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Controleer bij ontvangst of de verpakking en de artikelen tijdens
het transport beschadigd zijn. Neem een beschadigd apparaat
niet in gebruik, maar stuur een mail naar support@greeniuz.nl.
Voer het verpakkingsmateriaal van de artikelen af volgens de
bestaande milieuvoorschriften. 

Om een correcte en professionele installatie te garanderen,
moeten de instructies op de volgende pagina's voor
(plafond)montage strikt gevolgd worden.
De installatie van een greeniuz warmtepaneel mag in bepaalde
ruimtes (ruimtes met douche, bad of zwembad) en in openbaar
toegankelijke ruimtes, alleen door een elektrovakman en volgens
de voor het respectievelijke land geldige richtlijnen en normen
doorgevoerd worden.  
Het paneel is IP56 gekeurd wat wil zeggen dat het paneel in de
natte ruimtes in zone 2 geplaatst mag worden. 
Het paneel mag niet aan overmatige vochtigheid blootgesteld
worden.
Het paneel mag alleen worden aangesloten op 230 Volt, 50Hz
wisselstroom.
Er mogen geen voorwerpen op het warmtepaneel worden gelegd
tijdens installatie of aan het warmtepaneel gehangen worden na
installatie.
De netstekker moet tijdens het gebruik via een schakelaar of
thermostaat steeds spanningsvrij te schakelen zijn. 
Bij eventuele demontage moet het paneel volledig afgekoeld zijn
Eigenhandige reparaties aan het warmtepaneel  zijn niet
toegestaan. Hiermee vervalt de garantie direct. Neem eerst
contact met ons op.

1.1.1 Bij ontvangst

1.1.2 Bij installatie

1. Algemene informatie

1.1 Veiligheidsvoorschriften
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1.2.1 Eerste ingebruikname
 
Bij de eerste ingebruikname van de warmtepanelen / het warmtepaneel
moet de ruimte en voorwerpen in de ruimte opgewarmd worden
(meubels, muren, plafond en vloer). 

Wij raden aan het systeem drie dagen aan te laten staan op een
constante temperatuur om de schil van de ruimte en vaste objecten op te
warmen. 

Zodra de vaste objecten opgewarmd zijn zal de ruimte aangenaam
warm worden en kun je de temperatuur verder regelen met de
thermostaat. Het systeem werkt nu optimaal.

Stel een constante temperatuur in van 15 graden in een ruimte die
niet gebruik wordt.
Stel een constante temperatuur in van 17 graden in een ruimte die
incidenteel gebruikt wordt.
Bij kantoren adviseren wij een constante temperatuur (dag en nacht)
van 21 graden. 

1.2.2 Dagelijks gebruik domotica

Wij adviseren om in iedere ruimte een constante temperatuur in te
stellen. Zo wordt een optimaal comfort bereikt tegen een zo laag
mogelijke energieverbruik. 

Let hierop op het volgende:

De warmtepanelen hebben geen onderhoud nodig. Eventueel stof kan
verwijderd worden met een lichtvochtige doek, enkel wanneer het
warmtepaneel volledig is afgekoeld. Maak nooit een warmtepaneel
schoon als deze warm is!

1.2 Dagelijks gebruik



1.3 Technische informatie warmtepanelen

SMALL
S100

MEDIUM
M200
200 watt
7,7 kg
595 x 595 x 41 mm

LARGE
L300
300 watt
10,85 kg
595 x 900 x 41 mm

XXL
XXL500
500 watt
19,0 kg
595 x 1500 x 41 mm

100 watt
3,9 kg
300 x 595 x 41 mm

6

XL
L300
300 watt
10,85 kg
595 x 900 x 41 mm
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1.4 Technische informatie ophangbeugels

1.4.1 Ophangbeugel S100
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1.4.2 Ophangbeugel M200,L300,XXL500
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1.4.3 Ophangbeugel XL400



1.6 Technische informatie domotica
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THERMOSTAAT WIFI
SQ610RF

Spanning: Lithium Accu micro USB
Frequentie: Zigbee 2,4 GHz
Afmeting in mm: B -86 H-86 D-9-11

