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SALUS Controls plc voert een beleid van voortdurende 
productontwikkeling en behoudt zich het recht voor 
de specificaties, het design en de materialen van de in 
deze brochure vermelde producten zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen.
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INSTALLATIE-/GEBRUIKSHANDLEIDING

ZigBee-coördinator

Modellen: CO10RF

SALUS Controls garandeert dat dit product vrij van materiaal- en fabricagefouten is 
en gedurende een periode van vijf jaar vanaf de installatiedatum overeenkomstig de 
specificaties functioneert. SALUS Controls is in geval van inbreuk op deze garantie uitsluitend 
tot reparatie of vervanging van het defecte product (naar eigen keuze) gehouden. 

Naam klant: ...................................................................................................................................

Adres klant: ...................................................................................................................................

............................................................................... Postcode: ........................................................

Tel.nr.: ........................................................ E-mailadres: ..............................................................

Installatiebedrijf: ...........................................................................................................................

Tel.nr.: ......................................................... E-mailadres: .............................................................

Installatiedatum: ...........................................................................................................................

Naam installateur: .........................................................................................................................

Handtekening installateur: ............................................................................................................

GARANTIE

TECHNISCHE INFORMATIE

SYSTEEM VERWIJDEREN

Model CO10RF

Type ZigBee-coördinator

Functie ZigBee-netwerkcoördinator voor iT600-systeem

Regeling Openen - luiten van het ZigBee-netwerk

Indicatie Driekleurige led - ROOD - GROEN - ORANJE

Gebruikersinterface Eén drukknop

Gebruikstemperatuur 0 tot 50 ºC

Bewaartemperatuur -20 ºC tot 60 ºC

Frequentie 2,4 GHz

Voeding 230 V 50 Hz via adapter (meegeleverd)

Goedkeuring CE

Als u op enig moment ALLE geïnstalleerde iT600-apparaten uit uw ZigBee-
netwerk wilt verwijderen, moet u de onderstaande stappen volgen. Deze 
procedure kan een negatieve uitwerking op uw verwarmings-/koelsysteem 
hebben en mag dan ook alleen door uw installateur uitgevoerd worden.

Houd 15 seconden 
ingedrukt om de 

identificatiemodus 
te activeren.

De kleur van de knop 
verandert in ORANJE om 

'systeem verwijderen' aan 
te geven. De procedure 

kan vanaf nu niet worden 
geannuleerd.

Nadat alle apparaten uit het ZigBee-netwerk zijn verwijderd, moeten ze opnieuw 
geïnstalleerd worden. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende handleidingen.

SYSTEEM VERWIJDEREN iT600-systeem

TRV10RFM

SALUS-klemmenstrook KL10RF

RX10RF
TRV10RF

Thermostaat VS10/20RF

CO10RF
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INSTALLATIE

               Productconformiteit 
• Richtlijn inzake elektromagnetische     
 compatibiliteit 2004/108/EG
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

           Waarschuwing 

Deze instructies zijn van toepassing op 
het SALUS-model dat vermeld is op deze 
handleiding.
Dit product moet door een deskundig persoon 
worden gemonteerd en de installatie dient te 
voldoen aan de geldende richtlijnen, normen en 
voorschriften van de plaats of het land waar het 
product is geïnstalleerd. Niet-naleving van de 
vereisten van de relevante richtlijnen, normen 
en voorschriften kan leiden tot letsel, de dood of 
vervolging. 

                    Waarschuwing 

Schakel de netspanning uit voordat u componenten 
installeert of aan componenten gaat werken die 230 
V AC 50 Hz-voeding nodig hebben.

Wij hopen dat u veel plezier zult 
hebben van dit product.

Inhoud doos

www.salus-controls.com

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

SALES:T: +44 (0) 1226 323961
E: sales@salus-tech.com

TECHNICAL:T: +44 (0) 1226 323961
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Issue Date: April 2014
For PDF Installation guide please go to www.salus-controls.com

Maintaining a policy of continuous product development
SALUS Controls plc reserve the right to change speci�cation,
design and materials of products listed in this brochure without
prior notice.

SALUS Controls is a member of the Computime Group
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I N S TA L L E R  /  U S E R  M A N U A L

Zigbee Coordinator
Models: CO10RF

1 x installatie-/gebruikshandleiding

1 x CO10RF

1 x EU-stekkeradapter

Schakel het 230V-stopcontact in en zorg 
ervoor dat de knop verlicht (rood) is zoals 
hierboven te zien.

Stekker 

Coördinator

Bevestig de coördinator aan de USB-adapter. 

INSTALLATIESYSTEEMOVERZICHT

Om de installatie van het systeem te beginnen, 
moet de knop 5 seconden worden ingedrukt 
totdat deze rood knippert. Dit betekent dat 
het ZigBee-netwerk gereed is om de iT600-
apparaten te accepteren.

Als alles gekoppeld is, moet u de knop 5 seconden 
ingedrukt houden totdat het knipperen stopt.

Raadpleeg de desbetreffende 
handleidingen.

SALUS-klemmenstrook KL10RF

RX10RF

Thermostaat VS10/20RF

CO10RF

INLEIDING
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de ZigBee-
coördinator CO10RF van SALUS. De ZigBee-coördinator 
regelt de ZigBee-communicatie van uw iT600-systeem.

SYSTEEMCONFIGURATIE CONTROLEREN

Raadpleeg de desbetreffende 
handleidingen voor meer 
informatie.

De ZigBee-coördinator moet worden 
gebruikt in combinatie met de hieronder 
afgebeelde iT600 RF-producten:

Druk nogmaals 1 seconde om 
identificatie te annuleren. De 
identificatiemodus stopt na 

10 minuten.

Om te controleren of het hele systeem 
communiceert en correct geconfigureerd is, 
kunt u de identificatiemodus gebruiken.

Met de identificatiemodus van de 
coördinator kunt u alle producten 
zien die verbonden zijn met uw 
systeem.
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TRV10RFM

4

7

Onderhoud
Volg stappen 6 tot 8 bij het 
vervangen of toevoegen van 
iT600-apparaten.

Steek de adapter in een 230V-stopcontact.

Druk 1 
seconde om de 

identificatiemodus 
te activeren.

1

2

iT600-systeem

Ga voor de installatiehandleiding in PDF-
formaat naar www.salus-controls.com

TRV10RF


