
 
 

 

Gebruikershandleiding 

INFRAROOD PANELEN MET 

SALUSREGELING  
Denk na welke panelen je aan zet. Zet niet standaard alle panelen aan, omdat dan je elektra verbruik heel 

hoog wordt. 

 

Uw installatie wordt bediend met de Salusregeling.  

• De Salus gateway moet altijd aan staan om de panelen en de thermostaten te kunnen bedienen.   

• De gateway hoeft niet met internet verbonden te zijn.   

• Is de gateway wel met internet verbonden (verbinding met een  kabeltje naar de router) dan kunt u het 

systeem ook vanaf elders bedienen. 

    

Bediening handmatig en/of met schema 

Stel altijd een schema in. Hiermee wordt voorkomen dat de panelen onbedoeld aan blijven en zodoende 

onnodig veel elektriciteit verbruiken. Met de handmatige bediening wordt het schema tijdelijk overruled. 

 

Instellen van schema’s 

Iedere thermosstaat krijgt een eigen schema. Aan 1 thermostaat kunnen 1 of meerdere panelen gekoppeld 

zijn. 

• Ga naar de Salus Smart Home app of log in op https://eu.salusconnect.io/ 

• Kies Alle apparatuur (in app via menu rechtsboven) 

• Kies een thermostaat en stel het schema in. Kies per dag bij voorkeur meerdere intervals = setpoints in. 

Een nieuwe interval betekent dat handmatige instellingen worden overruled. 

 

  

https://eu.salusconnect.io/


 
 

Handmatig bedienen met de Salus Smart App  

  

  

Handmatig bedienen met de knoppen op de thermostaat:   

 

1. Menu / Return knop 

2. In het HOOFD scherm: Houd 3 sec ingedrukt om de werkingsmodus van de thermostaat te 

wijzigen. 

3. In het INSTELLING scherm: Houd 3 sec indrukt om terug te gaan zonder de wijzigingen op te 

slaan  

4. In het PAIRING scherm: Houd 3 sec ingedrukt om de andere koppelingsopties te zien 

 
Knop “omlaag” (om waarde te verlagen of omlaag te verplaatsen in het menu) 

 Knop “omhoog” (om waarde te verhogen of omhoog te verplaatsen in het menu) 

 

1. OK / Tick-knop (waarde bevestigen / naar het volgende menu gaan of instellingen opslaan. 

2. In het HOOFD scherm: Houd 3 sec ingedrukt om de stangbymodus te openen 

3. In INSTELLING scherm: Houd 3 sec ingedrukt om terug te keren nar Hoofdscherm en alle 

wijzigingen op te slaan. 

 
+ in het HOOFD scherm. Houd ze samen 3 sec ingedrukt om de thermostaat toetsen te 

vergrendelen / ongrendelen 

 

Of via https://eu.salusconnect.io/ 

 

Een paneel ontkoppelen  

Ieder infrarood paneel is gekoppeld aan een thermostaat. De thermostaat bepaalt 

dan of het paneel aan of uit gaat.  Het is mogelijk om een paneel (tijdelijk) los te 

koppelen van een thermostaat. U kunt het paneel dan apart aan of uit zetten. Dat kan 

alleen via de app of online: het relais (de aan/uit knop achterop het paneel) wordt 

draadloos aangestuurd via de Salus Gateway. Zie hiernaast.  

Vergeet niet het paneel weer uit te zetten!  

https://eu.salusconnect.io/