GATEWAY
UGE600

Spanning: 5VDC via USB / 230VAC
Netwerk: via ethernet kabel (RJ45)
Frequentie: Zigbee 2,4 GHz 
Afmeting in mm: Ø -88 x H-55

OPBOUWSCHAKELAAR
SPE600

Spanning: 230VAC
Protocol: Zigbee 2,4 GHz 
Afmeting in mm: B -45 H-45 T-20

INBOUWSCHAKELAAR
SR600

Spanning: 230VAC
Protocol: Zigbee 2,4 GHz 
Afmeting in mm: B -45 H-45 T-20

1.6.1 Domotica-set wifi
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THERMOSTAAT
COMBI
RT520TX

Spanning: 2 x AAA Batterijen (incl.)
Frequentie: 868 MHz
Afmeting in mm: B -118 H-95 D-26

INBOUWSCHAKELAAR
COMBI
SR868

Spanning: 230VAC
Protocol: draadloos relais, aan/uit, 16A 
Afmeting in mm: B -45 H-45 T-26

OPBOUWSCHAKELAAR
COMBI
SPE868

Spanning: 230VAC
Protocol: draadloos relais, aan/uit, 16A 
Afmeting in mm: B -42 H-42 T-40

1.6.2 Domotica-set combi



2. Voorbereiden domotica-set wifi

Download de SALUS Smart Home app (Android /
Apple) of ga naar https://eu.salusconnect.io. 

Stap 1: Account aanmaken en inloggen

1.

   2. Maak een account aan.

 LET OP: log in met jouw persoonlijke inloggegevens indien
deze zijn verstrekt. Het systeem is dan al gekoppeld. Ga
verder naar stap 5.

12

Stap 2: Koppelen gateway
 
1. Zodra je ingelogd bent op de app, krijg je op je scherm de melding
“activeer uw gateway” te zien. 
2. Plaats de stekker in het stopcontact en plaats de meegeleverde usb
kabel in de gateway.
3. Plaats de bijgevoegde ethernet kabel in de gateway en vervolgens
in de router. 
4. Wacht tot de ring aan de bovenzijde van de gateway blauw kleurt.
Doe tot die tijd niets.
5. Druk op je device op de knop 'gateway activeren' 

Let op: zorg dat de gateway en het device waarmee je de koppeling
aan het maken bent op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Anders
wordt de gateway niet gevonden.
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6. Druk één keer op de ring aan de bovenkant van de
gateway. De gateway gaat dan groen knipperen. 

7. Wanneer je device de gateway gevonden heeft, vul
dan je persoonlijke gegevens in. 

8. Wanneer dit gelukt is druk om te bevestigen onder aan
het beeldscherm op de knop 'activeer mijn gateway'. 

9. Klik in je beeldscherm op 'apparatuur koppelen'.  

10. Je gaat nu nog geen apparatuur koppelen, maar enkel naar de
homepage.  
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Stap 3: Koppelen

3.1: Inbouwschakelaar koppelen

1.Sluit het een aansluitsnoer aan op de inbouwschakelaar.

Een aansluitsnoer kun je maken door van één paneel de stekker en circa
50cm snoer af te knippen van één warmtepaneel, als voorbereiding op stap
6 op pagina 21.

Het is uiteraard ook mogelijk om een reeds aanwezig aansluitsnoer te
gebruiken.

2. Steek de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact.

3. Wanneer de schakelaar voeding heeft gaat het lampje linksboven op de
schakelaar rood knipperen.

4. Ga op je device boven in je beeldscherm naar 'alle apparatuur'.

5. Druk op 'scan voor apparatuur'.  De slimme schakelaar wordt nu
gevonden in het scherm. 

6. Vink deze slimme schakelaar aan en klik dan op 'apparatuur koppelen'. 

7. Geef de schakelaar de naam van de ruimte waar deze geïnstalleerd gaat
worden (bijv. schakelaar badkamer) en druk op 'volgende'. 

