
Dobowy regulator temperatury
Model: HTRS230

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gwarancja

W  okresie  gwarancyjnym  zapewnia  się  użytkownikowi  usunięcie  uszkodzeń  
powstałych z  powodu  wad  fabrycznych lub bezpłatną  wymianę urządzenia na  
nowe  (ten  sam  typ/model). Wszelkie  roszczenia  wobec  sprzedawcy  dotyczące 
rękojmi i gwarancji regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................

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

.......................................................................................Kod pocztowy: .................................................................

Tel: .................................................................... Email: ...............................................................................................

Nazwa firmy: .............................................................................................................................................................

Tel: ...................................................................... Email: .............................................................................................

Data instalacji: ..........................................................................................................................................................

Podpis i pieczęć sprzedawcy: ........................................................................................................................

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

14. Dane techniczne

Model: HTRS230

Zasilanie 230 VAC, +/- 10 %, 50/60 Hz

Maks. obciążenie                                         0,5 A

Obniżenie temperatury  Poprzez funkcję NSB

Zakres nastawy temperatury  5°C – 35°C

Histereza  +/- 0,5C lub +/- 0,25C

Temperatura składowania od -20°C do +60°C

Temperatura otoczenia 0 °C do 45 °C

Stopień ochrony IP 30

Certyfikat CE Class II ( EN60730 )

Materiał PC, V2

Kolor   RAL 9010 biały

Podłączenie Zaciski śrubowe

Waga 125g netto / 170g brutto

System PWM Tak

Grzanie / Chłodzenie                                  Tak, automatyczne przełączanie

  poprzez styk CO

Zmiana parametrów Tak, w trybie instalatora

Wymiary 85mmx85mmx25mm 

8. Ustawienia regulatora - parametry instalatora

9. Ustawienia regulatora

Histereza regulatora:
Histerezę regulatora można zmienić z poziomu ustawień parametrów instalatora. Należy wejść w 
parametr d01 i zmienić odpowiednio jego wartość. Jeżeli jednak urządzenie steruje siłownikiem 
ogrzewania podłogowego, zaleca się pozostawienie nastawy fabrycznej tego parametru tj. d01=0. 
Regulator będzie wówczas sterował pracą siłownika korzystając z algorytmu PWM (Puls Width 

Modulation).

Tryb  ogrzewania i chłodzenia

Zmiana ręczna:

Ten tryb jest sygnalizowany symbolami

Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK aby wejść w menu ustawień, następnie za pomocą przycisku          wybierz 

ustawienie grzanie/chłodzenie, zatwierdź chęć zmiany trybu przyciskiem        . Teraz za pomocą przycisków

lub          ustaw tryb grzania lub chłodzenia i zatwierdź zmianę przyciskiem        .

Zmiana automatyczna

Tryb grzanie/chłodzenie może być zmieniany automatycznie,

za pomocą styku CO w regulatorze. Jeżeli na styk CO podłączone 

jest napięcie 230V - regulator automatycznie przełącza się w tryb 

chłodzenia. Jeżeli korzystamy z tej funkcji, należy ustawić wartosć parametru d18 na “1”.

10. Pozostałe funkcje

Blokada zmiany trybu grzanie/chłodzenie
Ustawiając funkcje regulatora D19->1 blokujemy chłodzenie dla pojedynczego 
pomieszczenia do momentu otrzymania przez urządzenie polecenia ogrzewania.
Podczas blokady funkcji chłodzenia nie wyświetla się żaden komunikat na wyświetlaczu.

Wyłączanie przy wysokiej / niskiej temperaturze:
Gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 36°C lub spada poniżej 4°C, wszystkie 
wyjścia ogrzewania / chłodzenia zostają wyłączone.
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Wyłączone

Blokada nieaktywna

Cyfry 1 do 5 oznaczają liczbę siłowników, 
które podłączono  bezpośrednio do 

regulatora.

Włączone

Blokada aktywna

Jeżeli regulator wskazuje błędną

temperaturę, można ją skorygować o +/- 3,0°C
Korekta wyświetlanej 

temperatury

Metoda kontroli 
temperatury

Wybór  trybu 
Grzanie / Chłodzenie

Blokada funkcji 
automatycznej zmiany 

grzanie / chłodzenie

Ilość siłowników podpiętych 
do regulatora

Metoda kontroli układu 
chłodzenia

Funkcja ochrony 
zaworów

Temeratura ochrony przed 
zamarzaniem

Limit temperatury grzania

Limit temperatury chłodzenia

Ustawienia
fabryczne

Funkcja Wartość Opis

On-Off: 0,5 ºC (+/- 0,25°C)

On-Off: 0,5 ºC (+/- 0,2°C)

Wyłącznona

Włączona

On-Off: 1 ºC (+/- 0,5°C)

On-Off: 1ºC (+/- 0,5°C)

11. Reset regulatora

12. Grzanie / Chłodzenie

13. Kalibracja mierzonej temperatury - funkcja “offset”

Naciśnij i przytrzymaj 
przez ok 3 sekundy 
wskazane przyciski. 

