
KL04RF
Εγκατάσταση

Παράδειγμα χρήσης ρυθμιστών θερμοκρασίας:
Στον πίνακα ελέγχου KL04RF μπορούν να συνδεθούν οι παρακάτω ρυθμιστές:
VS10WRF - εντοιχιζόμενος ρυθμιστής, λευκός, τροφοδοσία 230V
VS10BRF - εντοιχιζόμενος ρυθμιστής, μαύρος, τροφοδοσία 230V
VS20WRF - ρυθμιστής τοίχου, λευκός, τροφοδοσία με μπαταρίες (4XΑΑΑ)
VS20BRF - ρυθμιστής τοίχου, μαύρος, τροφοδοσία με μπαταρίες (4XΑΑΑ)

NL

ΟΜΑΔΑ 2 Ρυθμιστές ζωνών 9, 10, 11, 12

Ρυθμιστής 
ομάδας 2
VS10WRF

Ρυθμιστής 
ομάδας 2
VS10WRF

Ρυθμιστής 
ομάδας 2
VS10WRF

Ρυθμιστής 
ομάδας 2
VS10WRF

Οι παραπάνω ρυθμιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ σε 
δίαφορες ζώνες.

Προσοχή: Κάθε συσκευή της σειράς iT600RF, τροφοδοτούμενη από τάση 
230V είναι επίσης ένας αναμεταδότης σήματος (αυξάνεται η εμβέλεια του 
δικτύου των ρυθμιστών)

Διακλαδωτής ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Τροφοδοσία 230V AC
Τερματικό 1,5mm2,
Παρέχεται από τον 
εγκαταστάτη

Πληροί τις ακόλουθες οδηγίες ΕΚ:
- Ηλεκτρομαγνητική Οδηγία 2004 / 108 / EC
- Οδηγία Χαμηλής Τάσεως 2006/95/EC

Το εγχειρίδιο χρήσεως αναφέρεται αποκλειστικά στο μοντέλο 
SALUS Controls που φαίνεται στο εξώφυλλο και δεν πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την χρήση άλλων μοντέλων.
 Προσοχή
Το παρόν εγχειρίδιο χρήσεως αφορά σε χρήση του προϊόντος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με συμμόρφωση προς όλες τις υπόλοιπες νομικές 
υποχρεώσεις. Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από 
εξειδικευμένο τεχνικό και πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του IEE (BS 7671) και με τους σχετικούς ανα χώρα χρήσεως τοπικούς 
κανονισμούς. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση 
με τις οδηγίες.

            Προσοχή
Κατά την εγκατάσταση του δέκτη αποδυνδέστε την τάση των 230V! 

 Προσοχή
Η επαφή της γείωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονάχα για προστασία της 
καλωδιώσεως. Ο ακροδέκτης συσκευή δεν διαθέτει προστατευτική γείωση. 

Διανομέας SALUS-Controls :
QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp.k.
οδ.Rolna 4
43-262 Kobielice
Poland

Εισαγωγέας:
SALUS Controls Plc

Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate, Rotherham

S60 1SD, United Kingdom

www.salus-controls.eu  
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Εγκατάσταση

Εγκατάσταση του  KL04RF
Η χρήση του μοντέλου επέκτασης KL04RF επιτρέπει την απλή και ασφαλή σύνδεση επιπλέον 4 ρυθμιστών στο σύστημά σας iT600RF. Το KL04RF μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε σύνδεση 
με την κεντρική συσκευή KL08RF. Η συσκευή KL04RF θα πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα ξηρό και κλειστό χώρο. Η υγρασία του αέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 95%. Για να καθαρίσετε την 
συσκευή KL04RF χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανάκι, μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά.

Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα 
του KL04RF. Ξεβιδώστε τις 
βίδες κατά 1/4 μιας στροφής.

Αφαιρέστε το προβλεπόμενο 
κομμάτι της μόνωσης από το 
τερματικό της τροφοδοσίας.

Ασφαλίστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
έναντι ξεριζώματος με τα στοιχεία 
εγκατάστασης που συνοδεύουν την 
συσκευή KL04RF. 

Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη 
ταινία σύνδεσης (μικρή ή μεγάλη) 
συνδέστε τη μονάδα KL04RF με 
τον πίνακα ελέγχου KL08RF. Δώστε 
προσοχή στον ορθό προσανατολισμό 
της ταινίας. 

Συνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας KL04RF σε πηγή 
τάσεως 230V – θα ανάψει η 
κόκκινη δίοδος.

εβιδώστε το κυρίως τμήμα του 
πίνακα ελέγχου από το πίσω 
μέρος του περιβλήματος.

Τοποθετήστε το πίσω τμήμα 
του περιβλήματος στον τοίχο ή 
σε ράγα DIN κοντά στον πίνακα 
ελέγχου KL08RF.

Βιδώστε ξανά το κυρίως 
τμήμα του πίνακα ελέγχου στο 
περίβλημα.

Συνδέστε τα καλώδια 
τροφοδοσίας στις επαφές N 
και L. 
Ν – ουδέτερο καλώδιο
L – καλώδιο φάσης

Συνδέστε τους ενεργοποιητές. Ένας 
ελεγκτής μπορεί να ελέγξει έως και 
τρεις κυλίνδρους ταυτόχρονα. Αν το 
σύστημά σας χρειάζεται να συνδέσετε 
περισσότερους ενεργοποιητές με τον 
ελεγκτή, συνιστούμε τη χρήση ενός 
επιπλέον ρελέ.

Αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου 
τροφοδοσίας από το κάλυμμα του 
πίνακα ελέγχου.

Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίνακα 
ελέγχου KL08RF.

 Κλείστε το κάλυμμα του πίνακα 
ελέγχου KL08RF καθώς και της 
μονάδας επέκτασης KL04RF.
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Ζεύξη ρυθμιστών:

Η ζεύξη των ρυθμιστών γίνεται σε επίπεδο ακροδέκτη KL08RF, στον 
οποίο συνδέεται η μονάδα συντονισμού του δικτύου iT600RF - CO10RF.

Για να ζεύξετε τον ρυθμιστή σας με τις ζώνες της μονάδα KL04RF 
(ζώνες 9,10,11,12), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του KL08RF.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επί του συντονιστή  
    CO10RF για περίπου 5 δευτερόλεπτα - η κόκκινη λυχνία LED θα 
    αρχίσει να αναβοσβήνει, πράγμα που σημαίνει ότι το δίκτυο ZigBee 
    είναι „ανοιχτό”.
3. SΖεύξατε τους ρυθμιστές VS10 / 20 RF με τις ζώνες 9,10,11,12. Για να  
    το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα βήματα που περιγρέφονται στις στις   
    οδηγίες χρήσεως των ρυθμιστών.
 4. Μετά τη σύζευξη όλων των θερμοστατών, ξαναπατήστε και  
      κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του συντονιστή CO10RF για περίπου 
      5 δευτερόλεπτα - η κόκκινη δίοδος θα σταματήσει να αναβοσβήνει,  
      πράγμα που σημαίνει ότι το δίκτυο ZigBee είναι πια „κλειστό”.
5. Κλείστε το κάλυμμα του KL08RF.

Δίοδος  Χρώμα Περιγραφή

Ένωση Η συσκευή KL04RF είναι συνδεδεμένη με τον πίνακα ελέγχου KL08RF

Τροφοδοσία Η τροφοδοσία 230V έχει συνδεθεί με το KL04RF 

Ζώνη 9 Ανάγκη θέρμανσης της ζώνης 9 - οι ενεργοποιητές της ζώνης 9ανοικτοί

Ζώνη 10 Ανάγκη θέρμανσης της ζώνης 10 - οι ενεργοποιητές της ζώνης 10 ανοικτοί

Ζώνη 11 Ανάγκη θέρμανσης της ζώνης 11 - οι ενεργοποιητές της ζώνης 11 ανοικτοί 

Ζώνη 12 Ανάγκη θέρμανσης της ζώνης 12 - οι ενεργοποιητές της ζώνης 12 ανοικτοί

Σηματοδότηση LED

50 mm

10 mm
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