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Ledning fra aktuator

230V til gulvvarme pumpe

Gulvvarme manifold

Tilslutning af spænding

Tilslutning af varmekedel

Varme / køle omskifter
(åben =varme, lukket=køling)

Fugt sensor

Installation af KL08RF kontrolboks1

iT600 gulvvarmesystem
Hvis du installerer et gulvvarmesystem, skal du installere
aktuatoren (aktuatorerne), som vist i afsnit 2 nedenfor og
derefter gå til afsnit 4.

Installerer du et
gulvvarmesystem?

Installerer du et radiatorsystem? 

Præsentation af SALUS gulvvarme- / radiatorsystem
Nedenstående produkter indgår i Salus gulvvarme- / radiatorsystem.

KL08RF kontrolboks
SALUS KL08RF kontrolboks til 8 zoner.
Mulighed for tilslutning af 3
gulvvarmeaktuatorer til hver zone. 
Kan udvides til 12 zoner med KL04RF

T30NC24/T30NC230 - gulvvarme aktuator
Please add: Aktuatoren har tydelig indikation af
åben/lukket og leveres med "first open" funktion. 

TRV10RFM
TRV10RFM er en batteridrevet aktuator til
varmestyring af radiator der bruger ZigBee trådløs
kommunikation. 

Hvis du vil betjene dit varmesystem
via din smartphone, tablet eller pc,
skal du bruge en G30 gateway.

VS20WRF / VS20BRF rumtermostat
Trådløs og batteriforsynet rumtermostat til styring
af gulvvarme eller aktuator til radiator. .

Q U I C K  G U I D E

Installation af T30-aktuatorer på manifold2

Åbn plastiklåget. Fjern skruerne fra den hvide øverste del og
løft tilslutningspanelet ud af boksen.

Monter underdelen af boksen på
væggen.

Monter det hvide tilslutningspanel
igen.

Monter 230V ledningen i
tilslutningsklemmerne.

Monter ledningsaflastningen over 230V
ledningen.

Tryk ledningerne fra aktuatoren i
tilslutningsklemmer. Der kan tilsluttes op til 3

aktuatorer pr zone.

Tryk ledningerne til pumpen i
tilslutningsklemmerne for den

spændingfrie omskifter.

Sørg for, at der er en sikring
i sikringsholderen.

Tilslut CO10RF coordinator.
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Tænd for netforsyningen til enheden.
Den røde LED-lampe lyser.

11
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FUNCTION
Funktionsweise - Function mode - Mode de fonctionnement - 
Funcionamiento -  Werkwijze - Modo di funzione - Funktionsmade - 
Funksjonsmodus - Funktionssatt - Toimintaperiaate - Zasada dzialania

POWER
OFF

POWER
ON

Hvis du installerer et radiatorsystem, skal du installere
aktuatoren, som vist i afsnit 3 nedenfor og derefter gå til afsnit 4.
Du kan styre op til 3 aktuatorer med hver rumtermostat.

Installation af aktuatoren3

Bemærk:
Fabriksindstilling kan genskabes ved at trykke på reset til højre for knappen til parring. 

Installation af KL08RF kontrolboks forsat...

LED lampen betyder:

SALUS iT600-pakken, du har købt, er kompatibel med de fleste varmesystemer.
Kontrollér, at ventilen på radiatoren passer aktuatoren før du installerer den.

Bemærk: Hvis alle mål er som angivet på denne side, vil aktuatoren passe direkte på
Ventilen. Udskift ventilerne, hvis de ikke passer, i henhold til ovenstående. Kontakt din
montør.
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Fjern dit manuelle TRV-hoved

Mål gevindets diameter
(skal måle 30 mm)

Mål ventilstiftens længde, når den
er åben (skal måle 13-16 mm)

Vores RA-adapter passer
også til denne ventil

RA adapter.

Når RA-adapteren er installeret, skal den se sådan ud.

Hvis du ikke kan se et gevind på ventilen og
den ser ud som på dette billede, kan du evt.
bruge den medfølgende RA-adapter.