8. Druk tot slot op 'klaar'. De schakelaar verschijnt nu op de homepage. 

6.Het lampje van de schakelaar brandt continu rood zodra deze aangemeld
is. 

HERHAAL STAP 3.1 WANNEER JE MEERDERE SCHAKELAARS
HEBT



3.2: Opbouwschakelaar koppelen

1. Steek de stekker van de opbouwschakelaar in het stopcontact.

2. Wanneer de schakelaar voeding heeft gaat het lampje op de
schakelaar rood knipperen.

3. Ga op je device boven in je beeldscherm naar 'alle apparatuur'.

4. Druk op 'scan voor apparatuur'.  De slimme schakelaar wordt nu
gevonden in het scherm. 

5. Vink deze slimme schakelaar aan en klik dan op 'apparatuur
koppelen'. 

6. Geef de schakelaar de naam van de ruimte waar deze
geïnstalleerd gaat worden (bijv. schakelaar badkamer) en druk op
'volgende'. 

7. Druk tot slot op 'klaar'. De schakelaar verschijnt nu op de
homepage. 

8.Het lampje van de schakelaar brandt continu rood zodra deze
aangemeld is. 
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HERHAAL STAP 3.2 WANNEER JE MEERDERE SCHAKELAARS
HEBT



Stap 4: Koppelen thermostaat 

1.Haal de thermostaat uit de verpakking en verwijder de sticker. Druk
op de aan/uit knop rechtsonder en houdt deze 3 seconden ingedrukt.

2. De thermostaat zal aangaan en vragen welke taal je wilt gebruiken.
Ga met de pijltjes naar beneden door het menu en bevestig je keuze
door op het vinkje te klikken.

3. In je scherm staat nu “verbonden met netwerk”. 

4. Ga op de home page naar 'alle apparatuur' bovenaan je scherm.
Druk op 'nieuwe apparatuur toevoegen'. 

5. Druk op “scan voor apparatuur” en wacht geduldig af totdat de 
 thermostaat verschijnt. Dit kan een paar minuten duren. 

6. Wanneer de thermostaat gevonden is, klik dan op 'apparatuur
koppelen'.

7. Geef de thermostaat een naam die logisch aansluit bij de naam van
de schakelaar (bijv. thermostaat badkamer).

16



8. Druk op het tandwiel 'kies apparatuur naam voor de instelling'.

17

9. Druk op 'slimme schakelaar' en 'volgende'. Wacht totdat de
slimme schakelaar in je scherm verschijnt.



10. Vink het vakje van verwarmen aan. En klik vervolgens op de
knop koppelen die in je scherm verschijnt. 
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11. In je beeldscherm komt de vraag te staan 'Wilt u het standaard
schema uitvoeren?' Klik hierbij op 'nee'. 

12. Klik vervolgens op 'installatie voltooien'. 

13. Druk tot slot op 'klaar'. De thermostaat verschijnt nu op de
homepage.

HERHAAL STAP 4 WANNEER JE MEERDERE THERMOSTATEN HEBT
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Stap 5.1: Installeren inbouwschakelaar volgens aansluitschema 

Stap 5.2: Installeren opbouwschakelaar volgens aansluitschema

De stekker van het warmtepaneel kan direct in de opbouwschakelaar
geplaatst worden. 



3. Voorbereiden domotica-set combi

HERHAAL STAP 1 WANNEER JE MEERDERE SCHAKELAARS HEBT

Stap 1: Koppelen schakelaar

1.1 Inbouwschakelaar koppelen

De inbouwschakelaar en thermostaat zijn reeds gekoppeld. Deze stap
kun je dus overslaan.

1.2 Opbouwschakelaar koppelen 

1. Steek de stekker van de opbouwschakelaar in het stopcontact.

2. Wanneer de schakelaar voeding heeft gaat het lampje op de
schakelaar rood knipperen.

20



Stap 2: In gebruik stellen thermostaat 

1.Haal de thermostaat uit de verpakking en plaats de batterijen. 

