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Installation – Terminalforbindelser VS10WRF
Forstå dine terminalforbindelser

4 i 1 digital /trådløs rumtermostat
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Bag på enheden

Modeller: VS20WRF og VS20BRF
VS10WRF og VS10BRF

2
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INSTALLATIONS / BRUGERMANUAL

SALUS Nordic A/S
Rønhøjvej 12,
8300 Odder, Denmark
Tlf: (+45) 53534499
Email: sales@salus-controls.dk
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Strømterminaler
230 Vac
Bruges til at levere strøm til
enheden. 230V forsyning
kan føres fra Kontrolboksen
eller en anden kilde.
Sensorterminaler
Kan anvendes som ekstern
LUFT, Gulvsensor, når den
er indstillet som termostat.
kan også anvendes som
cylindertermostat, når den
er forbundet til VV.
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Scan for udstyr
Tryk på Scan for udstyr, når
du ønsker at tilføje udstyr til
Appen. Gateway'en begynder
at blinke rødt.
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2. Hvis du har brug for at forbinde en TRV med en termostat, efter den første installation.
Denne mulighed kan bruges, hvis du går glip af valgmulighed 1, udskiftning af TRV
eller tilføje en ekstra TRV
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Tlf: +44 (0) 1226 323961
E-mail: sales@salus-tech.com
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Forbind TRV(er) med rumtermostater (Obligatorisk)
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1. Under den første installation, ved nemt at følge App vejledninge

Følg trinene beskrevet
på App for at fuldføre
forbindelsesprocessen

Installation – Modtager RX10RF (tilvalg)
Bemærk: installer RX10RF-modtageren til dit radiatorsystem. Det sikrer
kommunikationen mellem termostaten og varmekedlen, hvilket giver dig mulighed
for at tænde og slukke for varmekedlen. RX10RF-modtageren er et tilvalg og skal købes
separat.

Head Office
SALUS Controls plc
SALUS House
Dodworth Business Park South,
Whinby Road, Dodworth,
Barnsley S75 3SP, UK.

Pardannelse for radiatorsystemer med internetforbindelse

Tryk på knappen
og
vælg TRV (er), som du
ønsker at forbinde til
denne termostat.
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www.salus-controls.dk

Bemærk: Den TRV LED blinker orange, indtil foreningen er fuldført. Når denne handling
er færdig LED slukkes.

Da vi opretholder en politik vedrørende løbende produktudvikling,
forbeholder SALUS Controls plc sig retten til at ændre specifikationer,
design og materiale mht. de produkter, der er anført i denne brochure
uden forudgående varsel.

Installation – Første opstart

Pardannelse for gulvvarmesystem med internetforbindelse

*Konfigureret som RX2
(enkeltstående modtager)

*Konfigureret som RX1
(varmekedelmodtager)

SALUS Controls er medlem af Computime Group
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De følgende skærmbilleder viser kun eksempler

Produktoverensstemmelse
Dette produkt overholder 2011/65/EU og direktivet for radioudstyr (RED) 2014/53/EU. Den
komplette tekst, der indeholder overensstemmelses-deklarationen angående EU direktiverne, er
at finde på www.saluslegal.com.
2405-2480MHz; <14dBm

Sikkerhedsoplysninger

Anvend i henhold til bestemmelserne. Anvend udelukkende inden døre. Hold din enhed
helt tørt. Afbryd enheden, før den rengøres med en tør klud.
Isolér altid vekselstrømsforsyningen, før installation eller arbejde på komponenter, som kræver 230 V AC 50 Hz.

Introduktion

Tak for dit køb af 4-i-1-rumtermostaten Den skal anvendes sammen med Universal
Gateway UGE600 (købes separat), hvis der er adgang til internet, eller med KL08RF til
gulvsystemet uden internetforbindelse. Universal Gateway-koordinatoren muliggør kommunikation
med andre enheder i iT600 RF-systemudvalget. Andre Zigbee-enheder omfatter ledningsføringscentral, systemmodtager og TRV. Du kan bruge dit iT600-system sammen med SALUS Smart HomeApp.
Fås på Google Play og App Store.

ZIGBEEMCU* Vær venligst opmærksom på at 88.8 og
softwareversion softwareversion
8.8 henviser til softwareversionen.
vises
vises
Kontrollér venligst, at din Universal Gateway er installeret. Du kan bruge den både med og uden
internetforbindelse. LED-lampen vil være blå, når der er forbindelse til internettet og rød,
når der ikke er forbindelse.

