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PRODUCTNALEVING
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de  volgende EC-richtlijnen:

• Elektromagnetische compatibiliteit  richtlijn EMC2004/108/EC

• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EEC

• Richtlijn van de Raad 93/68/EEC

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Deze instructies zijn van toepassing op het Salus Controls model dat op het voor blad van deze
handleiding vermeld staat en mogen niet met een ander merk of model gebruikt worden.

Deze instructies zijn bedoeld om toe te passen in Nederland en België alleen, en moet worden
gevolgd, samen met alle reglementaire Eisen. Neem bij twijfel contact op met de technische helplijn
van Salus Controls. 

Deze accessoire moet door een bevoegd iemand bevestigd worden en de installatie moet gebeuren
volgens de richtlijnen in de huidige uitgaven van BS7671 (IEE bedradingsvoorschriften) en deel 'P'
van de bouwvoorschriften.  Als de voorschriften in  deze publicaties niet opgevolgd worden, kan dit
leiden tot vervolging.

Sluit altijd eerst de AC-hoofdtoevoer af voordat u de eenheid opent of van   de muur of muurkast
verwijdert.  Geef deze  instructies aan de eindgebruiker waar ze op een veilige plaats bewaard
moeten worden voor toekomstige referentie.
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INLEIDING

Een thermostaat wordt gebruikt om het
verwarmingssysteem in uw huis aan  en uit te
schakelen.  Hij werkt door de luchttemperatuur waar te
nemen en de verwarming aan te zetten als de
luchttemperatuur tot onder de instelling van de
thermostaat daalt. de verwarming wordt uitgezet als de
ingestelde temperatuur is bereikt.

De ST320 van Salus Controls is een stijlvolle en
nauwkeurige elektronische thermostaat met een groot,
gemakkelijk af te lezen LCD-scherm. De thermostaat is
speciaal gemaakt om voltvrij gebruikt te worden. 

Dankzij de revolutionaire aanraakring is hij erg eenvoudig te gebruiken en ziet hij er ook nog eens
mooi uit.  Het LCD-scherm geeft de huidige temperatuur weer en met één druk op de knop is hij
eenvoudig te bedienen.  

KENMERKEN

• Technologie met aanraakring 
• Groot LCD-scherm met wit achtergrondlicht 
• Stijlvol ontwerp 
• Voltvrije contacten 
• Werkt op batterijen met vervangingsindicator  
• Vorstbescherming
• Symbool 'brander aanl
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INSTALLATIE

Lees eerst de belangrijke veiligheidsinformatie aan het begin van deze handleiding voordat  u dit
apparaat gaat installeren.

De ideale positie de ST320  is  ongeveer 1,5 meter vanaf de vloer .   Hij dient op een goed bereikbare
plaats gemonteerd te worden, die redelijk goed verlicht is  en waar er geen extreme temperaturen
of tocht aanwezig zijn. Monteer de thermostaat niet  op een buitenmuur, boven een radiator of op
een plaats  waar de zon er rechtstreeks op kan schijnen.

Er zijn slechts twee elektrische aansluitingen nodig voor
de ST320 en deze aansluitingen dienen gemaakt te
worden naar het klemmenblok in de thermostaat.     Er is
geen aarde-aansluiting nodig voor de juiste en veilige
werking van de ST320 maar er is een parkeerklem
aanwezig om een eventuele aardedraad aan te sluiten.
Deze aansluitingen worden weergegeven in de
onderstaande tekening en tabel: 

Klem Functie
L (COM) Spanninghoudend
SL (NO) Geschakeld spanninghoudend(uitvoer)
Aarde Aarde parkeren (Geen elektrische aansluiting)

NB: Alle elektrische installaties moeten uitgevoerd worden door een bevoegde elektricien of ander
competent persoon.

Als u niet zeker weet hoe u deze thermostaat moet installeren, raadpleeg dan een bevoegde
elektricien, verwarmingsmonteur of de leverancier van uw boiler/verwarmingssysteem voor  advies.

Bedradingsschema
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GEBRUIKERSINTERFACE EN  BEDIENINGEN

De status en werking van de ST320 staat duidelijk
weergegeven op het grote LCD-scherm. 