2. De thermostaat zal aangaan en vragen welke taal je wilt gebruiken. Ga
met de pijltjes naar beneden door het menu en bevestig je keuze door op
het handje te klikken.

3. Kies de tijdnotatie (12h of 24h) 

4. Stel de tijd in.

5. Stel de datum in

6. Selecteer hoe de dagen weergegeven moeten worden op de
thermostaat.

7. Geef aan of de zomertijd is (DST_ON is zomertijd, DST_OFF is
wintertijd).

8. Selecteer of de temperatuur met een interval van 0,5 graden of 0,1
graden ingesteld kan worden.

9. Kies 'bereik' in plaats van 'TPI'.

10. OPTIMIR is een functie om de panelen in en uit te laten schakelen door
een zelf lerend algoritme. Optimum start en optimum stop zet je beide uit.

Je kunt ook deze uitlegvideo bekijken. 

HERHAAL DEZE STAP INDIEN JE MEERDERE THERMOSTATEN HEBT 
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https://www.youtube.com/watch?v=-_xKk9UjqDQ


Stap 3: Koppelen thermostaat 

1.Druk op de knop 'menu'.

2. Ga met de pijltjes ophoog of omlaag naa het keuzemenu totdat er
'koppelen' komt te staan.

3. Druk op bevestigen. 

4. Selecteer nogmaals 'koppelen'. 

5. De thermostaat zoekt nu de schakelaar, dit kan tot 10 minuten duren.

6. Wanneer het rode lampje op de schakelaar continu brandt is deze
gekoppeld aan de thermostaat. 

ALS DE THERMOSTAAT DE SCHAKELAAR NIET VINDT, DRUK DAN
HET KNOPJE OP DE SCHAKELAAR IN TOTDAT DEZE ORANJE
BRANDT. DE SCHAKELAAR STAAT NU IN DE KOPPELMODUS.
HERHAAL BOVENSTAANDE STAPPEN.

22
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Stap 5.1: Installeren inbouwschakelaar volgens aansluitschema 

Stap 5.2: Installeren opbouwschakelaar volgens aansluitschema

De stekker van het warmtepaneel kan direct in de opbouwschakelaar
geplaatst worden. 



4. Ophangbeugel & warmtepaneel monteren

4.1 Positie bepalen

Bepaal de juiste positie op het plafond om het warmtepaneel te
plaatsen. Zorg ervoor dat de elektra zich altijd aan één van de
buitenzijdes van de ophangbeugel bevindt, zoals op de foto hiernaast.

Maak hiervoor indien gewenst gebruik van een laser om de positie te
bepalen. Dit is te adviseren indien er meerdere panelen in een rij
geplaatst worden.

24
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4.2 Boorgaten aftekenen 

Teken met een pen of potlood de gaten af die in de ophangbeugel te
zien zijn.

Deze zien er als volgt uit: 
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4.3 Gaten boren

Boor de afgetekende gaten open.



4.4 Pluggen plaatsen

Plaats in ieder gat een plug die geschikt is voor het type plafond. 

27



4.5 Beugel monteren 

Plaats de ophangbeugel tegen het plafond en schroef deze vast met een
schroef die geschikt is voor het type plafond.

28



4.6 Elektra aansluiten

Sluit het warmtepaneel aan op de schakelaar.

29



4.7 Warmtepaneel plaatsen in ophangbeugel

Plaats de borstbouten die aan de achterzijde van het paneel zitten, in de
uitsparingen in de ophangbeugel. 

Zorg dat de kabel niet klem komt te zitten onder het paneel, anders kan
het paneel niet in de ophangbeugel geplaatst worden.

Voor optimale installatie, maak de aansluitkabel zo kort mogelijk.

 

30
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kies een plek die een zo realistisch mogelijke weergave geeft van de
temperatuur
zorg ervoor dat deze plek niet vol in de zon staat
plaats de thermostaat niet direct langs een openslaande deur 
plaats de thermostaat op ongeveer 1,5 meter hoogte

4.8 Thermostaat plaatsen 

De thermostaat dient aan de wand geplaatst te worden. 

