
 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ SALUS  –  ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ERP ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(ΕΝΤΟΛΗ) ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜ. ΨΥΞΗ SPAN SELF 
LEARNING 

OPEN 
THERM ΚΛΑΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ZIGBEE/ 

868MHz ΕΒΔ. 5/2 ΗΜ. ΨΗΦ. ΑΝΑΛ. ΕΝΣΥΡΜ. ΑΣΥΡΜ. 230V ΜΠΑΤ. ΕΝΤΟΙΧ. ΕΠΙΤΟΙΧΗ 

SQ610   0,25  0,5 ITLC  V ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ZIGBEE 1  5/2  7       
 

 

SQ610RF   0,25  0,5 ITLC  V ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ZIGBEE 1  5/2  7        
 

HTR-RF(20)   0,5 PWM  IV ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ZIGBEE 1  5/2  7        
 

HTRS-RF(30)   0,25  0,5 PWM  IV ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ZIGBEE 1  5/2  7        
 

HTRR-RF(50)   0,25  0,5 PWM  IV ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ZIGBEE 1  5/2  7        
 

VS10WRF/BRF   0,25  0,5 TPI  IV ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ZIGBEE 1  5/2  7       
 

 

VS20WRF/BRF   0,25  0,5 TPI  IV ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ZIGBEE 1  5/2  7        
 

FC600   
0,1 - 2,0 TPI  IV ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ZIGBEE 1  5/2  7       

 
 

TS600   0,25  0,5 TPI  IV ΝΑΙ ZIGBEE 1  5/2  7        
 

RT310i   0,25 - 2,0 TPI  IV ΝΑΙ 868MHz 1  5/2  7        
 

iT500   0,25 - 2,0 TPI  IV ΝΑΙ 868MHz 1  5/2  7        
 

RT200   1   I             
 

RT310   0,25 TPI  IV             
 

RT510   0,25 TPI  IV   1  5/2         
 

RT520   0,25  0,5 TPI OT V   1  5/2  7        
 

ERT20RF   0,5   I  868MHz           
 

RT310RF   0,25 TPI  IV  868MHz           
 

RT510RF   0,25 TPI  IV  868MHz 1  5/2         
 

RT520RF   0,25  0,5 TPI OT V  868MHz 1  5/2  7        
 

ΗΤR230(20)   
0,25  0,5 PWM  IV       

      
 

HTRS230(30)   0,25  0,5 PWM  IV             
 

HTRP230(50)   0,25  0,5 PWM  IV   1  5/2  7        
 

T105   
0,4  0,8 
1,4  1,8   I   1  5/2  7        

 

T105RF   
0,4  0,8 
1,4  1,8   I  868MHz 1  5/2  7        

 

 



 

 

Επεξήγηση Όρων 

 
Εφαρμογή Θέρμανση/Ψύξη: Τι είδους εφαρμογές μπορεί να υποστηρίξει ο θερμοστάτης: 

• Θέρμανση: Εφαρμογές για τη θέρμανση των χώρων 
• Ψύξη: Εφαρμογές για τη ψύξη ή το δροσισμό των χώρων 

 
Αλγόριθμος Ρύθμισης: Με ποιο τρόπο ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου ο θερμοστάτης: 

• SPAN: O απλούστερος αλγόριθμος, οποίος έχει δύο θέσεις (on/off). Λειτουργεί με βάση μια διαφορά (υστέρηση), στην οποία ο 
θερμοστάτης, αφού φτάσει τη θερμοκρασία που έχει ορίσει ο χρήστης (setpoint), στέλνει ξανά σήμα ζήτησης θέρμανσης στον λέβητα. πχ 
εάν ο βαθμός υστέρησης έχει οριστεί σε ± 0,5 βαθμούς Κελσίου και η τιμή ζήτησης είναι 23 βαθμοί, ο θερμοστάτης θα θέσει σε λειτουργία 
τον λέβητα όταν η θερμοκρασία πέσει στους 22,5 βαθμούς και θα τον απενεργοποιήσει όταν ανέβει στους 23,5. Αυτός ο αλγόριθμος 
προκαλεί μια ελαφριά υπερφόρτωση και δεν εγγυάται ακρίβεια στην θερμοκρασία. Λόγω της μεγάλης αδράνειας στην λειτουργία της 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης, η υστέρηση δεν συνιστάται σε θερμοστάτες σχεδιασμένους για να συνδέονται με τέτοια συστήματα. Δίνει πιο 
ικανοποιητικά αποτελέσματα στη θέρμανση των χώρων με καλοριφέρ. 

