
 
SALUS ERT 30 

Elektronický izbový regulátor 
teploty určený hlavne 

pre systém podlahového kúrenia, 
a tiež pre radiátorové 

a konvenčné vykurovanie. 
 
Návod na obsluhu a montáž 

Ďakujeme za nákup izbového 
termostatu značky SALUS. 
Termostat ERT30 Vám zabezpečí 

viac úžitku v porovnaní s inými 
štandardnými výrobkami tohto typu. 
Jednoduchá obsluha regulátora 
pomocou dvoch tlačidiel a vysoká 
kvalita zariadenia, ktorá zaručuje 
neobvykle výhodnú kontrolu 
vykurovacích systémov rôznych 
druhov. Zariadenie je dodatočne 
vybavené displejom informujúcim o 
aktuálnej teplote. Tento návod na 
obsluhu modelu ERT30 zaručuje 

pohodlné, presné a energeticky 
úsporné používanie izbového 
vykurovacieho systému. 
Použitie 
Elektronický izbový termostat ERT30 

sa používa na kontrolu teploty v 
suchých, uzavretých miestnostiach 
pri maximálnej relatívnej vlhkosti 
95% (non-condensing). 
Požadovanú teplotu je možné 
jednoducho a rýchlo nastaviť 
pomocou tlačidiel. Systém 
elektronickej kontroly zabezpečuje 
udržanie stálej požadovanej teploty, 
prakticky bez akýchkoľvek výkyvov 
teploty a automatické zapnutie 
funkcie zníženie teploty, ak je to 
vyžadované. 
Displej termostatu sa zapne po 
stlačení ktoréhokoľvek tlačidla. Po 5 

sekundách sa displej automaticky 
vypne. 
Použitie tlačidiel + alebo - umožní 
nastavenie teploty zmenou jej 
hodnoty pri každom stlačení o 0,5 ˚ 
C, až do dosiahnutia požadovanej 
teploty. Nie je možné nastaviť teplotu 
pod 10 ° C alebo nad 35 ° C. 
Ak sa žiadne z tlačidiel nebude 
používať po dobu dlhšiu ako 5 
sekúnd, termostat automaticky 
prijme vykonané nastavenia teploty a 
vráti sa do štandardného režimu. 
Súčasné stlačenie tlačidiel + a - po 
dobu dlhšiu než 3 sekundy zapne 
alebo vypne režim ochrany pred 
zamrznutím. Ak je režim ochrany 
pred zamrznutím aktívny na displeji 

sa objaví blikajúci symbol . V tomto 
režime nie je možné meniť žiadnu 
teplotu. 
Stlačenie tlačidla Reset umožní 
návrat k továrenskému nastaveniu 
termostatu ERT30. 

Na displeji sa objaví symbol  ak je 
funkcia zníženie teploty aktívna a sú 
pripojené vonkajšie hodiny. 

Na displeji sa zobrazí symbol , ak 
termostat zistí málo tepla a skutočná 
teplota bude nižšia ako žiadaná. 
Čistenie 

Zariadenie je nutné čistiť iba 
pomocou suchého materiálu. Na 
čistenie zariadenia je zakázané 
používať ostré predmety alebo silné 
čistiace prostriedky, obsahujúce 
rozpúšťadlá. 
Technická charakteristika 
Ochrana pred zamrznutím 

Nemožnosť nastavenia teploty pod 
10 ° C predstavuje automatickú 
záruku ochrany pred zamrznutím. 
Zapnutie špeciálneho režimu tejto 

funkcie (pozri vyššie) umožní 
nastavenie stálej teploty 5 ° C a 
používanie zariadenia ako 
termostatu ochrany pred 
zamrznutím. 
Systém (PWM) Pulse-Width-
Modulation 