Hou hierbij rekening met het volgende:

Wanneer je de juiste plek gekozen hebt, verwijder de beschermende laag
achterop de bevestigingsplaat. Plak dit plaatje tegen de wand en druk
dit goed aan.  Het is uiteraard ook mogelijk om de bevestigingsplaat vast
te schroeven in de muur. 

Je thermostaat is nu klaar om gebruikt te worden.
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5. Thermostaat instellen

5.1.1 Display thermostaat

De actuele luchttemperatuur in de ruimte

De verwarming staat aan wanneer dit icoon beweegt

Batterij status

Er is verbinding met het paneel

Er is verbinding met Wi-Fi

5.1 Thermostaat domotica-set wifi
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5.1.2 Temperatuur handmatig aanpassen 

De temperatuur is iedere ruimte in standaard ingesteld op een constante
temperatuur van 21˚C.

Dit kun je zelf eenmalig per thermostaat aanpassen. 

Wanneer dit icoon rood kleurt staat de verwarming aan. 
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5.1.3 Schema instellen 
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5.1.4 Tijdelijke override modus

5.1.5 Standby modus



Aan de onderkant van de thermostaat bevindt zich de opening voor
de kabel. 
Verbindt de thermostaat met de kabel
Verbindt de kabel met elektriciteit. Dit kan door de kabel in bijv. een
laptop te steken of met een koppelstukje in het stopcontact te
plaatsen. 
Leg na gebruik de kabel terug op dezelfde plek voor de volgende
keer. 
Plaats de thermostaat terug in de betreffende ruimte. 

5.1.6 Opladen thermostaat

Wanneer de batterij bijna leeg is en de thermostaat opgeladen moet
worden verschijnt de volgende melding op het display:

Thermostat low battery

Het opladen van de thermostaat kan heel eenvoudig met een micro usb
kabel. 

LET OP: Hang de thermostaat na het opladen terug in de goede ruimte.
Indien de thermostaat in de verkeerde ruimte geplaatst wordt werkt het
systeem niet goed meer.

36



5.2 App bediending thermostaat wifi
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Ga naar de SALUS Smart Home app (Android /
Apple) of ga naar https://eu.salusconnect.io. 

Log in met jouw persoonlijke inloggegevens.

Is het systeem online?
 

De gateway is verbonden met het internet. 

Je kunt het verwarmingssysteem in de online
modus/via de app bedienen.

De gateway is niet verbonden met het internet. 

Je kunt het verwarmingssysteem alleen in de offline
modus/ via de thermostaat bedienen.



5.2.1 Display app

38
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5.2.2 Temperatuur handmatig aanpassen
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5.2.3 Schema instellen

Wil je liever een andere constante temperatuur of schema instellen per
ruimte, volg dan de volgende stappen

5.2.3.1 Stel 'volg schema' in
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5.2.3.2 Stel een schema in op de app
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5.2.4 Tijdelijke override modus

43



5.2.5 Handmatige modus

44
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5.2.6 Standby modus



5.3 Thermostaat domotica-set combi

5.3.1 Display thermostaat

De actuele luchttemperatuur in de ruimte

De verwarming staat aan wanneer dit icoon beweegt

Batterij status

Er is verbinding met het paneel

5.3.2 Temperatuur eenmalig aanpassen 

Je kunt per thermostaat de temperatuur handmatig aanpassen. 

Zet de temperatuur lager

Zet de temperatuur hoger

Bevestig de opnieuw
ingestelde temperatuur

46



Draai de twee schroefjes aan de onderzijde van de thermostaat los.
De thermostaat komt hiermee los van de wand bevestiging.
Aan de achterkant van de thermostaat bevindt zich de opening voor
de batterijen. 
Verwijder de oude batterijen en vervang deze voor nieuwe AA
batterijen.
Plaats de thermostaat terug in de betreffende ruimte en schroef deze
weer vast.

