
KL08RF24

Vejledning til installation og ledningsføring

www.salus-controls.dk  Teknisk hjælpetjeneste +45 5353 4499

Se installationsvejledningen i PDF-format på www.salus-controls.dk

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

230 V TIL UFH-PUMPE
GULVVARMEMANIFOLD

1,5 MM KABEL (INSTALLATØRLEVERET)

Ekstern strømforsyning

Valgfri varmekedelforbindelse

Omstillingskontakt til varme/afkøling
(åben = varme, lukket = afkøling)

Dugpunktssensor

24V

Disse instruktioner gælder for SALUS modellen angivet
ovenfor.

Advarsel
Dette produkt skal indstilles af en faguddannet person, og
installation skal overholde vejledningen, standarderne og
bestemmelserne, der gælder i det land eller den stat, hvor
produktet installeres. Hvis man undlader at overholde de
relevante krav i vejledningen, standarder og bestemmelser,
kan det føre til personskade, død eller retsforfølgelse.

Aktuatorer
forsynes med 24V
fra kontrolboksen

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

Valgfri trådløs
modtager RX10RF
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Installation og tilslutning af KL08RF 24V
Brug den trådløse ledningsføringscentral på KL08Rf 24V til at tilslutte termostater og tilsvarende
termiske aktuatorer på en simpel og sikker måde. KL08RF opretter forbindelse til det trådløse
netværk via CO10RF-koordinatoren. Én koordinator kan understøtte op til ni
ledningsføringscentraler, hvilket betyder, at hvis du køber mere end en ledningsføringscentral,
behøver du kun at anvende én af de medfølgende koordinatorer. Opbevar de andre
koordinatorer et sikkert sted, så de kan bruges som reserver. Installér kun KL08RF 24V i tørre og
lukkede indendørs lokaler. Den relative luftfugtighed i rummet må ikke overstige 95 %. Rengør
kun KL08RF 24V med en tør og blød klud. Brug ikke opløsningsmidler eller aggressive
rengøringsmidler.

5 Skub de termiske aktuatorledninger ind
i de runde huller i bunden af KL08RF
24V. Du kan tilslutte op til tre aktuatorer
i hver zone.

6 Skub pumpeledningerne ind i bunden til
højre af KL08RF 24V for spændingsfri
pumpekontakt.

7 Skub varmekedelledningerne ind i
bunden til højre af KL08RF 24V for
spændingsfri varmekedelkontakt. Når
en zone har brug for varme, vil
kedelkontakten lukkes, hvilket får
kedlen til at starte op.

8 Skub CO-ledningerne ind i bunden til
højre af KL08RF 24V for en spændingsfri
omstillingskontakt til varme/afkøling. En
åben kontakt er til varme (rød LED).
En lukket kontakt er til afkøling (blå LED).

9 Skub dugpunktledningerne ind i
bunden til højre af KL08RF 24V for
spændingsfri fugtighedsmåling.

10 Fastgør den røde belastningsudløsende
strimmel ved brug de tre skruer for at
fastspænde ledningerne til pumpen,
kedlen, CO og dugpunktsmåling til den
nederste side af KL08RF 24V.

11 Indstil lusene til kedelforsinkelse, trådløs-
og termiske aktuatorer øverst til højre i
KL08RF.

Lusindstillinger/-positioner for pumpens/varmekedlens
tænd/sluk-forsinkelse
Forsinkelsen af tænd/sluk af pumpen/
varmekedlen er fastsat til tre minutter.
Standardindstillingen for forsinkelse af slukning
af varmekedlen er også nul minutter, men kan
ændres til 15 minutter. For at gøre dette skal du
forsigtigt fjerne lusen og genindsætte den i den
anden position, som vist nedenfor:

Trådløs
Standardindstillingen for den trådløse
forbindelse er indvendigt (INT). For at ændre
denne indstilling til udvendigt (EXT) dette skal
du forsigtigt fjerne lusen og genindsætte den i
den anden position, som vist nedenfor:

Type af aktuator
Standardindstillingen for aktuatortypen er
normalt lukket (NC). For at ændre denne
indstilling til normalt åben (NO) skal du forsigtigt
fjerne lusen og genindsætte den i den anden
position, som vist nedenfor: Bemærk, at
indstillingen for aktuatoren og termostaten skal
være den samme.

