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Handleiding koppeling Salus programmeerbare thermostaat WBRT520TX+ met: 

• Smart Relais SR868 

• Smart Plug SPE868 

• Smart Ontvanger RXRT510 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Voordat u gaat koppelen: Plaats de batterijen in de thermostaat. Volg stap 1 t/m 24 van de bijgeleverde     

       Salus handleiding om de thermostaat te configureren naar de basisinstellingen op gebied van taal, datum,    

       tijd, etc. Zodra dit is afgerond, is de thermostaat klaar om te koppelen. 

 

2.   Sluit de SR868 of RXRT510 aan op 230V netstroom  conform de instructies (separaat  

      Document van Hugro Technics), of druk de SPE868 in het stopcontact.  

3.   SR868 : rode lampje gaat knipperen (zo niet: druk het kleine knopje op het relais in  

      tot deze gaat knipperen) 

      SPE868 : rode lampje gaat knipperen (zo niet: druk de knop in tot het lampje gaat                  

    knipperen) 

      RXRT510 : rode lampje gaat branden: Reset de ontvanger door de aan/uit knop 10x  

    heen-en-weer te bewegen → rode lampje gaat knipperen 

4.   Druk toets 1 (symbool         ) 1 of 2 maal in tot “programm” verschijnt in de display 

5.   Druk toets 3 (symbool “V”) enkele malen in tot “koppelen” in het scherm verschijnt 

6.   Bevestig het koppelen met toets 2 (symbool       ). De tekst “test” verschijnt in het     

       display 

7.   Druk toets 3 “V” nogmaals in en ga weer naar “koppelen” en bevestig nogmaals het   

       koppelen met toets 2  “     “ 

9.   Na enige tijd brandt het rode lampje constant → het infrarood paneel is uitgeschakeld 

10. Ga terug naar de standaard display door 2x op toets 1 te drukken. Stel op de thermostaat de     

       temperatuur in op 30 °C en controleer of het rode lampje groen wordt (bij de RXRT510 branden  

       dan het rode én groene lampje samen) → het infrarood paneel staat nu aan 

  WBRT520TX+ 

     SPE868 

RXRT510 

SR868 

Toets 2: “bevestigen” 

Toets 1: “instellingen” 

LET OP: bij opstart, knopje on/off 

op “on” en auto/manual op “auto” 