Wybierz kod nr 47, jeżeli 
chcesz zresetować regulator 

do ustawień fabrycznych.

Naciskamy        
aby zatwierdzić.

Naciskamy 
aby zresetować regulator.

Wskazówka: 

Jeżeli naciśniesz 

i przytrzymasz przycisk    

     lub      numer kodu 

będzie zmieniał się 

szybciej (w krokach 

co 5). 

 

Tryb grzania Tryb chłodzenia

Poziom temperatury Grzanie Chłodzenie

Temperatura komfortowa 
(słońce)

20.0ºC 20.0ºC

Temperatura ekonomiczna 
(księżyc)

17.0ºC 26.0ºC

Temperatura ochrony 
przed zamarzaniem

5ºC --.-

Korekty temperatury można dokonać w zakresie od -3,0C do 
+3,0C. Wartość żądanej korekty zatwierdź przyciskiem         .

Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk        aby wejść do 

menu ustawień.

Ustaw wartość korekty 
temperatury przyciskiem  

lub       . 

Zatwierdź 
        przyciskiem            

wejście w funkcję “offset”.
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Funkcja nocnej redukcji temperatury (NSB) aktywowana jest poprzez styk z 
symbolem        .

0V=NSB OFF
230V=NSB ON

Funkcja NSB jest aktywna tylko gdy urządzenie pracuje w trybie AUTO.

Jeśli regulator odbiera sygnał NSB przełącza się w tryb ekonomiczny: 
Można także ustawić regulator w tryb ręczny, tak aby na stałe utrzymywał 
temperaturę ekonomiczną. W tym celu należy zaznaczyć ramką tylko symbol        .

4. Funkcje przycisków

Przycisk wyboru
Przytrzymaj aby  powrócić do menu bez zapamiętywania zmian

Przycisk OK. Naciśńij dla potwierdzenia wyboru lub naciśnij i przytrzymaj aby zapamiętać 
ustawienia i wrócić do głównego menu. Przytrzymanie tego przycisku w menu głównym 
spowoduje wejście do menu ustawień kalibracji temperatury “offset” oraz przełączania 
grzanie/chłodzenie.

Przyciski zmniejszania lub zwiększania ustawianych wartości 
- np. temperatury

W trybie Automatycznym, 
przyciskając       

lub       wyświetlamy 
zadaną temperaturę.

W trybie automatycznym, 
przytrzymując       lub 
aktywuje się tryb ręczny.

Po wybraniu temperatury 
naciskamy        aby 

potwierdzić. 
Pojawi się 

Uwaga: W trybie Automatycznym zmiana na  tryb sterowania ręcznego jest tymczasowa. Oznaczona jest 
symbolem:            . Można również ustawić tryb ręczny na stałe - w tym celu należy wyjść z trybu automatycznego
i na stałe zaznaczyć ramką ikonę         lub        . 

Zaznaczając ramką tylko 
ikonę          lub               

lub        ustawiamy 
poziom danej 

temperatury sterowania.

Zostawiając w ramce 
tylko ikonę         lub 

 lub
  ustawiamy tryb ręczny 

na stałe.

W trybie Automatycznym 
zmiana na tryb Ręczny 

jest tymczasowa.

5. Tryb ochrony przed zamarzaniem

Naciśnij      lub      aby 
wybrać tryb ochrony 
przed zamarzaniem.

Temperaturę ochrony 
przed zamarzaniem 

można ustawić w zakresie 
od 5 do 17 C.

Przyciskami       lub   
ustawiamy temperaturę 

trybu ochrony przed 
zamarzaniem.

Uwaga: Podczas konfiguracji, naciśnij w dowolnym momencie        , aby powrócić 
do poprzedniego ekranu lub przytrzymaj        ,aby powrócić do ekranu głównego.

Specyfikacja produktu oraz instrukcje bezpieczeństwa.

 Spełnia poniższe dyrektywy:

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

 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Regulator HTRS230 może być używany tylko w 
celu kontroli temperatury pomieszczenia wewnątrz budynku.

 Montaż

Instalacja może być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego instalatora oraz 
musi być zgodna z wymogami przepisów kraju użytkownika. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za postępowanie niezgodne z instrukcją.

Uwaga: Wszystkie instalacje elektryczne powinny być wykonywane przez 
odpowiednio wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.