ENTEN

ELLER

Når du har installeret KL08RF-
kontrolboksen, skal vi bestemme, om
du installerer et gulvvarmesystem
eller et radiatorsystem. 
For gulvvarmesystem, gå til afsnit 2. 
For radiatorsystem, gå til afsnit 3.

AKTUATOR TIL GULVVARMESYSTEMER AKTUATOR TIL RADIATORSYSTEMER

Advarsel
Afbryd altid vekselstrømforsyningen,
før du installerer eller arbejder på
komponenter, som kræver 230 V AC 50
Hz forsyning. Jordterminalerne på
KL08RF er kun til jordanbringelse. Disse
terminaler giver ingen jordbeskyttelse.

~

G30 Gateway
Denne gateway giver dig mulighed for at
styre dit trådløse iT600 ZigBee-system fra
din smartphone eller tablet. Den skal
bruges sammen med en WiFi-router med
internetadgang.

Bemærk: Der kan kun bruges
230V-aktuatorer sammen med
230V KL08RF-kontrolboksen.

Navn Farve Betydning

Strøm • 230V er tilsluttet
G1 • Trådløs aktivitet i gruppe 1
G2 • Trådløs aktivitet i gruppe 2
Netværksstatus • KL08RF er klar til parring• KL08RF er sluttet til det trådløse netværk
Zone 1 • Varmebehov i zone 1. Aktuator er åben
Zone 2 • Varmebehov i zone 2. Aktuator er åben
Zone 3 • Varmebehov i zone 3. Aktuator er åben
Zone 4 • Varmebehov i zone 4. Aktuator er åben
Zone 5 • Varmebehov i zone 5. Aktuator er åben
Zone 6 • Varmebehov i zone 6. Aktuator er åben
Zone 7 • Varmebehov i zone 7. Aktuator er åben
Zone 8 • Varmebehov i zone 8. Aktuator er åben
Pumpe • Pumpen kører
Varmekedel • Kedlen er tændt
CO • Indstilling varme• Indstilling køling

Tilslutning af KL08RF(s) til ZigBee trådløst netværk

1.  Når der tilsluttes 230 volt til kontrolboksen, lyser LED lamperne grøn i et
    kort øjeblik, hvorefter LED lampen for netværksstatus blinker grøn.
2.  Tryk og hold knappen på coordinator nede i fem sekunder. Knappen blinker
    rødt for at angive, at coordinator er klar til at parre. LED-lampen for
    netværksstatus på KL08RF lyser konstant grønt ved tilslutning.
3.  Hvis der er mere end en kontrolboks tilsluttet gentages  processen in hver 
    kontrolboks. Bemærk, at en coordinator kan understøtte op til ni KL08RF'er.
4.  Tryk på Pair (Par) i ét sekund for at identificere dit KL08RF (WC) nummer.
    LED-lampen på zonenummeret lyser grønt: Zone 1 = WC -1, Zone 2 = WC -2, osv. LED-lampen for 
    netværksstatus bruges til at identificere WC-9.

iT600 Underfloor-TRV Quick Guide 013 NEW Transl.qxp_Layout 1  29/06/2015  15:11  Page 1



Tryk på             for at fortsætte,
når skærmbilledet viser PAIR
(PAR).

Tryk på knapperne          og 
        på aktuatoren og hold
dem nede i 3 sekunder.
LEDen blinker grønt to en
gang, hvilket indikerer, at
TRVen er låst op.

Tryk på              knappen,
indtil LEDen blinker rødt.

For parring af flere aktuatorer,
start dem 1 af gangen ved at
trykke på (RF icon) til LED blinker
rødt. Der må kun parres 1 af
gangen. Tryk på               når
parring er udført.

*Der kan parres maks. 3 Aktuatorer for hver
rumtermostat. Display i termostaten
ændres fra 1 til 2 og efter parring af

aktuator nummer 3, skifter termostaten
automatisk til d01

Bemærk: Efter parringen låser aktuatoren automatisk efter 5 minut, hvis der ikke
trykkes på nogen knapper. Følg nedenstående trin for at låse op.

Skærmbilledet ser nu ud
som vist. Tryk på           og
hold den nede, indtil
startskærmbilledet vises.

Tryk på        pilen, når
0trv vises. 0 blinker.