TRV10RFM

CO10RF

VS20RF/VS10RF
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Scan for udstyr
Tryk på Scan for udstyr, når
du ønsker at tilføje udstyr
til Appen. Gateway'en
begynder at blinke rødt.

Tryk på knappen og
hold den nede
i 10
sekunder indtil TRV’en
begynder at blinke rødt.

Med internet
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10 sec

Uden internet

UG600/UGE600
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Vent indtil LED-lampen
konstant lyser rødt. Tryk én
gang på knappen Åbn / Luk.
Når initialiseringsprocessen
er gennemført slukkes
LED-lampen.
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RX10RF
(kedelkontakt - tilvalg)

KL08RF

Installation – VS20WRF
Monter termostatens bagside på væggen. Indsæt derefter batterierne og monter frontdelen.
Sørg for at det er 4AAA Alkaline-batterier, der anvendes.

Hvis du installerer et gulvvarmesystem uden en internetforbindelse, kan du bruge koordinatoren
fra KL08RF i stedet for Universal Gateway.

Installation – Tænd for din enhed
Følg venligst installationsproceduren for alt udstyr. Efter installation vil dine enheder se sådan ud:

Vælg ved trin 11 dit zonenummer ved at trykke pilene OP eller NED.
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15 Følg venligst instruktionerne på skærmen, for at fuldende processen for pardannelse.

13 Følg venligst instruktionerne på skærmen, for at fuldende processen for pardannelse.

Pardannelse for radiatorsystemer uden internetforbindelse

Pardannelse for gulvvarmesystem uden internetforbindelse

5 sek

Indstil tiden (kun for systemer uden internet)

5 seK
Tryk på knappen
Identificering. Din
enhed begynder
at blinke

ELLER
Vent indtil LED-lampen
konstant lyser rødt. Tryk én
gang på knappen Åbn / Luk.
Når initialiseringsprocessen
er gennemført slukkes
LED-lampen.

10 sek

Tryk på knappen og hold
den nede
i 10 sekunder
indtil TRV’en begynder at
blinke rødt.

3 Sek

5 sek

1
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Tryk på knappen
igen efter at have
identificeret din
enhed.
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Nulstilling til fabriksindstillinger
4
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Hvis du har lavet en fejl eller har brug for at ændre dine systemparametre, skal du
følge nedenstående trin. Det bør kun udføres af din installatør.
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Indstil programmet / skemaet (kun for systemer uden internet)

Tryk på alle tre
knapper samtidigt
5 sek

Vælg ved trin 6 dit zonenummer ved at trykke pilene OP eller NED.

5 sek

5 sek

5 sek

7
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3 sek

ELLER

5/2

5 sek

5

6

7 dage
Ved parring termostaterne med ledningerne center kan du tildele en gruppe til en
programmerbar termostat. Dette vil give kontrol over op til 7 gruppe termostater. Der
kan være højst 2 grupper pr Ledningsføring Center.
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Installation – Systemparametre
Hvis det prækonfigurerede program ikke er velegnet til din applikation, skal du
holde de nederste tre taster nede i kort tid, til displayet viser SEL PROG. Angiv disse
indstillinger før termostaten tilføjes til universal gateway.

Individuelt
Brug højre og venstre
til at vælge dagen til
programmerne.

Brug højre og venstre
til at vælge dagen til
programmerne.

Installation – Kontroller enheder, der danner par
Hvis du vil se hvilke enheder, der er forbundet til din Universal Gateway, kan du få
det helt nøjagtigt at vide, ved at følge proceduren Identificering.

Tryk på alle tre
knapper samtidigt
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Når alle TRV’er er parret, trykkes på

5 sek

Hvis du bruger det maksimale antal
TVR’er, kommer du automatisk hen til
hovedskærmen.
Det forindstillede nummer på TRV’en
skifter, når TRV’erne parres.

Tryk på feltet
på Kontrolpanelet.

5 sek
5 sek

Vælg enhedstype
Programmerbar termostat

5 sek

Digital termostat
Varmtvandstimer

Brug

eller
til at vælge enhedstype.
Tryk på
for at bekræfte valget.

Tryk på
din enheds navn.

Nu er du klar til at
indstille dit system
som du ønsker det.

