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Extern elkraftsförsörjning

Valfri koppling till värmepanna

Omkoppling värme/kyla
(öppen = värme, stängd = kyla)

Daggpunktssensor

MEDFÖLJANDE KABLAR

Dessa instruktioner gäller endast för den SALUS-modell 
som anges ovan.

 

                Varning
 
Denna produkt måste installeras av en behörig person, och 
installationen måste följa de vägledningar, standarder och 
regelverk som gäller för det land eller stat där produkten 
installeras. Underlåtenhet att uppfyllla kraven i relevanta 
vägledningar, standarder och regelverk kan leda till 
personskador, dödsfall eller åtal.

För en PDF-installationsguide, besök www.salus-controls.dk

                Varning 
Koppla alltid ur elkraften innan du installerar eller arbetar på 
några komponenter som kräver matning med 230 V 50 Hz.

Följer nedanstående EU-direktiv
•  EMC-direktivet för elektromagnetisk kompabilitet    
 2004/108/EU
•  Lågspänningsdirektivet 2006/95/EU

Tillval trådlös mottagare 
RX10RF

Grundat på vår policy om fortlöpande produktutveckling förbehåller sig SALUS Controls plc rätten att ändra specifikation, 
utformning och material för de produkter som listas i denna broschyr utan föregående meddelande.

Utfärdat datum: Oktober 2014 Dokumentnummer 00106

                Varning 
Jordkontakterna på KL08RF är endast för jordning. Dessa 
kontakter ger ingen jordskydd.
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Installation och anslutning av KL08RF
Använd KL08RF trådlösa kabelcentral för att enkelt och säkert ansluta termostater och 
motsvarande termoställdon. KL08RF ansluter till det trådlösa nätverket via CO10RF koordinatorn.  
En koordinator kan stödja upp till nio kabelcentraler, vilket innebär att om du köper fler 
än en kabelcentral, behöver du bara en av deinkluderade koordinatorerna. Spara de andra 
koordinatorerna på ett säkert ställe som reserver. Installera KL08RF endast i torra och slutna 
utrymmen inomhus. Relativa luftfuktigheten i rummet får inte överstiga 95%. Rengör KL08RF 
endast med en torr och mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Ta bort plastkåpan. 
De fyra vita 
skruvarna öppnas 

(och stängs) med endast 
ett kvarts varv. Notera att 
skruvar på motsatta sidor 
vrids i motsatt riktning.

2 Ta bort det vita 
anslutningskortet.

3 Sätt fast baksidan
av KL08RF på DIN-
skenan eller väggen.

4 Kapa elkrafts- och 
enhetskablarna till 
rätt längd.

6 Skjut in 
strömkablarna
i de runda 
elkraftshålen.

Fäst den vita 
dragavlastaren
med de två 

skruvarna för att säkra 
elförsörjningskablarna.
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9 Skjut in kablarna till pumpen längst 
ned till höger i KL08RF för spänningsfri 
pumpväxling..

10 Skjut in kablarna till värmepannan 
längst ned till höger i KL08RF för 
spänningsfri pannväxling. När en zon 
kallar på värme, sluter pannbrytaren 
vilket startar pannan.

11 Skjut in kablarna till CO längst ned till 
höger i KL08RF för spänningsfri växling 
mellan värme/kyla. En öppen brytare är 
för uppvärmning (röd LED). En sluten 
brytare är för kylning (blå LED).

12 Skjut in Daggpunktskablarna längst 
ned till höger i KL08RF för spänningsfri 
luftfuktighetsavkänning.

13 Fäst det röda dragavlastande bandet 
med de tre skruvarna för att säkra pump, 
panna, CO, och daggpunktskablarna vid 
undersidan av KL08RF.

14 Ställ in fördröjningen för pannan, trådlöst, 
och termiska ställdonsbyglar uppe till 
höger i KL08RF.

Byglingsinställningar/Positioner för Pumpens/
Värmepannans fördröjning vid På/Av
Pumpens/Värmepannans startfördröjning och 
pumpens frånslagsfördröjning är fixerade till 
tre minuter. Standardinställningen för pannans 
frånslagsfördröjning är också noll minuter, men 
kan ändras till 15 minute För att göra detta, ta 
försiktigt bort bygeln och sätt in den i det andra 
läget som nedan:

Trådlöst

Standardinställningen för den trådlösa 
anslutningen är internt (INT). För att ändra 
denna inställning till externt (EXT), ta försiktigt 
bort bygeln och sätt in den i det andra läget som 
nedan:

Typ av ställdon

Standardinställningen för typ av ställdon 
är normalt sluten (NC). För att ändra denna 
inställning till normalt öppen (NO), ta försiktigt 
bort bygeln och sätt in den i det andra läget som 
nedan. Observera att inställningen på ställdonet 
och termostaten måste vara desamma.