Het scherm bestaat uit een combinatie van symbolen en alfanumerieke tekens.  De bovenste rij is een
set statussymbolen, de middelste rij wordt gebruikt om de temperatuur aan te geven (in °Celsius)
en de onderste rij is een alfanumerieke weergave van het menu en statusmeldingen. 

De functies van de statussymbolen zijn:

Indicator Beschrijving Functie
Indicator RF-signaal (Niet Geeft aan dat de unit een draadloos
gebruikt met de ST320) signaal uitzendt

Indicator aanraakvergrendeling Geeft aan dat de aanraakvergrendeling geactiveerd is

Indicator verwarmingsstand Geeft aan dat de verwarming aangezet is.  

Indicator vorststand Geeft aan dat de vorstinstelling aangezet is

Batterijstatus Geeft aan dat de batterij bijna leeg is

Er zijn weinig gebruikersbedieningen voor de ST320 waardoor deze thermostaat erg makkelijk te
gebruiken is.  De thermostaat wordt bediend via een aanraakring (die om het scherm heen zit), twee
aanraakgevoelige toetsen, een reset-knop en een schuifschakelaar aan de zijkant van de thermostaat. 

Deze bedieningen staan hieronder weergegeven, samen met een beschrijving van  de functies ervan.
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OVERZICHT GEBRUIKERSBEDIENINGEN:

Toets/ Werking Functies
Aanraakring (draai rechtsom) Verhoogt de ingestelde temperatuur en rolt 

omlaag door de menuselectie.
Aanraakring (draai linksom) Verlaagt de ingestelde temperatuur en rolt 

omhoog door de menuselectie.
OK-toets Gaat naar een menu of bevestigt een menuselectie.
Pijltjestoets (terug) Enkele aanraaktoets. Hiermee gaat de unit 1 stap terug.

Als deze 2 seconden ingedrukt gehouden wordt, gaat de 
unit terug naar de oorspronkelijke bedrijfsstand.

Reset-knop Resets de thermostaat tot de standaard (fabrieks)instellingen
Slide Switch Activeert en deactiveert de toetsvergrendelingsfunctie

(om onopzettelijke wijzigingen te voorkomen)

Aanraakring

Schuifschakelaar

OK-toets Reset-knop Pijltjestoets (terug) 
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BEDIENING

De ST320 wordt geconfigureerd en afgesteld door
middel van een innovatieve en stijlvolle aanraakring
en twee aanraakgevoelige toetsen.   De aanraakring
zit om het scherm van de thermostaat heen en is
eenvoudig te bedienen door met uw vinger rond de
ring te gaan. 

Het LCD-scherm met verlichting geeft een duidelijk zichtbare en makkelijk afleesbare indicatie van
de status van de thermostaat.

DE INSTELTEMPERATUUR BEKIJKEN

Als u ergens op de aanraakring drukt, behalve op de OK- en pijltjestoets, als
de ST320 in de NORMALE stand staat (in de NORMALE stand geeft de
thermostaat de kamertemperatuur weer), kunt u de ingestelde temperatuur
bekijken.  

De huidige insteltemperatuur wordt dan weergegeven.  De insteltemperatuur wordt twee seconden
lang weergegeven. Daarna geeft het LCD-scherm de kamertemperatuur weer aan.
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Als de ST320 in de vorststand staat, zal het LCD-scherm zowel de kamertemperatuur als de
vorstindicator weergegeven.  Om de VORST-stand uit te zetten, selecteert u het VORST-menu en
gebruik dan de aanraakring om naar de OFF (uit)-instelling te gaan.  Op het LCD-scherm wordt dan
OFF weergegeven. 

Als u op de aanraakring gedrukt heeft, geeft het LCD-scherm de
vooringestelde vorsttemperatuur weer van 5°C (deze temperatuur is in de
fabriek ingesteld en kan niet gewijzigd worden). 

Als u op de OK- of pijltjestoets drukt gaat de ST320 
weer terug naar de NORMALE stand.

DE INSTELTEMPERATUUR WIJZIGEN

Als de ST320 in de NORMALE stand staat drukt u ergens op de
aanraakring (behalve op de OK- en pijltjestoets) (zoals beschreven in
het voorgaande deel) om naar de insteltemperatuur te bekijken.  De
huidig ingestelde temperatuur wordt op het LCD-scherm weergegeven
en zal knipperen. 

