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Denne montagevejledning er kun gældende for
ovennævnte model.

Advarsel
Installation af dette produkt må kun udføres en af autoriseret /
uddannet installatør. Installation skal udføres i henhold til
gældende lov og regler. Såfremt dette ikke følges kan der være
risiko for personskade.

PDF version af montagevejledningen
kan hentes på: www.salus-controls.dk

SALUS Controls forbeholder sig ret til at ændre / opgrader produktet uden forudgående information

Udstedt: November 2014. Dokument nr. 00106

Overholder følgende EU-direktiver
•  Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF
•  Direktiv om lavspænding 2006/95/EF

GRUPPE 2

GRUPPE 2
TERMOSTAT
(VS20WRF)

GRUPPE 2
TERMOSTAT
(VS20WRF)

GRUPPE 2
TERMOSTAT
(VS10WRF)

GRUPPE 2
TERMOSTAT
(VS10WRF)

MEDFØLGENDE KABLER

GULVVARMEMANIFOLD

Aktuatorer
forsynes med 24V
fra kontrolboksen

Strøm leveres til
enheden via det
grå båndkabel.
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KL04RF24
Montagevejledning

Installation af KL04RF24

7 Tilslut det korte fladkabel i
KL08RF24 og KL04RF24. Hvis
KL04RF24 monteres ovenfor eller
under KL08RF24 benyttes det
lange fladkabel til at forbinde dem.

2 Afmonter det hvide
tilslutningspanel

6 Fjern plastik låget på din KL08RF24

Monter bunden af huset direkte på
vægen eller på en DIN skinne. Hvis
du har monteret KL04RF24 på
siden af en KL08RF24 skal det
korte flad kabel benyttes til
forbindelse mellem de 2 bokse. (se
afsnit 10)

5 Tryk ledningerne fra aktuatoren i
de blå/brune tilslutningsklemmer.
Der kan tilsluttes op til 3
aktuatorer pr zone.

4 Monter det hvide tilslutningspanel
igen.
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Kl04RF benyttes til at udvide en KL08RF montageboks fra 8 til 12 zoner.
Montageboksen må kun benyttes indendørs og ikke i rum med en fugtighed højere end 95%. 

LED indikationerne
Tekst Farve Forklaring
Connection • KL04RF24 er tilsluttet til KL08RF24

Power • KL04RF24 er tilsluttet til 230V

Zone 9 actuators • Zone 9 kalder på varme. Actuator er åben.

Zone 10 actuators • Zone 10 kalder på varme. Actuator er åben.

Zone 11 actuators • Zone 11 kalder på varme. Actuator er åben.

Zone 12 actuators • Zone 12 kalder på varme. Actuator er åben.

8 Monter igen plastik låget på
KL04RF24 og KL08RF24.

Fjern plastik låg ved at dreje de 4
plastik skruer en 1/4 omgang.
Skruerne i højre drejes modsat
retning af skruerne i venstre side 
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Parring af rumtermostater til KL04RF24

Parring sker på KL08RF24 hvor coordinatoren 
er installeret.

Hvis KL04RF24 og KL08RF24 er installeret på samme tid, 
vil alle rumtermostater tilslutte ved parring.

Hvis du senere tilslutter KL04RF24 skal alle
rumtermostater parres til KL04RF24.
Følg nedenstående anvisning.

1.  Afbryd 230V spændingen til KL08RF24
2.  Tilslut KL04RF24 til KL08RF24
3.  Tilslut / tænd for 230V til KL08RF24 og KL04RF24
4.  Afmonter dækslet på KL08RF24, tryk på coordinatoren og 
     hold trykket i 5 sekunder.
5.  Zonerne  9 til 12 kan nu parres.
6.  Tryk på coordinatoren igen og hold trykket i 5 sekunder.
7.  Monter dækslet igen på KL08RF24

For yderligere information, se montagevejledningen 
for KL08RF24.

Tænd for hovedstrømforsyningen til
enheden. Den røde LED-lampe lyser.
Når der er strøm til KL08RF24 og
båndkablet er monteret korrekt, vil
LED-lamperne for Strøm (Power) OG
Forbindelse (Connection) vedvarende
lyse rødt på KL04RF24.
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