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Simple to use and with a clear easy to read LCD display, the HTRS-RF (30) is perfect for users 
who want to precisely control individual room temperature. With silent switching and TPI 
(Time Proportional & Integral) calibration, accuracy and efficiency are assured. 
The addition of wireless technology means that installation is extremely quick and trouble-
free without the need for additional wire runs. The wireless interface also allows the 
HTRS-RF(30) to connect to a SALUS universal connection gateway, through which it can 
be controlled remotely from anywhere via a simple app from a smartphone, tablet or PC.

Characteristics
• Stylish compact surface mounted solution
• ‘Self-learning’ functionality Time Proportional and Integral (TPI)
• ErP rating IV
• Valve Protection Function (VPF)
• Backlit display with touch sensitive buttons
• Adjustable night setback function
• Optional floor sensor FS4000
• ZigBee wireless Smart Home App integration
• Zigbee 2.4 GHz
• 5 year warranty

HTRS-RF
Wireless Digital Thermostat

Product Wireless Digital Thermostat

Power supply: 2 xAA Batteries

Max. Switching 0.5 A (230 V)

Temperature range 5 – 35°C

Dimensions (mm) 85 x 85 x 25

Communication ZigBee 2.4GHz HA 1.2

Features

Connection scheme

SALUS Controls UK | www.salus-controls.com/uk

WWW.SALUS-CONTROLS.PL

Schemat podłączenia:

Dane techniczne:

HTRS-RF(30)
Cyfrowy regulator temperatury
o minimalistycznym designie
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Zasilanie 2 x AA baterie alkaliczne

Zakres regulacji temperatury 5 - 35ºC

Dokładność wskazania temp. 0.5ºC

Algorytm sterujący TPI lub  
Histereza: ±0.25ºC lub ±0.5ºC

Komunikacja ZigBee 2.4 GHz

Wymiary [mm] 85 x 85 x 25

Natynkowy regulator temperatury służący do bezprzewodowego sterowania urządzeniami z 
serii SALUS Smart Home, takimi jak:  
listwa centralna KL08RF, głowica TRV i moduł sterujący RX10RF.

Możliwość sterowania:
• Online - za pomocą aplikacji SALUS Smart Home, przy użyciu bramki internetowej UGE600
• Offline (bez podłączenia do Internetu) - dzięki jednostce koordynującej CO10RF.  

W trybie Offline działa jako regulator dobowy

Cechy produktu:
• współpracuje z pozostałymi elementami serii SALUS Smart Home
• posiada algorytm TPI - czyli gwarancję precyzyjnie utrzymywanej temperatury
• wejście na dodatkowy czujnik temperatury  

(podłogi lub powietrza)
• można go podłączyć na każdym etapie inwestycji
• ma możliwość tworzenia własnych harmonogramów w aplikacji
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