Opis produktu
Dziękujemy za zakup dobowego Regulatora HTRS230. 
Dzięki niemu kontrola twojego układu grzewczego będzie łatwa i precyzyjna.
Sterownik HTRS230 jest łatwy w obsłudze za pomocą podświetlanego panelu 
LCD i przycisków dotykowych. Oferuje wyjątkową wygodę sterowania dla 
zastosowań grzewczych wszystkich typów. Urządzenie może pracować 
w dwóch trybach:  grzanie lub chłodzenie. 

Zawartość opakowania

Spis treści:
Zawartość opakowania
Specyfikacja produktu
Montaż i podłączenie 
regulatora
Opis funkcji
Dane techniczne
Gwarancja

Ikony używane w instrukcji:
 
  Bezpieczeństwo

  Informacja
 
 Dodatkowe korzyści

Śruby montażowe 
(2szt.)

Instrukcja obsługi 
(1szt.)

Digital Thermostat
Model: HTRS230

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.

 Issue Date: Dec 2015 
00086/2

For PDF Installation guide please 
go to www.salus-manuals.com

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

Regulator HTRS230 
(1szt.)

Otwórz obudowę pomagając sobie śrubokrętem 
- jak pokazano na zdjęciu powyżej.

2. Podłączenie regulatora

1. Montaż regulatora

N
CO
L

Uwaga: Regulator można podłączyć do listwy 
KL06-M, KL08NSB lub KL04NSB, lub bezpośrednio 
do siłownika.

3. Ikony regulatora

BOX ramka - ramka wokół danej ikony oznacza wybór danego trybu:
np.           ramka wokół ikony słoneczka, oznacza że regulator aktualnie utrzymuje 
temperaturę komfortową.

Słoneczko - temperatura komfortowa

Księżyc -temperatura ekonomiczna

Tryb automatyczny

Tryb  ochrona przed zamarzaniem
(niedostępny w trybie chłodzenia)

Symbol grzania - pojawia się gdy regulator sygnalizuje 
zapotrzebowanie na ciepło.
Symbol chłodzenia - pojawia się gdy regulator sygnalizuje 
zapotrzebowanie na chłodzenie.
Wskaźniki temperatury wskazują:
• mierzoną temperaturę
• zadaną temperaturę oraz inne potrzebne informacje

Symbol trybu ręcznego - Pojawia się, gdy podczas pracy
programu, ręcznie zmienimy nastawę temperatury. Tryb ręczny 
tymczasowy, trwa do czasu rozpoczęcia kolejnego programu.

lub

Tryb pracy regulatora zmieniamy przesuwając ramkę (Box) na odpowiednią 
ikonę, za pomocą przycisków:               .

Uwaga: Funkcja NSB będzie dostępna tylko w przypadku wysłania sygnału NSB 
przez inne urządzenie (np. HTRP230, zegar zewnętrzny, przełącznik NSB lub inny 
regulator).

6. Funkcja NSB ( redukcji nocnej )

7. Tryb instalatora

Użyj kodu 49 za pomocą 
strzałek      lub      .

Naciskamy          aby 
zatwierdzić.

Teraz znajdujesz się w 
menu instalatora. Wybierz 

parametr który chcesz 
zmienić za pomocą 
przycisków       lub 

i wejdź przyciskiem       . 
Następnie za pomocą 

przycisków       i       ustaw 
wartość danego 

parametru i zatwierdź 
przyciskiem       .       

Uwaga: W trybie instalatora uzysku-
jemy dostęp do ustawień regulatora.
Dla wyboru kolejnych funkcji uży-
wamy       (d1>d2>d3). Wyboru funk-
cji dokonujemy     .  . Zmiany nastaw 
dokonujemy       lub      .

Naciśnij i przytrzymaj 
równocześnie na ok 3 

sekundy przyciski
       i      .

Uwaga: Podświetlenie wyświetlacza aktywujemy naciskając jakikolwiek przycisk jeden raz.

Montaż na ścianie
Płytkę montażową przymocuj do ściany 
korzystająć z przewidzianych otworów.

Wybór odpowiedniego miejsca montażu
Aby regulator pracował prawidłowo, należy go zamocować w odpowiednim miejscu. Najlepiej ok.130 cm 
nad poziomem podłogi, z dala od źródeł ciepła lub chłodu. Ponadto, nie należy montować regulatora za 
zasłonami lub innymi przeszkodami oraz w miejscach o dużej wilgotności, gdyż uniemożliwi to dokładny 
pomiar temperatury  w pomieszczeniu. Regulator nie może być narażony na działanie promieni słonecznych.
Nie umieszczać regulatora na ścianie zewnętrznej.

np.
pompa 
ciepła Zewnętrzny 

zegar

Siłownik 
termoelek-
tryczny
np. T30NC 
230V