5.3.4 Vervangen batterijen thermostaat

Wanneer de batterij bijna leeg is verschijnt de volgende melding op het
display:

Thermostat low battery

Het vervangen van de batterijen kan heel eenvoudig.

LET OP: Hang de thermostaat na het opladen terug in de goede ruimte.
Indien de thermostaat in de verkeerde ruimte geplaatst wordt werkt het
systeem niet goed meer.

5.3.3 Temperatuur structureel aanpassen

Wil je liever een andere constante temperatuur of schema instellen per
ruimte, bekijk dan deze uitlegvideo. 

47

https://www.youtube.com/watch?v=3Dl251_6Szc
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6. Support

Storing aan het verwarmingssysteem

Bij installatie wordt het systeem gekoppeld. Indien het systeem na
installatie (en domotica koppeling) gereset wordt, werkt het niet meer.
Het systeem moet dan opnieuw gekoppeld worden.

Neem bij een storing aan het verwarmingssysteem contact met ons op
via support@greeniuz.nl. Wij zullen vervolgens de situatie beoordelen en
contact opnemen. Indien nodig bieden wij ondersteuning op afstand.
Wanneer dit niet mogelijk is maken we een afspraak op locatie. 

Externe storing

Bij een externe storing, zoals een stroomstoring, zal het
verwarmingssysteem uitvallen. Zodra er weer stroom beschikbaar is
gaan de warmtepanelen wee aan en werkt het verwarmingssysteem
weer. Mocht dit niet gebeuren en merk je dat het niet werkt zoals zou
moeten, neem dan contact met op ons voor ondersteuning op afstand.

6.1. Wat te doen bij een storing 

Bij een andere dan eerder aangegeven storing aan het domotica systeem is
het raadzaam het volgende de controleren:

Is dit icoon zichtbaar op de thermostaat?

6.1.1 Wat te doen bij een storing domotica-set combi

Er is verbinding met het paneel

Mocht er geen verbinding zijn, dan moet de koppeling tussen de thermostaat
en schakelaar opnieuw gemaakt worden. 



De gateway heeft stroom, maar is niet succesvol verbonden met de router
of internet.
De gateway is gereset naar de fabrieksinstellingen door meer dan 10
seconden op de knop te drukken.
De gateway is verwijderd uit uw netwerk.

De gateway is niet verbonden met internet. Verbinding met de router is
oké.

De gateway is met succes verbonden met het internet.

De gateway zorgt ervoor dat apparatuur kan worden aangesloten op de
verbinding. Druk eenmaal op de knop om de identificatie te starten (zie
Groen knipperen hieronder).
Als u de knop langer dan drie (3) seconden ingedrukt houdt, verandert de
LED van rood naar continu blauw, waardoor de status “toestemming om
deel te nemen” wordt verlaten.
Als de knop niet wordt ingedrukt nadat het rode lampje meer dan 12 uur
heeft geknipperd, verandert de LED automatisch van rood knipperend in
continu blauw, wat een time-out aangeeft en de status “toestemming om
deel te nemen” verlaat.

De gateway identificeert de aan te sluiten apparatuur. Als de knop tijdens
deze fase wordt ingedrukt, wordt de LED weer blauw.
Als apparatuur niet binnen 10 minuten wordt geïdentificeerd, zal het
identificatieproces verlopen. Als de time-out optreedt, verandert de
gateway van groen knipperend in blauw.

Bij een andere dan eerder aangegeven storing aan het domotica systeem is
het raadzaam de gateway te controleren en onderstaande stappen te
doorlopen.

Effen Rood

Effen Groen

Effen Blauw

Knipperend Rood

Knipperend Groen

6.1.2 Wat te doen bij een storing domotica-set wifi
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6.2 Contact

Greeniuz B.V.
Dillenburgstraat 11
5652AM Eindhoven
040 72 00 885
www.greeniuz.nl

Voor support vragen voor, tijdens of na installatie, neem contact met
ons op via support@greeniuz.nl. 

Tijdens onze kantooruren van maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00
uur reageren we meestal binnen 24 uur. 's Avonds en in het weekend
kan het wat langer duren.
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