• Self-Learning: Πρόκειται για αλγορίθμους που εκτός της διαφοράς θερμοκρασίας, λαμβάνουν υπόψη και το χρόνο θέρμανσης. Πρακτικά 
μαθαίνουν πως λειτουργεί το σύστημα και ανοιγοκλείνουν ανάλογα τη θέρμανση ώστε να διατηρούν τη θερμοκρασία στα επιθυμητά 
επίπεδα. 

o TPI: Ο αλγόριθμος TPI (Time Proporcional and Integral), είναι ένας άρτιος αναλογικός αλγόριθμος αυτοεκμάθησης ο οποίος 
υπολογίζει την θερμοκρασία κατά την διάρκεια λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, με βάση μαθηματικά ολοκληρώματα. 
"Μαθαίνει" αντί να χρησιμοποιεί πρότυπα. Χάρη σε αυτούς τους υπολογισμούς, ο θερμοστάτης "γνωρίζει" για πόση ώρα θα πρέπει 
να παραμείνει ανοιχτή  η θέρμανση ώστε να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία την καθορισμένη ώρα. Ο θερμοστάτης 
«προβλέπει» τις μελλοντικές αποκλίσεις: όταν η θερμοκρασία πρόκειται να πέσει, αρχίζει να θερμαίνει νωρίτερα. Ο ταχύτερος 
χρόνος απόκρισης σε σταθερές συνθήκες με τις λιγότερες δυνατές αυξομειώσεις, οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα ελέγχου. 

o ITLC: Ο ITLC (Internal Temperature Load Compensation) είναι ένας υψηλής τεχνολογίας αλγόριθμος που προσφέρει ακρίβεια στη 
διατήρηση της θερμοκρασίας και μπορεί να περιγραφεί ως ο νέος TPI. Είναι πιο ακριβής και - διαμορφώνοντας τον χρόνο 
ανοίγματος / κλεισίματος του ενεργοποιητή - παρέχει ακόμη καλύτερο έλεγχο της θέρμανσης. 

• Open Therm: To ΟpenΤherm (OT) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από συσκευές κεντρικής θέρμανσης μεταξύ του 
καυστήρα και του θερμοστάτη. 

 
Κλάση ERP:  Η κατηγορία ErP (Energy related Products) προέρχεται από κανονισμούς της ΕΕ όπως περιγράφονται στην Οδηγία ErP 2009/125/EC. Η κλάση 
ErP εξαρτάται από τις λειτουργίες και τους αλγόριθμους του θερμοστάτη: Υψηλότερη κλάση ErP σημαίνει ότι ο θερμοστάτης είναι πιο φιλικός προς το 
περιβάλλον όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας (η οποία επίσης συνδέεται άμεσα με τις εκπομπές άνθρακα). Δείτε το σχετικό άρθρο για 
περισσότερες πληροφορίες  
 
 
Λειτουργία Internet: Ο θερμοστάτης μπορεί να ελεγχθεί μέσω internet. Όσοι θερμοστάτες έχουν την σήμανση «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ», απαιτούν την σύνδεση με 
το SALUS UGE600 του Salus Smart Home, ώστε έπειτα να μπορούν να ελεγχθούν μέσω internet. 
 
Λειτουργία Zigbee/868MHz: Όταν θερμοστάτης επικοινωνεί με άλλες συσκευές SALUS, με ποιο πρωτόκολλο Zigbee ή 868MHz γίνεται η επικοινωνία. 



 

 
Τύπος Προγράμματος: Υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες προγραμματισμού της λειτουργίας του θερμοστάτη: 

• 1 – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα: Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης ενιαίου προγράμματος για όλες τις ημέρες της εβδομάδας 
• 5/2 – Πρόγραμμα Καθημερινές/Σαββατοκύριακο: Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικού προγράμματος για τις καθημερινές και 

διαφορετικού για τα Σαββατοκύριακο 
• 7 – Ημερήσιο πρόγραμμα: Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικού προγράμματος για κάθε ημέρα της εβδομάδας 

 
Οθόνη: Αν ο θερμοστάτης είναι ψηφιακός θερμοστάτης με οθόνη ή αναλογικός χωρίς οθόνη. 
 
Επικοινωνία (εντολή):  Αν η εντολή από το θερμοστάτη προς τη συσκευή θέρμανσης (λέβητας/αντλία θερμότητας/κυκλοφορητής/ηλεκτροβάνα κλπ) 
μεταφέρεται ενσύρματα ή ασύρματα. 
 
Τροφοδοσία: Αν ο θερμοστάτης τροφοδοτείται με από μπαταρία ή ενσύρματα με 230V. 
 
Εγκατάσταση: Αν ο θερμοστάτης εγκαθίσταται πάνω στον τοίχο (επίτοιχα) ή σε ηλεκτρικό κουτί μέσα στον τοίχο (εντοιχισμένος). 
 
 

 


