
Ημερήσιος θερμοστάτης
Μοντέλο: HTR230

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

8. Τεχνικά δεδομένα

Mοντέλο: HTR230

Τροφοδοσία: 230 V AC, +/- 10%, 50/60 Hz

Λήψη ενέργειας: 230 V: 1,8 W

Μείωση θερμοκρασίας: 

Εύρος ρυθμίσεως της θερμοκρασίας: 

-2°C-4°C

5°C- 30°C

Υστέρηση: +/- 0,5°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20°C μέχρι +60°C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 °C μέχρι 45°C

Βαθμός προστασίας: IP 30

Πιστοποιητικό CE : Class II ( EN60730 )

Υλικό: PC, V2

Χρώμα: RAL 9010 λευκό

Ένωση: Τερματικά με βίδες

Βάρος: 90g καθαρό / 135g μεικτό

Σύστημα PWM: Ναι 

Λειτουργία προστασίας 
βραχυκυκλωτήρα:

Ναι 

Θέρμανση / Ψύξη:

Διαστάσεις:

Ναι, αυτόματη ενεργοποίηση μέσω της επαφής CO

85mm*85mm*25mm

Εγγύηση

Η SALUS Controls εγγυάται ότι το προϊόν αυτό (HTRS230) θα είναι απαλλαγμένο από 
οποιοδήποτε ελάττωμα στα υλικά ή την κατασκευή και θα λειτουργεί σύμφωνα  με τις 
προδιαγραφές του, για την περίοδο εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς. Η SALUS 
έχει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης αυτής της εγγύησης ότι 
(κατά την επιλογή της) να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν.

Ονοματεπώνυμο: .....................................................................................................................................................

Διεύθυνση: .....................................................................................................................................................................
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Τηλ: .................................................................... Email: ..............................................................................................

Ονομασία εταιρείας: ................................................................................................................................................

Τηλ: ...................................................................... Email: ...........................................................................................

Δεδομένα εγκατάστασης: ...................................................................................................................................

Υπογραφή και σφραγίδα του πωλητή: ....................................................................................................

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

6. Προστατευτικές λειτουργίες

7. Αλγόριθμος λειτουργίας

5. Λειτουργίες του ρυθμιστή

Λειτουργία NSB 
– Λειτουργία νυκτερινής μείωσης της θερμοκρασίας
Η λειτουργία νυκτερινής μείωσης της θερμοκρασίας ενεργοποιείται με την 
επαφή NSB: 

0 V =   NSB OFF
230 V =  NSB ON

Όταν ο θερμοστάτης HTR230 λάβει σήμα ενεργοποίησης της λειτουργίας NSB, 
μειώνει την δεδομένη τιμή θερμοκρασίας κατά 2°C ή 4°C (ανάλογα με την 
ρύθμιση του διακόπτη πρόσθετων ρυθμίσεων - λεπτομέρειες στην παράγραφο 
3 του παρόντος εγχειριδίου).

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας: Θέρμανση / Ψύξη
Η θέρμανση/ψύξη ενεργοποιείται μέσω της επαφής κεντρικής θέρμανσης.

κεντρική θέρμανση = 0V – Λειτουργία θέρμανση
κεντρική θέρμανση = 230V – Λειτουργία ψύξη

Λειτουργία Θέρμανση / Ψύξη:
Λειτουργία Θέρμανση / Ψύξη - ΕΝΕΡΓΗ (εργοστασιακή ρύθμιση): 
Ρυθμίστε τον βραχυκυκλωτήρα κεντρικής θέρμανσης στο                .
Εάν στην επαφή κεντρικής θέρμανσης 230V εμφανιστεί τάση 230V - ο ρυθμιστής 
αλλάζει αυτόματα τον τρόπο λειτουργίας από θέρμανση σε ψύξη.
Εάν δεν υπάρχει τάση στην επαφή κεντρικής θέρμανσης – ο ρυθμιστής θα λειτουργεί 
σε φάση θέρμανσης. 

Μπλοκάρισμα της λειτουργίας ψύξης
Ρύθμίστε τον βραχυκυκλωτήρα κεντρικής θέρμανσης στο OFF                .
Εάν στην επαφή κεντρικής θέρμανσης 230V εμφανιστεί τάση 230V - ο ρυθμιστής δεν 
θα αλλάξει αυτόματα τον τρόπο λειτουργίας σε ψύξη.
Εάν στην επαφή κεντρικής θέρμανσης 230V δεν εμφανιστεί τάση 230V - ο ρυθμιστής 
θα λειτουργεί θερμαίνοντας.

