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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.
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14. Τεχνικά δεδομένα

Μοντέλο: HTRS230

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

Μέγιστη κατανάλωση:                                0,5 A

Λήψη ενέργειας: 230 V: 1,8 W

Μέιωση κατανάλωση: Μέσω της λειτουργίας NSB

Εύρος ρυθμίσεως της θερμοκρασίας: 5°C – 35°C

Υστέρηση: +/- 0,5C ή +/- 0,25C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από -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

Σύνδεση: Τερματικά βιδωτά

Βάρος: 125g καθαρό / 170g μεικτό

Σύστημα PWM: Ναι

Θέρμανση / Ψύξη:                                       Ναι, αυτόματη εναλλαγή μέσω   
                                                                        επαφής CO 
Αλλαγή παραμέτρων: Ναι, σε λειτουργία εγκαταστάτη

Διαστάσεις: 85mmx85mmx25mm 

8. Ρυθμίσεις του ρυθμιστή – παράμετροι του εγκαταστάτη

9. Ρύθμιση του ρυθμιστή

Υστέρηση του ρυθμιστή:
Η υστέρηση του ρυθμιστή μπορεί να αλλάξει από τις παραμέτρους των ρυθμίσεων του εγκαταστάτη.  
Θα πρέπει να μπείτε στην παράμετρο d01 και να αλλάξετε την αξία του ανάλογα. Ωστόσο, αν  
ο ρυθμιστής ελέγχει την ενδοδαπέδια θέρμανση, σας συνιστούμε να κρατήσετε την εργοστασιακή 
ρύθμιση αυτής της παραμέτρου, δηλαδή. D01 = 0. Ο ρυθμιστής τότε θα ελέγχει τη λειτουργία του 
ενεργοποιητή χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο PWM (Pulse Width Modulation).

Είδος θέρμανσης και ψύξης 

Χειροκίνητες αλλαγές:

Αυτό το είδος σηματοδοτείται με τα σύμβολα 

Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να μπείτε στο μενού των ρυθμίσεων, έπειτα με την βοήθεια του πλήκτρου

           επιλέξτε τις ρυθμίσεις θέρμανσης/ψύξης, επιβεβαιώστε με το πλήκτρο         . Τώρα με τη βοήθεια των πλήκτρων      

          ή          ρυθμίστε το είδος της θέρμανσης ή της ψύξης και επιβεβαιώστε τις αλλαγές με το πλήκτρο         .

Αυτόματη αλλαγή

Το είδος θέρμανση/ψύξη μπορεί να αλλαζει και αυτόματα, 

με την βοήθεια της επαφής κεντρικής θέρμανσης του ρυθμιστή. 

Εάν η επαφή CO συνδέεται με τάση 230V – ο ρυθμιστής 

αυτομάτως πηγαίνει σε φάση ψύξης. Εάν χρησιμοποιούμε την 

εν λόγω λειτουργία, πρέπει να ρυθμίσουμε την αξία της παραμέτρου d18 στο “1”.

10. Υπόλοιπες λειτουργίες

Μπλοκάρισμα της αλλαγής της λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης
Ρυθμίζοντας την λειτουργία του ρυθμιστή D19-> 1 μπλοκάρουμε την ψύξη για έναν 
μεμονωμένο χώρο μέχρι την λήψη εκ μέρους της συσκευής εντολής ενεργοποιήσεως 
της θέρμανσης. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού της λειτουργίας ψύξης δεν 
εμφανίζεται κανένα μήνυμα στην οθόνη.

Απενεργοποίηση υπό υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία:
Όταν η θερμοκρασία στον χώρο υπερβεί τους 36°C ή πέσει υπό τους 4°C,  
όλες οι έξοδοι θέρμανσης/ψύξης απενεργοποιούνται.