12 Sørg for, at der er en sikring i
sikringsboksen.

LED-indikationer
Navn Farve Betydning

Strøm • KL08RF forsynes med 230 V-strøm

G1 • Trådløs netværksaktivitet på gruppe 1-termostater

G2 • Trådløs netværksaktivitet på gruppe 2-termostater

Netværksstatus • KL08RF afventer parring

• KL08RF er sluttet til det trådløse netværk

Zone 1 aktuatorer • Krav fra gruppe 1, zone 1 termostat: aktuator åben

Zone 2 aktuatorer • Krav fra gruppe 1, zone 2 termostat: aktuator åben

Zone 3 aktuatorer • Krav fra gruppe 1, zone 3 termostat: aktuator åben

Zone 4 aktuatorer • Krav fra gruppe 1, zone 4 termostat: aktuator åben

Zone 5 aktuatorer • Krav fra gruppe 2, zone 1 termostat: aktuator åben

Zone 6 aktuatorer • Krav fra gruppe 2, zone 2 termostat: aktuator åben

Zone 7 aktuatorer • Krav fra gruppe 2, zone 3 termostat: aktuator åben

Zone 8 aktuatorer • Krav fra gruppe 2, zone 4 termostat: aktuator åben

Pumpe • Pumpe tændt

Varmekedel • Varmekedel tændt

CO • Varmetilstand

• Afkølingstilstand

13 Tilslut CO10RF koordinatoren.

Tænd for
hovedstrømforsyningen
til enheden. Den røde
LED-lampe lyser.

Tilslutning af KL08RF 24V til ZigBee trådløst
netværk
1.  Når KL08RF tændes, lyser alle aktuator-LED-
     lamper grønt og slukkes derefter, og dernæst 
     blinker LED-lamperne for Netværksstatus 
     (Network Status).
2.  Tryk og hold knappen på koordinatoren nede i 
     fem sekunder. Knappen blinker rødt for at angive, 
     at koordinatoren er klar til parring. LED for 
     netværksstatus på KL08RF 24V lyser konstant grønt ved tilslutning.
3.  Gentag processen for hver KL08RF 24V i systemet. Bemærk, at én 
     koordinator kan understøtte op til ni KL08RF'er. 
4.  Tryk på Parring (Pair) i ét sekund for at identificere dit KL08RF 24V
     (WC) nummer. LED i zonenummeret lyser grønt: Zone 1 = WC -1, Zone
     2 = WC-2, osv. LED-lampen for netværksstatus bruges til at identificere
     WC-9.
5.  For at parre dine VS10RF eller VS20RF termostater, se din 
     termostatmanual.
6.  Tryk på koordinatorknappen i fem sekunder, indtil LED-lampen lyser 
     rødt konstant.
Bemærk: For at gendanne fabriksindstillinger for KL08RF 24V på et
hvilket som helst tidspunkt, skal du bruge et passende værktøj til at
trykke på knappen Nulstil (Reset) til højre for knappen Parring (Pair).
Kontrol af systemkonfiguration og kommunikation
·     Tryk og hold koordinatorknappen nede i ét sekund. Alle enheder, der 
     er forbundet til systemet, blinker. For at holde op med at tjekke, skal 
     du igen trykke og holde koordinatorknappen nede i ét sekund.
·     Tryk og hold knappen Parring på WC nede i fem sekunder.
     Alle enheder, der er forbundet til KL08RF, blinker. For at holde op med 
     at tjekke, skal du igen trykke og holde knappen Parring nede i
     fem sekund.
Sletning af alle enheder fra det trådløse netværk
·     For at slette alle enheder, der er forbundet til netværket, skal du trykke 
     og holde koordinatorknappen nede i 15 sekunder. Knappens farve 
     skifter fra rød til gul.
·     For at slette alle enheder, der er forbundet til KL08RF 24V, skal du 
     trykke og holde knappen Netværksstatus på KL08RF 24V nede i 15 
     sekunder. LED-lamperne på G1 og G2 skifter fra blinkende rød til 
     konstant rød, og slukkes derefter.
Bemærk: Når alle enheder er slettet fra det trådløse netværk, skal de
geninstalleres. Se brugervejledningerne.

14

Hvis du skal installere den valgfri
eksterne antenne og har indstillet de 

             trådløse lus til EXT:

a.  Slå strømmen fra.

b.  Fjern den beskyttende 
     hætte fra 
     antenneforbindelsen 
     påundersiden af 
     KL08RF 24V. 

c.  Skru antennen ind i 
     KL08RF 24V. 

d.  Slut strømmen til igen. 
     KL08RF 24V vil nu 
     anvende den eksterne 
     antenne og ikke den 
     interne antenne.
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• Varmetilstand• Afkølingstilstand

4 Sæt den hvide terminaltavle
på plads.

1

15

Fjern plastikdækslet.
Åbn (og luk) de fire
hvide skruer ved kun
at dreje dem en
kvart omgang.
Bemærk, at skruerne
på den modsatte
side drejer i den
modsatte retning.

2 Fjern den hvide terminaltavle.

3 Fastgør bagsiden af KL08RF 24V til
væggen. Du behøver ikke fjerne den
hvide primære enhed for at montere
til et DIN-stativ.

KL08RF24
Vejledning til installation og ledningsføring

Sæt plastikdækslet
på plads.
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