Απενεργοποίηση λόγω υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας:
Τύπος θέρμανσης: Όταν η θερμοκρασία του δωματίου υπερβεί τους 36°C  
η θέρμανση θα απενεργοποιηθεί. 
Λειτουργία ψύξης: Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 4°C η ψύξη θα 
απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία προστασίας της μονάδας ψύξης:
Το ελάχιστο διάστημα του ρελέ ON/OFF στη λειτουργία ψύξης είναι 3 λεπτά. 

Προστασία βαλβίδας:
Ρυθμίστε τον βραχυκυκλωτήρα στην θέση ON για να ενεργοποιήσετε την 
λειτουργία ή OFF για να την απενεργοποιήσετε. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί 
την θερμοστατική βαλβίδα για 5 λεπτά μία φορά την εβδομάδα, κάτι το οποίο 
αποτρέπει το κόλλημα της βαλβίδας.

Βλάβη του αισθητήρα:
Σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα θερμοκρασίας, η δίοδος του ρυθμιστή 
αναβοσβήνει με χρώματα Μπλέ/Κόκκινο.

Εάν ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στην θέρμανση, λειτουργεί βάσει του 
αλγορίθμου PWM.

Εάν ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στην ψύξη, λειτουργεί βάσει υστερήσεως.
ON/OFF.
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Προδιαγραφές του προїόντος και αρχές ασφαλείας

 Πληρεί τις κάτωθι οδηγίες: 

- Οδηγία 2014/30/EU
- Οδηγία 2014/35/EU
- Οδηγία 2011/65/EU

 Πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλεια

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό. Ο ρυθμιστής 
HTR230 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου 
στο εσωτερικό του κτιρίου.

 Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο 
εγκαταστάτη και πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της χώρας 
σας. O κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες.

Σημείωση: Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να εκτελούνται από 
ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο.

Εισαγωγή
Ευχαριστούμε για την αγορά του ημερήσιου Θερμοστάτη HTR230.
Το χειριστήριο HTR230 είναι πολύ εύκολο στην χρήση. Η ρύθμιση της 
θερμοκρασίας γίνεται με τη χρήση ενός ευδιάκριτου περιστρεφόμενου 
διακόπτη. Κάτω από τον διακόπτη υπάρχει μια δίοδος, η οποία δείχνει την 
λειτουργία της θέρμανσης / ψύξης.

Περιεχόμενο της συσκευασίας

Περιεχόμενα:
Εισαγωγή
Προδιαγραφές του προїόντος
Εγκατάσταση και ένωση  
του ρυθμιστή
Περιγραφή λειτουργιών
Τεχνικά δεδομένα
Εγγύηση

Εικόνες που χρησιμοποιούνται 
στο εγχειρίδιο:

  Ασφάλεια

  Πληροφορία

  Πρόσθετα οφέλη

Βίδες 
μονταρίσματος 

(2τεμ.)

Εγχειρίδιο χρήσεως 
(1τεμ.)

Dial Thermostat
Model: HTR230

INSTALLER MANUAL

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 

www.salus-controls.com
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

8. Technical Specification

Model: HTR230

Voltage: 230 V AC, +-10%, 50/60 Hz

Operating Performance: 230 V: 1,8 W

Temperature setback: 

Temperature range: 

2°C-4°C

5°C- 30°C

Span: +/- 0,5°C

Calibration: Yes, with jumper

Storage temperature: -20°C to +60°C

Ambient temperature: 0 °C up to 45 °C

Degree of protection: IP 30

CE conformity according to: Class II ( EN60730 )

Housing material: PC, V2

Color:  RAL 9010 pure white 

Connection: Screw terminal

Weight 90g net / 135g gross

Puls-wide-modulation: 
(PWM) Yes

Valve protection: 

Heating and Cooling:

Cooling blocked:

Dimensions: 

Yes

Yes, automatically Change Over on  the CO terminal

Yes, with jumper

85mm*85mm*25mm

Warranty

SALUS Controls warrants that this product (HTR230) 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: ...........................................................................................................................................

6. Protection Function

7. Control Patterns

5. Thermostat Functions

NSB (Night SetBack) Function

NSB Mode depends on the NSB wired connection. 
 

0V =   NSB OFF
24V=  NSB ON

The NSB signal is activated every 1 second. When the signal is received the 
setpoint temperature will be set at ±2°C or ±4°C.

Heating and Cooling Selection

The Heating/Cooling function is determined by the CO terminal connection.