Αριθ. 
Συσκευής

d01

d02

d05

d07

d08

d12

d13

d18

d19

d20

0

0

0

0

1

1

1

2

1

0

5.0-17.0ºC

5.0-35.0ºC

5.0-40.0ºC

2

1

από -3,0ºC 
μέχρι +3,0ºC

0

0

0

0

0.0ºC

5.0ºC

35.0ºC

5.0ºC

2

1

PWM

Ανενεργό

Μπλοκάρισμα ανενεργό

Τα ψηφία από το 1 έως το 5 δείχνουν 
τον αριθμό των συνδεδεμένων στον 

ρυθμιστή ενεργοποιητών

Ενεργό

Μπλοκάρισμα ενεργό

Εάν ο ρυθμιστής δείχνει λανθασμένη 
θερμοκρασία,μπορείτε να την διορθώσετε 

+/- 3,0°C

Διόρθωση της μετρούμενης 
θερμοκρασίας

Μέθοδος ελέγχου  
της θερμοκρασίας

Επιλογή τρόπου 
θέρμανσης / ψύξης

Μπλοκάρισμα της 
λειτουργίας αυτόματης 

αλλαγής θέρμανσης/ψύξης

Αριθμός ενεργοποιητών 
συνδεδεμένων στον 

ρυθμιστή

Μέθοδος ελέγχου  
του συστήματος ψύξης

Λειτουργία προστασίας των 
βραχυκυκλωτήρων

Θερμοκρασία προστασίας έναντι 
καταψύξεως

Όριο θερμοκρασίας θέρμανσης

Όριο θερμοκρασίας ψύξης

Εργοστασιακές 
ρυθμίσεις

Λειτουργία Αξία Περιγραφή

On-Off: 0,5 ºC (+/- 0,25 ºC)

On-Off: 0,5 ºC (+/- 0,25 ºC)

Ανενεργή

Ενεργή

On-Off: 1 ºC (+/- 0,5 ºC)

On-Off: 1ºC (+/- 0,5 ºC)

11. Επαναφορά [Reset] του ρυθμιστή

12. Θέρμανση / Ψύξη

13. Η βαθμονόμηση της μετρούμενης θερμοκρασίας  
       – λειτουργία “off set”

Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο για 3 δευτερόλεπτα 
τα υποδεικνυόμενα πλήκτρα

Επιλέξτε κωδικό αριθ. 47, εάν θέλετε 
να επαναφέρετε τον ρυθμιστή στις 

εργοστασιακές του ρυθμίσεις

Επιβεβαιώνουμε με 

Πατάμε          για να 
επαναφέρουμε τον ρυθμιστή

Υπόδειξη: Εάν πιέσετε 

και κρατήσετε πατημένο 

το πλήκτρο   ή   ο 

αριθμός του κωδικού 

θα αλλάζει ταχύτερα (σε 

βήματα ανά 5).

Λειτουργία θέρμανσης Λειτουργία ψύξης

Επίπεδο 
θερμοκρασίας Θέρμανση Ψύξη

Βολική θερμοκρασία 
(ήλιος)

20.0ºC 20.0ºC

Οικονομική θερμοκρασία 
(σελήνη)

17.0ºC 26.0ºC

Θερμοκρασία αντιπαγετικής 
προστασίας

5ºC --.-

Οι διορθώσεις της θερμοκρασίας μπορούν να κυμαίνονται από -3,0°C μέχρι 
+3,0°C. Η τιμή της διόρθωσης επιβεβαιώνεται με το πλήκτρο      .

Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο   
.    για να μπείτε στο μενού 

βαθμονόμησης της μετρούμενης 
θερμοκρασίας – λειτουργία “off set”

Ρυθμίστε τις τιμές των 
διορθώσεων της θερμοκρασίας 

με το πλήκτρο        ή     .

Επιβεβαιώστε την είσοδο 
στην λειτουργία “off set”με 

το πλήκτρο     .
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Πιέστε και κρατήστε 
ταυτόχρονα για 3 

δευτερόλεπτα τα πλήκτρα  
 και  

Η λειτουργία νυκτερινής μείωσης (NSB) ενεργοποιείται μέσω της επαφής με το 
σύμβολο          .

0V=NSB OFF
230V=NSB ON

Η λειτουργία NSB είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν η συσκευή δουλεύει στην φάση AUTO.

Εάν ο ρυθμιστής λαμβάνει το σήμα ΝSB περνάει στην οικονομική λειτουργία: 
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον ρυθμιστή στην χειροκίνητη λειτουργία, έτσι ώστε 
να διατηρήσετε σε μόνιμη βάση την οικονομική θερμοκρασία. Για να γίνει αυτό 
επιλέξτε με το πλάισιο μονάχα το σύμβολο        .

