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SALUS Controls maakt deel uit van de Computime Group
Op grond van ons beleid van voortdurende productontwikkeling behoudt SALUS Controls plc zich 
het recht
voor de specificaties, het design en de materialen van de in deze brochure vermelde producten 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
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Ga voor de installatiehandleiding in PDF-formaat 
naar: www.salus-manuals.com

Garantie

SALUS Controls garandeert dat dit product (HTRS230) vrij van materiaal- 
en fabricagefouten is en gedurende een periode van vijf jaar vanaf de 
installatiedatum overeenkomstig de specificaties functioneert. SALUS 
Controls is in geval van inbreuk op deze garantie uitsluitend tot reparatie 
of vervanging van het defecte product (naar eigen keuze) gehouden.

Naam klant: ......................................................................................................................................

Adres klant: ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................... Postcode: ....................................................

Tel.nr.: ................................................................ E-mailadres: .......................................................

Installatiebedrijf: .............................................................................................................................

Tel.nr.: ................................................................ E-mailadres: .......................................................

Installatiedatum: .............................................................................................................................

Naam installateur: ..........................................................................................................................

Handtekening installateur: .......................................................................................................

14. Technische gegevens

Model: HTRS230

Voltage 230 VAC, +-10%, 50/60 Hz

Bedrijfsspanning  230 V: 1,8 W

Temperatuurverlaging  Instelbaar

Temperatuurbereik  5 °C – 35 °C

Temperatuurverschil (span)  +/-0,5C OR +/-0,25C

Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C

Omgevingstemperatuur  0 °C tot 45 °C

Beschermingsgraad IP 30

CE-conformiteit overeenkomstig Klasse II (EN60730)

Materiaal behuizing PC, V2

Kleur  RAL 9010 zuiver wit

Aansluiting  Schroefklem

Gewicht 125 g netto / 170 g bruto

Pulsbreedtemodulatie (PBM)  Ja

Profielmodi  3 (Zon, Maan, Automatisch)

Verwarmen en koelen Ja, automatische omschakeling  
op het klemmenblok 

Parameters aanpassen Ja, in Installatiemodus

Afmetingen  85 mm*85 mm*25 mm 

8. De thermostaat instellen

9. De thermostaat instellen

Opmerking: Met d20 kunt u het stroomverbruik van de thermostaat 
beperken.

De hysterese instellen
U kunt de hysterese instellen door de installatiemodus te kiezen, naar d01 te gaan en 
hierna de gewenste waarde te selecteren (PBM / 0,5 °C / 1,0 °C). Als uw apparaat de 
vloerverwarming regelt, raden we aan het PBM-algoritme te gebruiken.

Verwarmen/koelen kiezen

Handmatig
Deze modus wordt aangeduid door de knipperende symbolen
Druk op        of         om tussen de modi te schakelen.

Auto
De CO-terminal moet worden aangesloten
met dezelfde fase als de voedingsspanning.
Hierna worden de verwarmings- en
koelfuncties automatisch uitgevoerd.
In de installatie-modus moet d18 op 1 (standaard is 0) worden ingesteld wanneer de 
CO-kabel aangesloten wordt.

10. De thermostaat instellen

Koelen geblokkeerd
Indien de thermostaat op Koelen uitgeschakeld (d19-->1) ingesteld is, wordt 
de koelfunctie voor afzonderlijke kamers geblokkeerd tot het apparaat de 
verwarmingsinstructie ontvangt. Tijdens de periodes dat koelen geblokkeerd is, wordt 
geen speciaal symbool op het LCD-scherm weergegeven. Ook het symbool voor de 
koelmodus wordt niet weergegeven.

Bescherming
Indien de kamertemperatuur hoger is dan de limiet van 36 °C, wordt verwarmen 
uitgeschakeld ongeacht het regelpatroon en de vertragingstimers.  Indien de 
kamertemperatuur lager is dan de limiet van 4 °C, wordt koelen uitgeschakeld 
ongeacht het regelpatroon en de vertragingstimers.