15 Indikering med LED
Namn Färg Betydelse

Ström • KL08RF matas med 230V

G1 • Trådlös nätverksaktivitet på termostatgrupp 1 

G2 • Trådlös nätverksaktivitet på termostatgrupp 2

Nätverksstatus • KL08RF väntar på att kopplas 

 • KL08RF är ansluten till det trådlösa nätverket 

Zon 1 ställdon • Begäran från grupp 1, zon 1 termostat: ställdon öppen

Zon 2 ställdon • Begäran från grupp 1, zon 2 termostat: ställdon öppen

Zon 3 ställdon • Begäran från grupp 1, zon 3 termostat: ställdon öppen

Zon 4 ställdon • Begäran från grupp 1, zon 4 termostat: ställdon öppen

Zon 5 ställdon • Begäran från grupp 2, zon 1 termostat: ställdon öppen

Zon 6 ställdon • Begäran från grupp 2, zon 2 termostat: ställdon öppen

Zon 7 ställdon • Begäran från grupp 2, zon 3 termostat: ställdon öppen

Zon 8 ställdon • Begäran från grupp 2, zon 4 termostat: ställdon öppen

Pump • Pump på

Värmepanna • Värmepanna

CO • Uppvärmning

 • Kylning

Skjut in termoställdonets kablar i de 
runda hålen i botten på KL08RF. Du kan 
ansluta upp till tre ställdon i varje zon.

Säkerställ att det finns en säkring i 
säkringshållaren.

16 Anslut CO10RF-koordinatorn.

Sätt tillbaka 
plastkåpan.

Slå på försörjningen 
av nätkraft till 
enheten. Röd lysdiod 
börjar
då lysa.

Ansluta KL08RF(s) till ditt ZigBee trådlösa nätverk
1. Vid uppstart av KL08RF, lyser alla ställdonens  
 lysdioder grönt sedan slocknar de, sedan blinkar  
 nätverksstatusen grönt.
2. Tryck och håll in knappen på koordinatorn i fem  
 sekunder. Knappen blinkar rött för att indikera  
 koordinatorn är redo att kopplas.
 Nätverksstatus-LED på KL08RF lyser grönt när den  
 är ansluten.

3. Upprepa processen för varje KL08RF i systemet. Notera att en  
 samordnare kan hantera upp till nio KL08RF.
4. För att identifiera din KL08RF (WC) tryck in Anslut i en sekund.  
 Lysdioden på sektionsnumret lyser grönt: Zon 1 = WC -1, zon 2 = WC -2,  
 och så vidare.  Nätverksstatus-LED används för att identifiera WC-9.
5. För att ansluta VS10RF eller VS20RF termostater, se termostatens  
 manual.
6. Tryck koordinator-knappen i fem sekunder tills lysdioden lyser rött.

Observera: Om du vill återställa KL08RF till fabriksinställningarna, 
kan du när som helst, med hjälp av ett lämpligt verktyg, trycka på 
återställningsknappen till höger om paranslutnings-knappen.

Kontroll av systemkonfiguration och kommunikation
· Tryck och håll in koordinator-knappen i en sekund. Alla enheter anslutna  
 till  systemet blinkar. För att avsluta kontrollen, tryck och håll in  
 koordinator-knappen igen i en sekund.
· Tryck och håll in anslut-knappen på WC i fem sekunder. Alla enheter  
 anslutna till KL08RF blinkar. För att avsluta kontrollen, tryck och håll in  
 anslut-knappen igen i fem sekunder. 
Ta bort alla enheter från det trådlösa nätverket
· För att ta bort alla enheter från nätverket, tryck och håll in koordinator- 
 knappen i 15 sekunder. Färgen på knappen ändras från rött till gult.
· För att ta bort alla enheter från KL08RF, tryck och håll in nätverksstatus- 
 knappen på KL08RF i 15 sekunder G1 och G2 LED övergår från blinkande  
 rött till fast rött och slocknar sedan.
Obs: När alla enheter har tagits bort från det trådlösa nätverket, behöver 
de installeras om. Se bruksanvisningarna.
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Om du behöver installera en valfri extern 
antenn och har satt byglarna för Trådlöst 
till EXT: 

a. Koppla bort
 elförsörjningen. 

b. Avlägsna den skyddande  
 kåpan från    
 antenninkopplingen på   
 undersidan av KL08RF. 

c. Skruva fast antennen
 i KL08RF. 

d. Koppla på elkraften igen.  
 KL08RF kommer nu att  
 använda den externa  
 antennen och inte den  
 interna antennen.
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• Heating mode• Cooling mode

5 Sätt tillbaka
det vita 
anslutningskortet

1
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