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230V NAAR UFH POMP
Vloerverwarmingsverdeler

1.5MM 2 KABEL (door installateur aan te brengen )

Externe voeding

Optionele ketelaansluiting

Verwarming / Koeling omschakeling
(open = warmte, dicht = koeling)

Dauwpunt
sensor

Deze instructies gelden voor het SALUS model
hierboven vermeld.

 

                Waarschuwing
 
Dit product moet worden gemonteerd door een bevoegd 
persoon en installatie moet voldoen aan de richtlijnen, 
normen en voorschriften die gelden voor het land of de staat 
waar het product is geïnstalleerd. Het niet voldoen aan de 
vereisten van relevante richtlijnen, normen en voorschriften 
kunnen leiden tot letsel, dood of vervolging.

Ga voor de pdf installatiegids naar: www.salus-controls.com

                Waarschuwing 
Zorg dat netspanning is uitgeschakeld, voordat u gaat werken 
aan onderdelen waarvoor 230 V AC 50Hz voeding benodigd is.

Voldoet aan de volgende EG-richtlijnen
•  elektromagnetische compatibiliteit Richtlijn 2004/108 / EG
•  Laagspannings richtlijn 2006/95 / EG

optionele draadloze 
ontvanger RX10RF

Salus Controls plc voert een beleid van voortdurende productontwikkeling en behoudt daarom het 
recht om  specificaties, designs en materialen van de in deze brochure vermelde producten te wijzigen 
zonder voorafgaande berichtgeving. 
Uitgiftedatum: oktober 2014 documentnummer 00106

                Waarschuwing 
De aarde klemmen op de KL08RF zijn uitsluitend voor aarde 
aansluiting. Deze terminals bieden geen geaarde bescherming.
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Installatie- en bedradingsgids KL08RF
Gebruik het KL08RF draadloze bedradingscentrum om eenvoudig en veilig thermostaten 
te koppelen met bijbehorende thermische motoren. De KL08RF maakt verbinding met het 
draadloze netwerk via de CO10RF coördinator. Een coördinator ondersteunt tot negen 
bedradingscentra, wat betekent dat als je meer dan één bedradingscentrum koopt, u maar een 
van de meegeleverde coördinatoren nodig heeft. Houd de andere coördinatoren op een veilige 
plaats als reserve. Installeer de KL08RF alleen in droge en gesloten binnenruimtes. Relatieve 
luchtvochtigheid in de ruimte mag niet hoger zijn dan 95%. Maak de KL08RF alleen schoon met 
een droge en zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen. 

Verwijder het 
plastic deksel. 
Open (en sluit) de 

vier witte schroeven met
een kwart draai . Let 
op dat schroeven 
aan weerszijden in 
tegenovergestelde 
richting draaien.

2 Verwijder de witte 
aansluitplaat.

3 Maak de achterzijde 
van de KL08RF vast 
aan de DIN rail of 
muur.

4 Knip de voedings- 
en apparaatkabel op lengte

6 Duw de 
voedingskabels
in de ronde 
aansluitklemmen.

Zet de witte 
trekontlasting
met behulp van 

twee schroeven vast.
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9 Duw de pompdraden aan de 
rechteronderzijde van de KL08RF voor 
potentiaalvrije pomp schakeling.

10 Duw de Boiler draden aan de 
rechteronderzijde van de KL08RF 
voor potentiaalvrije ketel schakeling. 
Wanneer een zone vraagt om warmte, 
sluit de ketelschakelaar, waardoor de 
ketel start.

11 Duw de CO draden aan de 
rechteronderzijde van de KL08RF 
voor volt-vrije verwarming / koeling 
wisselschakeling. Een open schakelaar 
is voor verwarming (rode LED). Een 
gesloten schakelaar is voor koeling 
(blauwe LED).

12 Duw de dauwpuntsensor aan de 
rechteronderzijde in de KL08RF voor 
potentiaalvrije luchtvochtigheidsmeting.

13 Bevestig de rode strip door met drie 
schroeven de bedrading van pomp, 
boiler, CO en dauwpuntsensoren 
te fixeren aan de onderzijde van de 
KL08RF.

14  Stel de ketelvertraging, draadloos, en 
thermische aandrijvingen van de KL08RF 
in de rechterbovenhoek in

Jumper instellingen / Posities voor pomp- / Boiler aan / 
uit  vertraging
De pomp / ketel vertraging en pomp uit 
vertraging is vastgesteld op drie minuten. de 
standaard instelling voor de ketel vertraging is 
ook drie minuten, maar kan worden gewijzigd 
naar 15 minuten. Om dit te doen, verwijdert 
u voorzichtig de jumper en plaatst u deze 
opnieuw in de andere positie, zoals hieronder 
weergegeven :

Draadloos
De standaard instelling voor de draadloze 
verbinding is intern (INT). Om deze instelling 
te veranderen naar extern (EXT), verwijder 
voorzichtig de jumper en plaats deze opnieuw in 
de andere positie, zoals hieronder weergegeven:

Type aandrijving
De standaardinstelling voor het type aandrijving 
is normaal gesloten (NC). Om deze instelling te 
veranderen naar normaal open (NO), verwijder 
voorzichtig de jumper en plaats deze opnieuw 
in de andere positie als hieronder. Let op dat de 
aandrijving instelling en thermostaat instelling 
hetzelfde zijn.