4. Λειτουργίες των πλήκτρων

Πλήκτρο επιλογής
Κρατήστε πατημένο για επιστροφή στο μενού χωρίς αποθήκευση των 
αλλαγών

Πλήκτρο ΟΚ. Πατήστε για επιβεβαίωση της επιλογής ή πατήστε και κρατήστε για να μείνουν 
στην μνήμη οι ρυθμίσεις και για να επιστρέψετε στο βασικό μενού. Το κράτημα αυτού του 
πλήκτρου όντας στο κυρίως μενού σας εισάγει στα μενού: προγραμματισμού, ρυθμίσεων, 
βαθμονόμησης της θερμοκρασίας “off set”καθώς και αλλαγή μεταξύ θέρμανσης / ψύξης

Πλήκτρο μείωσης ή αύξησης τιμών

Σε Αυτόματη λειτουργία 
πιέζοντας       ή     . 

εμφανίζεται στην οθόνη  
η δεδομένη θερμοκρασία

Σε Αυτόματη λειτουργία 
κρατώντας πατημένο 
το πλήκτρο        ή     . 
ενεργοποιούμε την 

χειροκίνητη λειτουργία

Μετά την επιλογή της 
θερμοκρασίας πιέζουμε     .        

για επιβεβαίωση. Θα εμφανιστεί 
το σύμβολο     . 

Προσοχή: Σε αυτόματη λειτουργία η μετάβαση στην χειροκίνητη λειτουργία είναι προσωρινή. Συμβολίζεται με το 
σύμβολο:            . Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την χειροκίνητη λειτουργία ώστε να μείνει μόνιμα - για να γίνει 
αυτό, πρέπει να εξέλθετε της αυτόματης λειτουργίας και να επιλέξετε μέσα στο πλαίσιο την εικόνα           ή          .

Επιλέγοντας με το πλαίσιο 
την εικόνα           ή        . 

ή          ρυθμίζουμε 
το επίπεδο της 

θερμοκρασίας χειρισμού

Αφήνοντας στο πλαίσιο μόνο 
την εικόνα          ή      .  

   ή          ρυθμίζουμε την 
χειροκίνητη λειτουργία για 

μόνιμα

Στην Αυτόματη 
λέιτουργία η αλλαγή στην 

χειροκίνητη λειτουργία 
είναι προσωρινή

5. Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας 

Πιέστε       ή       για επιλογή 
της λειτουργίας της 

αντιπαγωτικής προστασίας

Η θερμοκρασία λειτουργίας 
της αντιπαγωτικής προστασίας 
μπορεί να ρυθμιστεί μέσα στα 

πλαίσια από 5°C μέχρι 17°C

Ρυθμίστε την θερμοκρασία 
της λειτουργίας της 

αντιπαγωτικής προστασίας με 
τα πλήκτρα        ή    .

Προσοχή: στην διάρκεια της διαμόρφωσης, πιέστε ανα πάσα στιγμή το πλήκτρο     
     , για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή κρατήστε το      , για επιστροφή 
στην κύρια οθόνη. 

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.

 Τοποθέτηση

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.

Περιγραφή προϊόντος
Ευχαριστούμε για την αγορά του ημερήσιου θερμοστάτη HTRS230. 
Χάρη σε αυτόν ο έλεγχος του συστήματος θέρμανσης θα είναι εύκολος 
κι ακριβής. Το χειριστήριο HTR230 είναι πολύ εύκολο στην χρήση με 
την βοήθεια της φωτιζόμενης οθόνης LCD και των πλήκτρων αφής. 
Προσφέρει εξαιρετική άνεση χειρισμού για θερμαντικές χρήσεις παντός 
τύπου. Η συσκευή διαθέτει δυο λειτουργίες: θέρμανση ή ψύξη. 

Περιεχόμενο της συσκευασίας

Περιεχόμενα:
Περιεχόμενο της συσκευασίας
Προδιαγραφές του προїόντος
Τοποθέτηση και ένωση  
του ρυθμιστή
Περιγραφή λειτουργιών
Τεχνικά δεδομένα
Εγγύηση

Εικόνες που χρησιμοποιούνται  
στο εγχειρίδιο:
 
   Ασφάλεια

  Πληροφορία
 
  Πρόσθετα οφέλη

Βίδες 
μονταρίσματος 

(2τεμ.)