Prestavenie teploty je základným 
problémom pri systéme podlahového 
kúrenia, tzn. po dosiahnutí 
požadovanej teploty v izbe, 
dochádza k jej stálemu nárastu 
dokonca aj pri vypnutom 
termostatickom ventile. Regulátor 
teploty ERT30 rieši tento problém 

elektronicky a efektívnym spôsobom 
vďaka použitiu systému (PWM), 
ktorý zaisťuje stále sledovanie 
teploty miestnosti vo vzťahu k teplote 
média pri dynamickej kontrole 
elektroventilu. Nepretržite kontroluje 
a porovnáva aktuálnu teplotu so 
žiadanou, a frekvencia zapnutia 
termostatických ventilov sa reguluje 
tak, aby sa zamedzilo stálemu 
nárastu alebo poklesu požadovanej 
teploty. Vďaka tomu zariadenie 
umožňuje pohodlnú kontrolu a 
udržanie požadovanej teploty. 
Poznámka: V prípade radiátorových 

alebo konvekčných vykurovacích 
systémov regulátor ERT30 umožňuje 

vypnutie funkcie modulácie šírky 
impulzu (PWM) (pozri: tabuľka 
nastavenia). 
Kúrenie / chladenie 
Izbový regulátor teploty ERT30 

umožňuje voľbu funkcie ohrevu 
alebo chladenia. Továrenské 
nastavenie regulátora predpokladá 
použitie funkcie ohrevu. Za účelom 
zapnutia funkcie chladenia je nutné 
nastaviť prepínač nachádzajúci sa v 

spodnej časti plášťa z polohy "heat" 
do polohy "cool". V režime funkcia 
chladenia je systém (PWM) 
automaticky vypnutý. V režime 
funkcie chladenia sa displeji zobrazí 

symbol . 
Ochrana ventilov 

Pre zaistenie správnej funkcie 
ventilov dokonca aj po dlhšej dobe, 
kedy sa zariadenie nepoužívalo, 
napríklad v letnom období, model 
ERT30 využíva funkciu ochrany 

termostatických ventilov. 
Termostatické ventily sa krátko 
zapínajú ovládačom raz za týždeň, 
dokonca aj keď sa kúrenie 
nevyžaduje. 
Poznámka: Funkciu ochrany 

termostatických ventilov je možné 
pnúť, ak nie je požadovaná (pozri: 
tabuľka nastavenia). 
Funkcia znižovanie teploty 
Použitie termostatu ERT30 

umožňuje efektívne riadenie 
systému ohrevu vďaka možnosti 
kontroly času a prispôsobenie 
teploty, čo má vplyv na úsporu 
energie. Funkcia znižovanie teploty 
umožňuje jej automatické 
obmedzenie o 4 ° C, bez nutnosti 
nastavenia teploty na termostate. To 
tzv "nočné zníženie teploty" ('night 
reduction') - sa aktivuje vonkajším 
signálom, napr. kontrolou času na 
pripojovaciej svorkovnici alebo 
použitím všeobecne dostupných, 
štandardných vonkajších hodín. 
Inštalácia 
Izbový termostat ERT30 je 

elektronickým zariadením 
zaisťujúcim reguláciu a kontrolu 
teploty vykurovacích systémov, 
elektro-tepelných senzorov alebo 



iných elektrických zariadení. 
Je nutné dodržať maximálnu 
intenzitu prúdu (podľa technických 
údajov). Výrobca nie je zodpovedný 
za zásahy nezhodné s návodom na 
obsluhu. 
Inštaláciu môže vykonať len 
kvalifikovaný pracovník a musí byť 
zhodná so schémou elektrického 
zapojenia, požiadavkami VDE a tiež 
s odporúčaniami dodávateľa energie. 
Inštaláciu je možné vykonať iba a 
výhradne pri odpojení napájacieho 
napätia. Okrem toho je, počas 
montáže, nutné dodržať všetky 
pravidlá opatrnosti a bezpečnosti. 
Je nutné nájsť vhodné miesto na 
inštaláciu pre zariadenie - termostat 
nesmie byť zakrytý nábytkom, 
závesmi alebo inými predmetmi. Je 
nutné zamedziť inštaláciu termostatu 
v miestach priamo vystavených 
slnečnému žiareniu alebo iným 
zdrojom tepla (t.j. lámp, krbov atď) a 
v mieste predilekčného na prievan 
vzduchu. Vhodné miesto na 
inštaláciu umožní presné meranie a 
monitorovanie teploty. 
Poznámka: Pred otvorením krytu 

