
Stappenplan koppelen 
TRV



Stap 1: Verwijder 
het deksel van 
het batterijvakje 
aan de zijkant 
van apparaat.

De TRV moduleert, d.w.z. het opent of sluit 
gedeeltelijk of helemaal, afhankelijk van de 
verhouding tussen de werkelijke en 
gewenste kamertemperatuur die door de 
thermostaat wordt gemeten.



Stap 2:Kijk of de TRV geschikt is voor uw
thermostaatventiel
Plaats batterij correct. Let op + en -!!

Verwijderen van thermostaatknop en plaats de trv op ventiel

Meet de diameter 
(moet 30mm zijn)

Meet de lengte van de pin
Deze moet in geopende stand
Tussen 13 en 16mm zijn.



Stap 3: Het 
LED Lampje 
brandt groen 
en knippert 
daarna rood, 
wacht tot het 
lampje 
continue rood 
blijft branden.



Stap 4: Plaats de TRV met zijn montagering op de 
klep/ventiel..



Stap 5: Controleer of LED nog 
steeds rood brand.
Druk dan op een willekeurige 
knop, dan hoort u de klep van 
de TRV zich aanpassen totdat 
het LED lampje uitgaat (dit kan 
2-4 minuten duren)



Stap 6: U kan nu de antenneknop
indrukken (midden onder) 10 
seconden tot de LED rood/oranje
begint te knipperen. 
Start binnen 30 seconden het 
koppelings process in de app.



Stap 7: Nu kunt u inde Smart Home IT600 
(https://eu.salusconnect.io/login) zoeken naar 
nieuw apparaat.

Druk op nieuwe 
apparatuur toevoegen

https://eu.salusconnect.io/login


• Stap 8: Zodra TRV gevonden is kan deze aangeklikt worden. En 
aan de thermostaat worden toegevoegd.



Stap 9: Aanmelden bij
Thermostaat.

Ga via de App naar de 
thermostaat waarmee u de 
TRV wilt regelen.
Klik op instellingen
Vink TRV aan
Nu is de TRV aan de 
thermostaat gekoppeld.



Herstellen naar
Fabrieksinstelling:
Druk 10 seconden alle 3 de 
knoppen tegelijk in totdat de 
TRV groen knippert.

of

laat 10 minuten de batterijen
uit de TRV. 



Handmatige opheffing:

LED licht eenmaal groen op en 
gaat dan uit.

Ingedrukt houden om het toestel 
handmatig te sluiten.

Houd kort ingedrukt om terug te keren naar de 
automatische modus. De rode LED licht eenmaal op om 
te bevestigen dat het toestel in de Auto-modus staat.

LED licht eenmaal rood op en gaat dan uit. 

Volg de onderstaande stappen om het 
toestel uit de automatische modus te 
halen. Als de knoppen zijn vergrendeld, 
houdt u de knop Koppelen en de knop 
Sluiten samen 3 seconden ingedrukt om 
de knopvergrendeling uit te schakelen.

Gewenste Actie Toetsen

Netwerk verlaten Koppelingsknop 10 sec. Als toestel al in netwerk zit.

Koppeling met thermostaat Koppelingsknop 10 sec

Auto modus Koppelingsknop 3 sec

Volledig openen klep Open knop 3 sec.

Volledig sluiten klep Sluitknop voor 3 sec.

Fabrieksinstelling herstellen Alle knoppen 3 sec. indrukken

Vergrendelen /ontgrendelen toetsen Koppeling en sluitknop 3 sec indrukken

Identificeren TRV Koppelings en open knop 3 sec indrukken.

Gebruik van de toetsen



Probleem oplosser:

Indien ventiel niet werkt op de thermostaatknop:

Dit kan komen door vervuiling in het systeem, probeer de 
TRV op een losse of andere thermostaatknop te plaatsen. 
Kalibreer TRV en meldt deze aan in systeem volgens 
handleiding. Daarna kan deze terug geplaatst worden op de 
thermostaatknop die niet werkte.

Als de TRV niet ratelt:

Plaats nieuwe batterijen.

Plaats TRV niet op vloerverwarmingsunits, door de
luchtvochtigheid kan dit de batterij in de TRV aantasten.

Indien de TRV lang duurt om aan te melden in de app:

Ga naar Scan my home in de app en klik op het klokje van de 
TRV die nog moeten worden aangemeld en pas hier de 
datum voor update aan op volgende dag.