Εγχειρίδιο χρήσεως 
(1τεμ.)

Digital Thermostat
Model: HTRS230

INSTALLER MANUAL

SALUS Controls plc
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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 
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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

Ρυθμιστής HTRS230 (1τεμ.)

Ανοίξτε το περίβλημα με την βοήθεια ενός κατσαβιδιού 
- όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία

2. Σύνδεση του ρυθμιστή

1. Εγκατάσταση του ρυθμιστή

N
CO
L

Προσοχή: Ο ρυθμιστής μπορεί να συνδεθεί με 
πίνακες ελέγχου KL06-M, KL08NSB ή KL04NSB,  
ή κατευθείαν στον ενεργοποιητή. 

3. Εικόνες του ρυθμιστή

Το πλαίσιο γύρω από κάποια εικόνα σημαίνει την επιλογή του συγκεκριμένου 
τύπου, πχ.   το πλαίσιο γύρω από το σύμβολο του ηλίου σημαίνει πως  
ο ρυθμιστής διατηρεί την βολική θερμοκρασία.                

Ήλιος – βολική θερμοκρασία

Σελήνη - Οικονομική λειτουργία

Αυτόματη λειτουργία

Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας 
(δεν λειτουργεί κατά την φάση ψύξης)

Σύμβολο θερμάνσεως – εμφανίζεται όταν ο ρυθμιστής 
σηματοδοτεί την ανάγκη για ζέστη
Σύμβολο ψύξεως – εμφανίζεται όταν ο ρυθμιστής σηματοδοτεί 
την ανάγκη για δροσιά
Οι δείκτες της θερμοκρασίας μας δείχνουν:
• την καταμετρούμενη θερμοκρασία
• την προκαθορισμένη θερμοκρασία καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Το σύμβολο της χειρικίνητης λειτουργίας: εμφανίζεται όταν, στην διάρκεια 
ενός προγράμματος, αλλάξουμε χειροκίνητα την θερμοκρασία. Η προσωρινή 
χειροκίνητη λειτουργία διαρκεί μέχρι την έναρξη του επομένου προγράμματος

ή

Το είδος της λειτουργίας του θερμοστάτης αλλάζει όταν μετακονούμε  
το πλαίσιο στην αντίστοιχη εικόνα, με την βοήθεια των πλήκτρων:                .

Προσοχή: Η λειτουργία NSB θα είναι διαθέσιμη μόνο σε περίπτωση αποστολής του 
σήματος NSB από κάποια άλλη συσκευή (πχ. την HTRP230, το εσωτερικό ρολόι, τον 
διακόπτη NSB ή κάποιον άλλο ρυθμιστή).

6. Λειτουργία NSB (νυκτερινής μείωσης)

7. Λειτουργία εγκαταστάτη

Χρησιμοποιήστε τον 
κωδικό 49 με την βοήθεια 

των βελών        είτε    .

Πιέζουμε           για 
επιβεβαίωση

Τώρα βρίσκεστε στο 
μενού του εγκαταστάτη. 

Επιλέξτε την προς 
αλλαγή παράμετρο με 

τα πλήκτρα   .     ή        και 
μπείτε με το πλήκτρο         . 

Κατόπιν με την βοήθεια 
των πλήκτρων        και    . 

ρυθμίστε την τιμή 
της παραμέτρου και 

επιβεβαιώστε με το     . 

Προσοχή: Κατά την φάση 
λέιτουργίας του εγκαταστάτη 
έχουμε πρόσβαση στις ρυθμίσεις 
του εγκαταστάτη. Για να 
επιλέξετε περαιτέρω λειτουργίες 
χρησιμοποιούμε        (d1>d2>d3). 
Επιλέγουμε την λειτουργία με το      . 
Αλλαγές στις λειτουργίες κάνουμε με 
το πλήκτρο        ή το       .

Προσοχή: Ο φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο  
                    μια φορά

Προσαρμογή 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 ρυθμιστής, 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 ρυθμιστής δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε 
τον ρυθμιστή στον εξωτερικό τοίχο.

πχ. αντλία 
θέρμανσης 

Εξωτερικό 
ρολόι

Θερμοηλεκτρικός 
ενεργοποιητής  
πχ. T30NC 230V


