
SALUS ERT 30 draadloos
Elektronische kamerthermostaat voor opper-
vlakte-, radiator- en convectieverwarmingen

Bedienings- en montagehandleiding

Algemeen
Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van een
kamerthermostaat van het merk SALUS. Met het
model ERT30 hebt u gekozen voor een elektroni-
sche, digitale kamerthermostaat, die belangrijke
voordelen biedt tegenover traditionele, mechani-
sche producten: De regelaar is via twee druktoet-
sen zeer eenvoudig te bedienen en biedt dankzij
de hoogwaardige elektronica een uniek regelcom-
fort voor alle soorten verwarmingstoepassingen.
Het standaarddisplay geeft de actuele kamertem-
peratuur aan.

Bediening
De elektronische kamerthermostaat ERT30 dient
voor de regeling van de temperatuur in droge en
gesloten ruimten met een normale omgeving en
een maximale relatieve luchtvochtigheid van 95%
(niet condenserend).

De gewenste temperatuur kan met druktoetsen
zeer snel en eenvoudig worden ingesteld. De elek-
tronische regeling zorgt ervoor dat de ingestelde
kamertemperatuur zo stabiel mogelijk wordt aan-
gehouden en dat de temperatuurverlaging eventu-
eel automatisch wordt geactiveerd.

Telkens als u op een willekeurige toets drukt,
wordt automatisch de verlichting van het display
ingeschakeld. Wanneer er gedurende meer dan 5

seconden geen bediening plaatsvindt, wordt de
verlichting eveneens automatisch opnieuw uitge-
schakeld.

Wanneer u op de toets + of - drukt, gaat u naar
de weergave van de ingestelde streeftemperatuur.
Deze temperatuur kunt u nu naar wens veranderen
in stappen van 0,5K door nogmaals op de toets +
of - te drukken. lnstellingen onder l 0'C of boven
35'C zijn niet mogelijk.

Wanneer er gedurende meer dan 5 seconden geen
toets wordt ingedrukt, neemt de thermostaat de
veranderde streeftem peratuur automatisch over en
schakelt hij opnieuw om naar de standaardweer-
gave.

Door de toetsen + en - geluktijdig in te drukken
gedurende minstens 3 seconden, wordt de vorst-
beschermingsmodus geactiveerd of uitgeschakeld.
Als de vorstbeschermingsmodus geactiveerd is,
wordt dit op het display weergegeven door het
knipperende symbool *. ln d"r" modus zijn geen
veranderingen van de streeftemperatuur mogelijk.

Door op de toets Reset te drukken, worden de
fabrieksinstellingen van de ERT30 hersteld.

Als er een timer aangesloten is en de temperatuur-
verlaging actief is, dan wordt dit op het display
weergegeven door het symbool C.

Wanneer de thermostaat warmte vraagt omdat de
actuele temperatuur onder de ingestelde streef-
temperatuur ligt, dan wordt dit op het display aan-
gegeven door het symbool Nh .

Reiniging
Reinig het apparaat uitsluitend met een droge,
zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelhoudende
of bijtende reinigingsmiddelen!

De volgende eigenschappen van de ERT30 garande-
ren u een precieze, comfortabele en energiebespa-
rende werki ng van uw (vloer)verwarm i ngsysteem.

Technische eigenschappen

Vorstbescherm ing

Aangezien instellingen onder I0'C niet mogelijk
zijn, is ddardoor automatisch een vorstbescher-
ming gegarandeerd. Door de modus voor een spe-
ciale vorstbescherming te activeren (zie hierboven),
kunt u de thermostaat gebruiken als zuivere vorst-
beschermingsthermostaat. ln deze modus wordt
5"C ingesteld als vaste waarde.

Pulsbreedtemodulatie (PBM)

Bij oppervlakteverwarmingen bestaat in principe
het probleem van het doorschieten, d.w.z. de ruim-
ten worden verder verwarmd, ook wanneer het
ventiel bij het bereiken van de gewenste tempera-
tuur wordt gesloten. De ERT30 lost dit probleem
elektronisch en bijzonder doeltreffend op via de
zogenaamde pulsbreedtemodulatie. Door een per-
manente vergelijking van de gewenste en actuele
temperatuur wordt de lengte van de openingstijden
van de thermische motoren zodanig aangepast,
dat het over. of onderschrijd,en van de.ingestelde
kamertemperatuur in hoge mate wordt verhinderd.
Daardoor wordt een exacte en aangename regeling
van de ingestelde streeftemperatuur bereikt.

Opmerking: Bij gebruik van de ERT30 voor radia-
tor- of convectieverwarmingen kan de pulsbreedte-
modulatie indien nodig worden uitgeschakeld (zie
parag raaf "Basis i nstel li ngen").