Als de insteltemperatuur knippert, drukt u op de aanraakring en beweeg uw vinger rechtsom om de
insteltemperatuur te verhogen, of linksom om de insteltemperatuur te verlagen.  Druk op OK om de
selectie te bevestigen.  U zult zien dat tijdens het aanpassen het scherm met de insteltemperatuur
niet knippert. Dit is normaal en het scherm zal ongeveer 0,5 seconden na het loslaten van de
aanraakring weer gaan knipperen. 

Als er 10 seconden lang geen activiteit is of als de pijltjestoets is ingedrukt, gaat de ST320 weer terug
naar de NORMALE stand zonder de insteltemperatuur te wijzigen. 

Als de ST320 in de VORST-stand staat, kan de insteltemperatuur niet gewijzigd worden.  Zet
de VORST-stand uit zoals hierboven beschreven om de insteltemperatuur te kunnen
wijzigen. 
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TOEGANG TOT DE MENU'S

De pijltjestoets is niet actief als de ST320 in de NORMALE stand staat.  Druk
twee keer op de OK-toets om naar de menuschermen te gaan.  Het eerste menu
dat weergegeven wordt is het VORST-menu:

Gebruik de aanraakring om door de
menu's te gaan en druk op de OK-
toets om het gewenste menu te
selecteren:

Als u op de pijltjestoets drukt gaat de ST320 terug naar de NORMALE stand.  Na 10 seconden, of als
er geen toets wordt ingedrukt, of als er geen beweging wordt waargenomen op de aanraakring,
gaat de thermostaat terug naar de NORMALE stand. 

VORST-MENU

In het VORST-menu kunt u de vorstbeschermingsstand van de ST320 aan- of uitzetten.  De
temperatuur van de VORST-stand is vooringesteld op 5°C; deze temperatuur is in de fabriek ingesteld
en kan niet gewijzigd worden. 

De VORST-indicator          wordt in het hele VORST-menu weergegeven 
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Gebruik in het menu de aanraakring om naar de gewenste optie te gaan (OFF (uit) of ON (aan) en
bevestig de keuze met de OK-toets.  Gebruik de pijltjestoets om terug te gaan naar het menu-
optiescherm. 

SLAAPMENU

In de SLAAP-stand kan de ST320 energie besparen door het LCD-scherm uit
te zetten.  In het SLAAP-menu kunt u deze energiebesparende functie
activeren via een afteltimer van 5 seconden: 

Als u binnen de 5 seconden op de OK-toets drukt, gaat de ST320
onmiddellijk naar de SLAAP-stand. Dit gebeurt ook als u hem laat aftellen tot nul.  
Als u op de pijltjestoets drukt gaat de ST320 terug naar de menuweergavestand. 

Als u gedurende 1 seconde op de aanraakring drukt, gaat de verlichting van het LCD-scherm aan en
als u gedurende 3 seconden op de aanraakring drukt, komt de ST320 uit de SLAAP-stand en gaat de
thermostaat weer terug naar de NORMALE stand. 

BEDIENINGSMENU

In het bedieningsmenu kan de gebruiker de
gebruikte bedieningsmethode veranderen die de
thermostaat gebruikt, hetzij pulsbreedtemodulatie
(PWM) of ON/OFF.   Ga in het menu naar de
gewenste optie (PWM of ON/OFF) en bevestig de
keuze met de OK-toets.  Gebruik de pijltjestoets om
terug te gaan naar het menu-optiescherm.   De
PWM-stand mag alleen geselecteerd worden door
de monteur die de installatie uitvoert of een ander
bevoegd persoon.
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SCHUIFSCHAKELAAR
De schuifschakelaar heeft twee posities:  ONTGRENDELD en VERGRENDELD. 

In de VERGRENDELDE positie is de grendelindicator zichtbaar op het LCD-scherm. De instellingen
van de ST320 kunnen dan niet gewijzigd worden. Als u geen thermostaatinstellingen kunt wijzigen,
controleer dan of de schuifschakelaar in de ONTGRENDELDE positie staat. 

