urządzeniami elektrycznymi. 
Na przykład, by zapanować nad oświetleniem 
całego domu. Wystarczy, że po instalacji 
pobierzesz aplikację Auraton Smart App i Switch 
One pomoże Ci stworzyć w pełni inteligentny dom. 
Dzięki niemu przeanalizujesz zużycie energii  
i przeliczysz koszty użytkowania podłączonego 
urządzenia. W każdej chwili, jednym kliknięciem 
w ekran smartfonu lub tabletu wygodnie włączysz 
i wyłączysz podłączone urządzenie. Nawet 
wtedy, gdy nie ma Cię w domu i chcesz zrobić 
domownikom niespodziankę.

Wygodne zarządzenie 
podłączonym urządzeniem

Łatwa kontrola zużycia energii

Ochrona podłączonego 
urządzenia

Bezpieczne połączenie  
protokołem Aura

DOSTĘPNE WKRÓTCE
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Wygodne zarządzenie 
podłączonymi urządzeniami

Łatwa kontrola zużycia energii

Ochrona podłączonych 
urządzeń

Bezpieczne połączenie  
protokołem Aura

2-kanałowy moduł wykonawczy

Switch Two
Switch Two powstał dla osób, które zamierzają 
z poziomu aplikacji zarządzać większą ilością 
urządzeń. Do tego przełącznika możesz 
podłączyć dwa odbiorniki i sterować nimi 
zupełnie niezależnie. Dzięki temu otwierają 
się nowe możliwości, np. tworzenia złożonych 
scen w pomieszczeniach Twojego domu. 
Auraton Switch Two potrafi to samo, co 
Switch One – tyle, że dla dwóch urządzeń. 
Analizuj zużycie energii i przeliczaj koszty 
użytkowania podłączonych urządzeń. A do 
tego w każdej chwili, jednym kliknięciem 
w ekran smartfonu lub tabletu wygodnie 
włączysz i wyłączysz podłączone urządzenia.

DOSTĘPNE WKRÓTCE
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Sterownik bram i rolet

Roller Shutter

Nie trać czasu na codzienne, ręczne otwieranie i zamykanie 
rolet, markiz czy bram garażowych. Auraton Roller Shutter to 
sterownik, który wyręczy Cię w tej powtarzalnej czynności, 
dzięki czemu skupisz się na tym, co ważne. Urządzenie 
posiada także funkcję pomiaru zużywanej energii oraz mocy 
prądu. Pomoże Ci więc analizować koszty i lepiej panować 
nad domowym budżetem. Do tego nasz autorski protokół 
komunikacji AURA sprawia, że tylko Ty masz kontrolę nad 
urządzeniem. Tak wygoda łączy się z bezpieczeństwem!

DOSTĘPNE WKRÓTCE

Bezpieczne połączenie  
protokołem Aura

Obsługa rolet, markiz  
i bram garażowych

Wygodny pomiar  
zużycia energii

Wygodne zarządzenie 
podłączonymi urządzeniami
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Wprowadź do domu       wygod(n)y Auraton Smart

Włącznik 
czasowy

Harmonogram Jeśli-Wykonaj

Grupuj proste akcje, które mają 
wydarzyć się w podobnym cza-
sie, np. włączenie kilku lamp na 
raz. Możesz także sprawić, by 
dla efektu poszczególne operacje 
odbywały się z opóźnieniem.

Zaprogramuj ustawienia 
danego urządzenia na cały 
tydzień. W ten sposób mo-
żesz, np. wygodnie zarzą-
dzać temperaturą  
w całym domu. 

Połącz ze sobą różne wyda-
rzenia w ciągi lub pary, np. gdy 
włączysz światło w salonie, 
temperatura wzrośnie do 23°C 
lub jeśli czujnik zalania wykryje 
zagrożenie – system zamknie 
zawór wody.

Grupa

Wykonaj Powiadomienia 
push

Ogrzewanie
Zgrupuj parametry urządzeń,  
a Auraton Smart zsynchronizuje 
ich wartości. Gdy utworzysz gru-
pę, np. z parametru temperatury 
docelowej na termostacie  
i głowicy – każdą zmianę warto-
ści na którymkolwiek z urządzeń 
Auraton Smart prześle do pozo-
stałych.

Twórz sceny. Zgrupuj kilka ope-
racji pod jednym przyciskiem,  
a sprawisz, że zostaną wykona-
ne na raz, np. gdy wyjdziesz na 
taras, jednym gestem włączysz 
kilka sekcji oświetlenia na raz.

Otrzymuj powiadomienia  
o każdej akcji nawet wtedy, gdy 
na smartfonie nie masz urucho-
mionej aplikacji. Dzięki temu 
zawsze wiesz, co dzieje się  
w Twoim domu.

Skonfiguruj uruchamianie 
ogrzewania, bazujące na we-
wnętrznym programie danego 
urządzenia. Wybierz urządzenia, 
które będą inicjować wykonanie 
operacji oraz urządzenia, które 
mają reagować na impuls i pod-
nieść temperaturę.



26 27

Zestawy

Radiator Set

Heater Set

Water-Stop Set

Wprowadź przyszłość do życia całej rodziny. Wybierz jeden z rekomendowanych zestawów.

Heat Monitor + Radiator Controller

Heat Monitor + Heater Controller

Flood Sensor + Flood Sensor Valve

Jak działa system Auraton Smart?

Pulse

Heater Controller

Flood Sensor
Valve

Flood Sensor

Heat Monitor

centrala systemu Auraton Smart

sterownik urządzenia
grzewczego

elektroniczny
zawór wody

zamyka dopływ
wody w momencie
wykrycia zalania

Switch One
1-kanałowy moduł wykonawczy

czujnik zalania

kocioł grzewczy
elektryczny
lub gazowy

termostat
bezprzewodowy

Auraton Smart App
aplikacja mobilna

Switch Two
2-kanałowy moduł wykonawczy

Roller Shutter
sterownik bram i rolet

Radiator Controller
głowica elektroniczna

energia

ogrzewanie

woda



www.auratonsmart.com

Produkty i rozwiązania Auraton Smart powstały 

z myślą o tym, by dbać o komfort Twojej rodziny  

i bezpieczeństwo Twojego domu. Wierzymy, że 

dążenie do perfekcji nigdy się nie kończy. Dlatego 

nieustannie rozwijamy nowe produkty i funkcje, 

które mają odpowiadać na potrzeby Twojej rodziny. 

Dlatego jeżeli masz pytania, potrzebujesz pomocy  

w instalacji systemu lub masz pomysł na 

rozwiązanie, które ułatwiłoby życie Tobie i innym, 

odwiedź naszą stronę. Pragniemy uczynić Twoje 

domowe życie trochę łatwiejszym. 
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