termostatu je nutné vždy odpojiť 
napájací zdroj. 
Montáž na stene 

Vyberte miesto inštalácie, tak aby sa 
zariadenie nachádzalo: 
• 80 až 150 cm nad úrovňou podlahy 
• 50 cm od miesta náchylného na 
prievan, t.j. okien, dverí 
• ďalej od miest vystavených 
slnečnému žiareniu alebo iným 
zdrojom tepla (t.j. lámp, krbov atď) 
• ďalej od nábytku, závesov alebo 
iných predmetov, ktoré môžu narušiť 
správne meranie teploty. 

Pred inštaláciou termostatu je nutné 
oddeliť kryt plášťa od hlavnej dosky 
podľa nasledujúceho návodu: 
1. Odstráňte vrut nachádzajúci sa v 

spodnej časti. 
2. Otvorte kryt jeho opatrným 

nadvihnutím a pridržaním spodnej 
časti plášťa. 
3. Upevnite hlavnú dosku k stene 

alebo na omietku pomocou 
priložených skrutiek. 
Továrenské nastavenia 

- Skutočná teplota zobrazovaná v ° C 
- Bežný / optimálny režim (bez 
zníženia teploty) 
- Požadovaná teplota 20 ° C 
Základné nastavenia 
Funkcie termostatu ERT30 môžu byť 

zapínané alebo vypínané pomocou 
voľby zapni / vypni: 

ERT 30 nastavenia 
prepínač funkcia ON OFF 

VP Ochrana 
ventilu  

 

PWM Pulse Width 
Modulation  

 

  Obmedzeni
e teploty  

 

 
Továrenské nastavenie predpokladá 
použitie voľby "zapni". Existuje 
možnosť zmeny nastavenia podľa 
vlastných požiadaviek zmenou 
polohy svoriek pri prepínačoch. 
Poznámka: Je zakázané 

odstraňovať aretáciu svoriek. Stupeň 
bezpečnosti rovnocenný s 
elektrickými zariadeniami triedy II 
bude dosiahnutý vďaka presnej a 
profesionálnej inštalácii. 
Vysvetlenie symbolov 

symbol vysvetlenie 

 Zníženie teploty 
aktívne 

 Prevádzka 
zariadenia 

 Aktívny režim 
ochrany pred 
zamrznutím 

   Funkcia 
chladenia aktívna 

 
Zapojenie 

Pripojte termostat podľa 
nasledujúcich odporúčaní: 

ERT 30 230 V 

označenie 

 Obmedzenie 
teploty 

N Neutrálny 

L Napájanie 230V 

 Výstup zapojenia 
– ventilu, 
páska svorkovnice 

 
 

ERT 30 24 V 

označenie 

 Obmedzenie 
teploty 

N Neutrálny 

L Napájanie 24V 

 Výstup zapojenia 
– ventilu, 
páska svorkovnice 

 
 
 
 

Technické 
údaje 

230 V 24 V 

Napájanie: 230 VAC 
/ 50 Hz 

24 VAC / 
50 Hz 

Max. 
prepínací 
prúd: 

10 (3) A 

Max počet 
ventilov: 

5 stuck a 3 W 

Hysterézia: 0,5 K 

Prevádzková 
teplota: 

5 ° C - 30 ° C 

Skladovacia 
teplota: 

-20 ° C - 60 ° C 
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