Apparaat-
nr.

d01

d02

d05

d07

d08

d12

d13

d18

d19

d20

0

0

0

0

1

1

1

2

1

0

5,0-17,0 ºC

5,0-35,0 ºC

5,0-40,0 ºC

2

1

-3,0 ºC tot 
+3,0 ºC

0

0

0

0

0,0 ºC

5,0 ºC

35,0 ºC

5,0 ºC

2

1

PBM

Niet verbonden

Koelen toegestaan

1 tot 5 actuators laden

Verbonden

Koelen uitgeschakeld

Offset kamertemp.
meetfout (in 0,5 ºC)

Kamertemp.offset

Verwarmingsregeling

Verwarmings-/
koelmodus

Koelen geblokkeerd

Het aantal
actuators selecteren

Koelregeling

Klepbescherming

Vorstbeschermingsinstelling

Max. 
verwarmingsinstelpunt 

Min. koelinstelpunt

Standaard-
waarde

Functie Kleppen Definitie

Aan-uit: 0,5 ºC (+_0,25 ºC)

Aan-uit: 0,5 ºC (+_0,25 ºC)

Uitschakelen

Inschakelen

Aan-uit: 0,5 ºC (+_0,5 ºC)

Aan-uit: 0,5 ºC (+_0,5 ºC)

11. Fabrieksinstellingen resetten

12. Verwarmings-/koelmodus

13. Temperatuuroffset(Temperatuurkalibratie)

Houd de getoonde 
knoppen 3 seconden 

ingedrukt.

Kies P47 als u de
fabriekinstellingen wilt 

terugzetten.

Druk op        om te 
bevestigen. 

Druk op        om te 
bevestigen.

Opmerking: Om  
47 snel te bereiken, 
moet u        de knop
ingedrukt houden. 
Het display springt 
dan in stappen van 5 
verder.

Verwarmingsmodus Koelmodus

Temperatuurmodus Verwarmen Koelen

Zonnig 20,0 ºC 20,0 ºC

Maan 17,0 ºC 26,0 ºC

Vorst 
(verwarmingssysteem) 5 ºC --.-

De temperatuuroffset kan op elke waarde tussen
-3 °C en +3 °C ingesteld worden. Druk op OK om te bevestigen.

Houd lang ingedrukt om
de Instellingsmodus op 

te roepen.

Druk op       of       om de
temperatuuroffset in te stellen.



De NSB-modus is afhankelijk van de NSB-kabelverbinding. 

0 V=NSB UIT
230 V=NSB AAN

Deze functie wordt alleen geactiveerd wanneer de thermostaat in de modus 
Auto staat.

Als het apparaat een NSB-signaal ontvangt, schakelt het naar        -      . Indien de NSB 
uitgeschakeld is, functioneert de unit in         en        . U kunt de thermostaat handmatig 
op NSB instellen door het vakje op het symbool        te zetten.

4. Functies knoppen

Modus selecteren. Houd de knop lang ingedrukt om zonder 
opslaan terug te gaan.

OK-knop. Houd de knop kort ingedrukt om de selectie te 
bevestigen. Houd de knop lang ingedrukt om op te slaan 
en terug te gaan. Houd de knop lang ingedrukt om de 
temperatuuroffset verwarmen/koelen in te stellen.

De ingestelde temperatuur verhogen/verlagen.

Als u in de modus Auto op
       of       drukt, wordt
de instel-temperatuur 

weergegeven.

Als u in de modus Auto de 
knop        of        ingedrukt 

houdt, krijgt u toegang
tot de modus Handmatige

override.

Druk na het selecteren 
van de temperatuur op

, waarna           verschijnt. 

Opmerking: In de modus Auto is de omschakeling naar de modus Handmatige 

override tijdelijk. Dit wordt door het symbool               aangeduid. Bij stand-alonegebruik 

is de wijziging permanent.

Indien u in de modus 
Zonnig/Maan/Vorst op 

de knop       of        drukt, 
krijgt u toegang tot de 

modus Handmatige 
override.

In de modus Zonnig/
Maan/Vorst is de 

wijziging permanent.

Als de modus Auto 
opnieuw wordt 

geselecteerd, wordt de 
permanente override

beëindigd.

5. Vorstbescherming

Verplaats het vakje naar het 
symbool voor de modus 

Vorstbescherming door op      
of       te drukken. De modus 

Vorstbescherming wordt 
opgeroepen.

In de modus 
Vorstbescherming kunt

u een temperatuur
tussen 5°-17 °C kiezen.

Druk op de knop        of       
om de temperatuur in 

te stellen.

Opmerking:  u kunt tijdens het instellen op elk moment op        drukken om naar 
het vorige scherm terug te keren of houd        ingedrukt om naar het beginscherm 
terug te gaan.

Productconformiteit en veiligheidsinformatie

 Productconformiteit

SALUS Controls verklaart hierbij dat het product voldoet aan de essentiële  
eisen van de volgende EG-richtlijnen: 2014/30/EU, 2014/35/EU en  
2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar  
op: www.saluslegal.com.