15 LED-indicaties
Naam Kleur Betekenis

Vermogen • KL08RF wordt geleverd met 230V

G1 • Draadloos netwerk activiteit op groep 1 thermostaten

G2 • Draadloos netwerk activiteit op groep 2 thermostaten

Netwerkstatus • KL08RF wacht op koppeling 

 • KL08RF is verbonden met het draadloze netwerk 

Zone 1 aandrijvingen • De vraag uit groep 1, zone 1 thermostaat: aandrijving geopend

Zone 2 aandrijvingen • De vraag uit groep 1, zone 2 thermostaat: aandrijving geopend

Zone 3 aandrijvingen • De vraag uit groep 1, zone 3 thermostaat: aandrijving geopend

Zone 4 aandrijvingen • De vraag uit groep 1, zone 4 thermostaat: aandrijving geopend

Zone 5 aandrijvingen • De vraag uit groep 2, zone 1 thermostaat: aandrijving geopend

Zone 6 aandrijvingen • De vraag uit groep 2, zone 2 thermostaat: aandrijving geopend

Zone 7 aandrijvingen • De vraag uit groep 2, zone 3 thermostaat: aandrijving geopend

Zone 8 aandrijvingen • De vraag uit groep 2, zone 4 thermostaat: aandrijving geopend

Pomp • Pomp aan

Ketel • Ketel aan 

CO • Verwarmen

 • Koelen

Duw de draden van de thermische 
aandrijving in de ronde gaten aan 
de onderzijde van de KL08RF. U kunt 
maximaal drie aandrijvingen op elke 
zone aansluiten.

Zorg ervoor dat er een zekering in de 
zekering houder zit.

16 Steek de stekker in de CO10RF 
coördinator.

Plaats het 
kunststof 
deksel terug

Schakel de 
hoofdspanning 
aan op de eenheid. 
De rode LED gaat 
branden.

De KL08RF (s) aansluiten op het ZigBee 
draadloos Netwerk
1. Bij het opstarten van de KL08RF, gaan alle  
 zone lampjes groen oplichten, daarna uit en  
 daarna knipperen de Netwerk Status LED  
 knippert groen.
2. Houd de knop op de coördinator vijf  
 seconden ingedrukt. De knop knippert rood  
 om aan te geven dat de coördinator klaar is  
 om te koppelen.
 De status van het netwerk LED op de KL08RF wordt groen als deze   
 aangesloten is. 
3. Herhaal deze procedure voor elke KL08RF in het systeem. Let op dat  
 een coördinator tot negen KL08RF’s kan ondersteunen.
4. Om uw KL08RF (WC) identificatienummer te zien, druk op pair voor  
 een paar seconden. De LED op het zonenummer brandt groen: 
 Zone 1 = wc -1, Zone 2 = WC - 2, enzovoort. De Netwerk Status-LED  
 wordt gebruikt om wc-9 te identificeren.
5. Om uw VS10RF of VS20RF thermostaten te koppelen, zie de  
 thermostaat handleiding.
6. Houd de coördinator knop vijf seconden ingedrukt totdat de LED  
 constant rood brandt.
Opmerking: Om de KL08RF terug te zetten naar fabrieksinstellingen op 
elk gewenst moment, drukt u op de reset-knop aan de rechterkant van 
de Pair knop.

Controle van de systeemconfiguratie en Communicatie
· Houd de coördinator knop een seconde ingedrukt. alle op het systeem  
 aangesloten apparaten beginnen te knipperen. Om controle te  
 stoppen, houd de coördinator knop nogmaals een seconde ingedrukt.
· Houd de Pair-knop op de WC ingedrukt voor vijf seconden. alle  
 apparaten verbonden met de KL08RF knipperen. Om controle te  
 stoppen, houdt de Pair knop nogmaals ingedrukt voor vijf seconden. 
Verwijderen van alle apparaten in het draadloze netwerk
· Als u alle apparaten die zijn aangesloten op het netwerk wilt  
 verwijderen, houd dan de coördinator-knop gedurende 15 sec.  
 ingedrukt. De kleur van de knop verandert van rood naar oranje.
· Om alle verbonden apparaten op de KL08RF te verwijderen, houd u  
 de Netwerk Status knop op de KL08RF gedurende 15 sec. ingedrukt.  
 De G1 en G2 LED’s  veranderen van rood knipperen naar constant  
 rood, naar uit.
Opmerking: Nadat alle apparaten zijn verwijderd uit het draadloze 
netwerk, zullen deze opnieuw moeten worden verbonden. Raadpleeg 
de handleidingen.
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 Indien u de optionele externe antenne 
wilt installeren en de draadloze jumpers 
ingesteld zijn op EXT:

a. De stroom itschakelen.

b. Verwijder de  
 beschermende  dop  
 van de antenne  
 aansluiting op de  
 onderzijde van de  
 KL08RF.

c. Schroef de antenne in  
 de KL08RF.

d. Schakel voeding terug.  
 de KL08RF gebruikt nu  
 de externe antenne en  
 niet de interne  
 antenne.
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• Verwarmen• Koelen

5 Plaats de witte 
aansluitplaat terug

1
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