RESET-KNOP
Met de  reset-knop kunnen de standaard fabrieksinstellingen weer ingesteld worden op de
thermostaat.  Als u op deze knop drukt, worden alle eerder ingevoerde instellingen gewist.

ENERGIETIP
Een manier om uw kamerthermostaat in te stellen en te gebruiken is om de laagste
temperatuurinstelling te zoeken die u prettig vindt en hem daarna op deze temperatuur ingesteld te
laten.  U kunt dit doen door de kamerthermostaat in te stellen op een lage temperatuur (bijvoorbeeld
17°C) en dan de instelling elke dag met één graad te verhogen totdat de kamertemperatuur
aangenaam is. U hoeft de thermostaat dan niet verder af te stellen omdat instellingen hierboven
energie zullen verspillen - een stijging van 1°C in temperatuur staat gelijk aan 3% van uw
verwarmingskosten.
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OFF-STAND

De ST320 gaat naar de OFF-stand als de batterijspanning erg laag is of als de
batterijspanning één maand in de 'lage' status staat.  In dit geval wordt de
indicator 'batterij bijna leeg' weergegeven en alle uitvoeren gaan uit. Omdat in
de OFF-stand alle functies behalve het waarnemen van de batterijspanning
uitgeschakeld zijn, wordt het aanbevolen dat u de batterijen van de ST320 zo
snel mogelijk vervangt zodat hij weer normaal kan functioneren. 
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ONDERHOUD
De  ST320 thermostaat behoeft geen speciaal onderhoud. De buitenkant kan af en toe afgedaan
worden met een droge doek (gebruik GEEN oplosmiddelen, schuurmiddelen of wasmiddelen omdat
de thermostaat hierdoor kan beschadigen). In de unit zijn geen onderdelen die door de gebruiker
onderhouden kunnen worden; eventueel onderhoud of reparaties mogen uitsluitend door Salus
Controls of hun aangestelde agenten worden uitgevoerd.

Mocht de ST320 thermostaat niet goed functioneren, controleer dan of: 

• De batterijen van het juiste type zijn, goed bevestigd zijn en niet leeg zijn. 
Doe er bij twijfel nieuwe batterijen in. 

• De tijdschakelaar van het verwarmingssysteem of    programmeerder aan staan. 
• Als de  ST320 nog steeds niet goed werkt, druk dan op de reset-knop.

GARANTIE
Salus Controls garandeert dat dit product gedurende een periode van twaalf maanden na de
aankoopdatum geen defecten in materialen  of vakmanschap zal vertonen en zal functioneren
overeenkomstig de specificatie.  De enige aansprakelijkheid van Salus Controls ten aanzien van deze
garantie zal zijn (naar zijn goeddunken) het repareren of vervangen van het defecte product. 
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PRODUCTSPECIFICATIE
Model: ST320
Type: Elektronische niet-programmeerbare thermostaat, 

ontworpen voor Voltvrije verwarmingstoepassingen.
TEMPERATUUR
Schaal: Celsius

Tolerantie: Minder dan ± 0,5 ºC  bij een
waarnemingswaarde van 25 ºC: Elke 15 seconden

Schermbereik: 0.0 ºC tot + 45.0 ºC
Schermresolutie: 0.5 ºC

Bereik insteltemperatuur: 5.0 ºC tot + 35 ºC
Resolutie: 0.5 ºC

BEDIENING
Bedieningsmethode: 1. Aan - uit bediening

2. PWM-bediening

STROOMTOEVOER
Stroombron: 2 x AA alkalinebatterijen
Levensduur van de batterij: Ongeveer 1 jaar

SCHAKELEN
Schakelspanning: 230V AC / 50Hz
Schakelstroom: 10A resistive, 3A inductive
Contacttype: Volt Free 

OMGEVING
Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot + 50 ºC
Opslagtemperatuur: - 10 ºC tot + 60 ºC
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SALUS CONTROLS GMBH · DIESELSTRASSE 34
D-63165 MÜHLHEIM AM MAIN

Verkoopafdeling: T: +31 (0) 623 261450
 E: info@salus-controls.de  

Technische afdeling: T: +49 (6108) 82585-0
 E: info@salus-controls.de

www.salus-controls.nl

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.

Ga voor de installatiehandleiding in PDF-formaat naar
www.salus-manuals.com