 Veiligheidsinformatie

Overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften gebruiken. Het apparaat dient te 
worden gebruikt voor het regelen van de kamertemperatuur in een huis.

 Installatie 

Deze accessoire moet door een deskundig persoon worden gemonteerd en de 
installatie dient te voldoen aan de geldende richtlijnen, normen en voorschriften 
van de plaats of het land waar het product is geïnstalleerd. Niet-naleving van de 
relevante normen kan leiden tot vervolging.

Opmerking: Alle elektrische installatiewerkzaamheden moeten 
door een bevoegde elektricien of een ander competent persoon 
worden uitgevoerd.       

Productbeschrijving
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de SALUS HTRS230-thermostaat. Met dit 
apparaat kunt u het verwarmen en koelen van uw huis naar wens kunt regelen.

Het HTRS230-apparaat van SALUS Controls is een stijlvolle en nauwkeurige digitale  
kamerthermostaat met een groot en goed leesbaar LCD-scherm en 
aanraakgevoelige knoppen. U kunt nu eenvoudig de temperatuur in uw huis 
aanpassen om eencomfortabele woonomgeving te creëren.

Wij hopen dat u veel plezier zult hebben van ons product.

Inhoud van de doos

Inhoud handleiding:
Inhoud doos
Inleiding
Productconformiteit en
veiligheidsinformatie
Installatie
Gebruikersinterface
Status-/ledindicatie
Opmerkingen installateur
Garantie

In deze handleiding ge-
bruikte symbolen:
 
 Veiligheid

 Belangrijke informatie
 
 Uw voordeel

Bevestigingsschroeven

1 x installatiehandleiding
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SALUS Controls plc
SALUS House
Dodworth Business Park South,
Whinby Road,
Dodworth, Barnsley S75 3SP, UK.

Sales: T: +44 (0) 1226 323961
 E: sales@salus-tech.com  

Technical: T: +44 (0) 1226 323961
 E: tech@salus-tech.com 
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SALUS Controls is a member of the Computime Group
Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls 
plc reserve the right to change specification, design and materials of 
products listed in this brochure without prior notice.
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For PDF Installation guide please 
go to www.salus-manuals.com

Warranty

SALUS Controls warrants that this product (HTRS230) will be free from any 
defect in materials or workmanship, and shall perform in accordance with 
its specification, for a period of five years from the date of installation. SALUS 
Controls sole liability for breach of this warranty will be (at its option) to repair 
or replace the defective product.

Customer Name: ......................................................................................................................................

Customer Address: .................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

....................................................................................... Post Code: ............................................................

Tel No: ................................................................ Email: .............................................................................

Engineers Company: .............................................................................................................................

Tel No: ................................................................ Email: .............................................................................

Instalation Date: .......................................................................................................................................

Engineers Name: ......................................................................................................................................

Engineers Signature: .............................................................................................................................

8. Setting the Thermostat

Device 
No

Function Values Definition Default 
Value

d01 Heating control 0 PWM 0

1 On-Off: 0.5°C(±0.25°C)

2 On-Off: 1.0°C(±0.5°C)

d02 Room temp offset -3.0°C to 
+3.0°C

Offset room temp measuring 
error(in 0.5°C)

0.0°C

d05 Cooling control 1 On-Off: 0.5°C(±0.25°C) 2

2 On-Off: 1.0°C(±0.5°C)

d07 Valve protection 0 Disable 1

1 Enable

d08 Frost Setpoint 5.0-17.0°C 5.0°C

d12 Max. heating setpoint 5.0-35.0°C 35.0°C

d13 Min. cooling setpoint 5.0-40.0°C 5.0°C

d18 Heating/Cooling 
Mode

0 No connection 0

1 Connection

d19 Cooling Blocked 0 Cooling allowed 0

1 Cooling disabled

11. Factory Reset 14. Technical Specification

12. Heating/Cooling Mode

13. Temperature Offset (TemperatureCalibration)

Press the indicated keys 
together for 3 seconds.

Long press in order to 
enter in Settings Mode.

Press          to confirm

Press          to confirm

Select P47 if you want to 
reset to factory settings.

Press          to confirm

Note: In order to 

quickly reach 47 you 

can hold down           

key. The display will 

fast forward to step 5.

9. Setting the Thermostat

Note: The d20 will help you to reduce the power outlet on 
the thermostat.

Setting the hysteresis
You can set the hysteresis by entering in Installer Mode, accessing d01 and after 
that selecting the desired value ( PWM / 0.5°C / 1.0°C ).