Omschakeling verwarmen/koelen

De elektronische kamerthermostaat ERT30 biedt u

de mogelijkheid om te kiezen tussen verwarmen
en koelen. Vanuit de fabriek is de thermostaat
ingesteld op verwarmen. Om de thermostaat om
schakelen op koelen, moet u de desbetreffende
schakelaar omzetten, die u onder het deksel van de
behuizing vindt (aangeduid met,,heat" en ,,cool"). ln
geval van een omschakeling op de koelmodus is de
pulsbreedtemodulatie automatisch uitgeschakeld.
De instelling op koelmodus wordt op het display
weergegeven met het symbool *.

Ventielbeschermingsfunctie
Om te verzekeren dat de ventielen beweegbaar en
gebruiksklaar blijven ook als ze gedurende lange
periodes niet worden gebruikt - bijv. tijdens de
zomer - beschikt de ERT30 over een ventielbe-
schermingsfunctie. Hierbu worden de aan te sturen
ventielen via de thermische motoren 66n keer per
week kort geopend, ook wanneer er geen warmte-
vraag wordt vereist.

Opmerking: De ventielbeschermingsfunctie kan
naar wens worden uitgeschakeld (zie paragraaf
"Basisinstell ingen").

Temperatuurverlaging
Een spaarzame omgang met de gebruikte warm-
tevraag bereikt u in het bijzonder door een tijd-
gestuurde, op de behoefte afgestemde ver-
warmingsregeling. Door een geintegreerde
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temperatuurverlagingsfunctie stelt de ERT30 u in
staat om de ingestelde verwarmingstemperatuur
automatisah te verlagen met 4K, zonder dat de

i ngestelde comforttemperatu ur op de thermostaat
moet worden veranderd. Deze ,nachtverlaging' kan
via een extern signaal, bijv. via de tijdbesturing van
een contactstrip of via een in de handel verkrijg-
bare externe tijdschakelklok, worden geactiveerd.

ln stallatie

De kamerthermostaat ERT30 werd ontworpen als

elektronische, digitale temperatuurregelaar voor
de elektronische regeling van verwarmingssyste-
men met warm water en dient voor de aansturing
van elektrothermische stelaandrijvingen of andere
elektrische apparaten.

Daarbij moet in ieder geval de maximale schakel-
stroom in acht worden genomen die aangegeven
is in de technische gegevens! Wij aanvaarden geen

aansprakelUkheid voor enige vorm van oneigenlijk
gebruik.

De installatie mag uitsluitend door een geautori-
seerde vakspecialist volgens het aansluitschema
worden uitgevoerd. Daarnaast moet de installatie
beantwoorden aan de actuele VDE-bepalingen en

de voorschriften van uw energiebedrijf. De instal-
latie moet altijd in spanningsvrije toestand worden
uitgevoerd, de veiligheidsvoorschriften moeten in
acht worden genomen.

Positioneer de thermostaat zodanig, dat hij niet
wordt afgedekt door gordijnen, meubelstukken of
andere voorwerpen. De regelaar mag ook niet in de

onmiddellijke omgeving van warmtebronnen wor-
den geinstalleerd (bUv. lampen, haardvuur, directe
zonnestralen enz.) en mag niet worden beinvloed
door tocht. Alleen zo kan hij de kamertemperatuur
nauwkeurig detecteren en overeenkomstig exact
regelen.

-Hartgru lcr'De thermostaar moerworden- afgekop-
peld van de spanning voordat hij wordt geopend.

Wandmontage

V66r de montage moet het deksel van de behui-
zing worden losgemaakt van de basisplaat. Daar-

voor gaat u als volgt te werk:

I . Draai de schroef aan de onderzijde los.

2. Open de behuizing door het deksel van de

behuizing aan de onderzijde af te nemen en

dan af te tillen.

3. Monteer nu de basisplaat met de meegeleverde
schroeven vast tegen de muur of op de inbouw-
contactdoos.

Fabrieksinstelling
- weergave van de actuele temperatuur in 'C
- normale werking (geen temperatuurverlaging)
- streeftemperatuur 20"C

Basisinstellingen
Met de bruggen (umpers) die zich op de printplaat
bevinden, kunnen verschillende functies van de

ERT30 worden in- en uitgeschakeld:

ERT 30 schakelbruggen

Schakelaar Functie AAN UIT

VP
Ventielbeschermings-
functie @o oE]E

PBM Pulsbreedtemodulatie l-rtro oBE

0 Temperatuuruerlaging @o o t-r-r

Alle functies zijn vanuit de fabriek ingeschakeld. U

kunt de instellingen afhankelijk van uw behoeften
veranderen, door de contactklemmen op de scha-

kelaars (umpers) te verzetten.

De vereisten van beschermingsklasse ll worden bij
een correct uitgevoerde montage nageleefd.

Symboolverklaring
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Stroomvoorziening:
2 x batterU type AA (intern)

230VAC / 50Hz (extern)
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