CO  0 V =    Heat mode 
CO 24V=    Cool mode

Cooling Blocked function

Cooling Enabled:
Set the jumper on ON                   . The thermostat will run in normal cooling mode. 
That means that it will open/close the actuators when necessary. The LED will be 
BLUE when the cooling function is running.

Cooling Disabled:
Set the jumper on OFF                .  The actuator will be closed and the LED will 
be off.

Heat cut off at high/low temperature:
When room temperature is over 36°C or under 4°C, all heating/cooling outputs 
will be turned off.

Short cycle protection:
When Cooling Mode is enabled the minimum interval between Relay ON/OFF 
is 3 minutes.

Valve Protection:
Set the jumper on ON to disable the function or on OFF to enable it. Turn on the 
valve for 5 minutes every week to prevent the valve any damages on the valve.

Sensor Malfunction:
If the temperature sensor or temperature sensor compensation is open the LED 
will flash BLUE/RED alternatively.

If CO terminal is connected and the Heating Mode is ON, the PWM function 
will be activated.

If CO terminal is disconnected and the Cooling Mode is ON the ON/OFF control 
output will be activated.

Ημερήσιος Θερμοστάτης 
HTR230 (1τεμ.)

Αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο 
διακόπτη τραβώντας τον προς 
το μερος σας, έπειτα ανοίξτε 
το μπροστινό τμήμα του 
περιβλήματος όπως αυτό φαίνεται 
στο παρακάτω σχεδιάγραμμα

2. Αποσύνδεση του θερμοστάτη 4. Βραχυκυκλωτήρες

1. Εγκατάσταση του θερμοστάτη 3. Διακόπτες επιπρόσθετων ρυθμίσεων

Σημείωση: Ο ελεγκτής έχει σχεδιαστεί 
για να λειτουργεί με ακροδέκτες 
KL08NSB και KL06-M. 

Εγκατάσταση επί τοίχου:
Στερεώστε την πλάκα συναρμολόγησης 
επί του τοίχου χρησιμοποιώντας τις 
προβλεπόμενες οπές.

Επιλογή της πρέπουσας για την εγκατάσταση θέσης
Για να λειτουργεί σωστά ο θερμοστάτης, πρέπει να στερεωθεί στο σωστό σημείο. 
Η καλύτερη θέση είναι περίπου 130εκ. πάνω από το δάπεδο, μακριά από πηγές 
θερμότητας ή κρύου. Επίσης, μην τοποθετείτε τον ρυθμιστή πίσω από κουρτίνες ή 
άλλα εμπόδια, και σε χώρους με υψηλή υγρασία, κάτι το οποίο θα απέτρεπε μια ακριβή 
μέτρηση της θερμοκρασίας στο δωμάτιο. Ο θερμοστάτης δεν πρέπει να εκτίθενται σε 
άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε τον ρυθμιστή στον εξωτερικό τοίχο.

CO
N

L

30ºC

25

Διάφορες λειτουργίες του 
HTR230 μπορούν  
να ενεργοποιηθούν  
ή να απενεργοποιηθούν 
μέσω διακοπτών. Για να το 
κάνετε αυτό, ακολουθήστε τον 
παρακάτω πίνακα. 

Διακόπτες επιπροσθέτων λειτουργιών του ρυθμιστή ΗTR230

Διακόπτης

VP Λειτουργία προστασίας των 
βραχυκυκλωτήρων

Αλγόριθμος PWM 

Τιμή μείωσης της θερμοκρασίας 
κατά την λειτουργία NSB

Θέρμανση / Ψύξη 
(όρα σημείο 5)

PWM

CO

Λειτουργία ON OFF

2°C

Ενεργοποιημένη Απενεργοποιημένη

4°C

Οι βραχυκυκλωτήρες από 1 έως 5 αντιστοιχούν στον αριθμό των ενεργοποιητών 
που ελέγχονται από τον ρυθμιστή. Εργοστασιακώς, ο βραχυκυκλωτήρας αυτός έχει 
ρυθμιστεί στη θέση 1, το οποίο σημαίνει ότι ο ρυθμιστής ελέγχει έναν ενεργοποιητή. 

Ανάλογα με τον αριθμό των ενεργοποιητών που χρησιμοποιούνται, πρέπει να αλλάξετε 
την θέση του βραχυκυκλωτήρα, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του 
ρυθμιστή θερμοκρασίας.

Θερμοηλεκτρικός 
ενεργοποιητής πχ. 
T30NC 230V

Εξωτερικό 
ρολόι

πχ. Η αντλία 
θέρμανσης 
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