Heating and Cooling Selection

Manually
The mode will be indicated by the flashing icons                
Press         or        to change the modes.

Auto
The CO terminal needs to be connected.

After that the heating and cooling functions will be done automatically.
In Installer Mode, d19 has to be set on 0.

10. Setting the Thermostat

Cooling blocked
When the thermostat is set on Cooling Disabled (d19-->1) it will block the 
cooling function for single rooms until the device will receive the heating 
command. During the periods of Cooling Blocked no special indicator will be 
displayed on the LCD screen. Cooling mode indicator will also be turned off.

Protection
When room temperature is over the limit of 36°C, all heating outputs will be 
turned off regardless of the control pattern and delay timers.  When room 
temperature is under the limit of 4°C, all cooling outputs will be turned off 
regardless of the control pattern and delay timers.

Heating Mode Cooling Mode

Temperature Mode Heating Cooling

Sunny 20.0ºC 20.0ºC

Moon 17.0ºC 26.0ºC

Frost (heat system) 5ºC -

The Temperature Offset can be set at any value between
-3°C and +3°C. Press OK to confirm.

Model: HTRS230

Operating Voltage: 230VAC / 50Hz

Max Switching Current: 0,5A

Max No. Actuators: 5pc

Hysteresis: 0,5C /1C

Size: 85mm / 85mm / 25mm

Humidity: 60ºC, 85% RH

Temp Range: 5ºC - 40ºC

Storage Temp: -25ºC - 60ºC

Safety Class: IP30

Certification: CE, ROHS II

Thermostaat HRTS230

Verwijder voorzichtig de voorkant van de 
behuizing en breng de kabelverbindingen 
tot stand.

2. Op klemmenblok aansluiten

N

N

L

CO
L

ACTUATOR

E.G.
HEAT
PUMP EXTERNAL

CLOCK

230VAC
50Hz

1. De thermostaat monteren

N
CO
L

Opmerking: U kunt de thermostaat direct op het 
klemmenblok KL04NSB, KL08NSB of een actuator
(apart verkrijgbaar) aansluiten.

3. Symbolen thermostaat

VAKJE betekent moduskeuze:
bijv. betekent dat hoge temperatuur geselecteerd is
 betekent dat hoge temperatuur niet geselecteerd is.

Zonnig: hoge, aangename temperatuur.

Maan: lage, minder aangename temperatuur.

Geeft AUTO AAN of AUTO UIT aan.

Vorstbescherming is actief, niet beschikbaar in koelmodus.

Verwarmingsmodus: geeft aan dat verwarming ingeschakeld is.

Koelmodus: het symbool knippert indien de koelmodus actief is.

Temperatuurweergave
• Toont de kamertemperatuur
• Toont de ingestelde temperatuur

Tijdelijke override: indien de ingestelde temperatuur wordt 
veranderd in de programmamodus, wordt het handsymbool 
weergegeven tot het volgende programma begint.

OF

U kunt de modi veranderen door op          of            te drukken en het vakje op
de gewenste modus te positioneren.

Opmerking: De NSB-functie is alleen beschikbaar als u nog een ander apparaat 
heeft dat een NSB-signaal kan zenden (thermostaat HTRP230, externe klok, NSB-
schakelaar of een andere klokthermostaat).

6. Nachtverlagingsfunctie (NSB)

7. Installatiemodus

Kies P49 als u de 
installatiemodus wilt 

oproepen.

Druk op         om te 
bevestigen.

U bent in de 
installatiemodus. Kies uw 
opties met       of        en 

bevestig vervolgens door 
op         te drukken.

Opmerking: deze functie stelt u in staat uw 
thermostaat naar wens in te stellen. Om 
het apparaatniveau te selecteren, drukt u 
op      om naar het volgende (d1 > d2 > d5) 
te gaan. Op het gewenste niveau drukt u 
op         , waarna u uw voorkeuren kunt kiezen 
met        of        .

Houd de getoonde 
knoppen 3 seconden 

ingedrukt.

Opmerking: de LCD-achtergrondverlichting wordt geactiveerd door 

Wandmontage
Voor wandmontage markeert u de correcte 
positie op de muur en monteert u het 
achterste deel van de behuizing op de muur.

Installeer de digitale kamerthermostaat HTRS230 op circa 1,5 m boven de vloer. Het apparaat  
moet makkelijk te bereiken zijn en buiten bereik van  direct zonlicht worden gemonteerd. 
De thermostaat kan direct op de muur of boven op een inbouwdoos worden geïnstalleerd.