Tryk på coordinator og hold
den nede i 5 sekunder for at
lukke systemet, når alle
parringer er udført. LED
lampen lyser nu konstant

Konstant grønKonstant gul Tryk på WPS-knappen
på din router

Opretter forbindelse Tilsluttet

Konstant gul Alle blinker to gange Konstant rød

Tryk på knappen og hold den
nede, indtil LEDen blinker gult

Starter op

Gul LED-lampe blinker

Startet Opretter forbindelse

Indstil tiden

Tryk og hold
nede i 5

sekunder

3

Indstil programmet / skemaet4

04:30

CANCELLOGIN

Forgot password?

Email Address

Password

Don’t have the iT600 system yet?

Create an Account

iT600 Thermostat
Total control at your fingertips

04:30

CANCELLOGIN

Forgot password?

xxxxxxxx@xxxxxx.com

••••••••••••••••

Don’t have the iT600 system yet?

Create an Account

iT600 Thermostat
Total control at your fingertips

04:30

iT600 Thermostat

Please complete all sections of this form.

Select language

This will be the email address you use to log
in to your account.

Email Address*

e.g. user@domain.com

Confirm Email Address*

(*) Indicates a required field

Account Registration

Account Information

ENGLISH

........................................................................................

0404040000040 :3:3333330000000000

Control the heating, even
    when nobody is home...

iT600

LOGIN DEMO

Create an account

Tryk på LOGIN Tryk på Opret
en konto

Udfør
registreringen og

tryk på SEND

Når du har modtaget
e-mailen,

kan du logge ind.

MY LOCATIONS

SAH00000086-6D

Location

OK CANCEL

04:30
MY LOCATIONS

House 1

MY ACCOUNT

LOG OUT

DETAILS

VERSION 1.0.6

04:30
House 1

SAGXXXXX-XX

Tier 10 Devices

Add Licence

General

Delete Gateway

MY LOCATIONS

SAH00000086-6D

House 1

OK CANCEL

MY LOCATIONS

MY ACCOUNT

LOG OUT

Når du har logget
ind, vil du blive bedt

om at tilføje den
første gateway

(placering). Klik på
ikonet          

Indtast det
gatewaynummer,

du skrev ned tidligere.

Indtast det ønskede
navn på en
placering.

Tillykke! Du har nu
føjet den gateway til
listen over enheder.
For at se oplysninger

om en bestemt
gateway skal du

bare klikke på ikonet

Herfra har du
adgang til

information om
den valgte
placering.

Bemærk venligst, at den lokale tidszone skal indstilles under indstillinger, efter du har tilsluttet app'en til gatewayen.

Registrering af G30 gateway

Når du er registreret,
modtager du en

e-mail med
bekræftelse.

Derefter skal du
downloade
IT600 app'en.
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Skærmbilledet viser Join. 

Tryk på              . Efter tilslutning

af rumtermostaten, vises pair.

Tryk på               igen..

Når batterierne er sat i, skal
skærmbilledet vise S01 mens 0
blinker. Tryk på               for at
bekræfte. Derefter viser
skærmbilledet S02. Vælg 0 for
gulvvarme eller 1 for radiatorsystem
med               elle               Tryk
derefter på               igen.

2

Opsætning af G30 Gateway5

Notér gateway-nummeret
på bagsiden af G30
gatewayen.

S A HRemove CO10RF

Hvis du ønsker at styre varmen fra din smartphone, tablet eller pc, skal du tilføje en G30
gateway.

Tag coordinatoren (CO10RF)  ud af kontrolboksen (KL08RF), og slut den til G30 gatewayen.1

2

Slut gatewayen til
strømforsyningen og
routeren.

MULIGHED 1 - Med brug af Ethernet-kabel

Når den er blevet tilsluttet, ser du

Konstant grønKonstant gul Alle blinker to gange Konstant rød

Starter op Startet Opretter forbindelse Tilsluttet

Tilslut derefter gatewayen til strømforsyningen, og  din router. Der er to metoder til at oprette
forbindelse mellem gatewayen og routeren. Brug mulighed 1 eller 2 herunder:

MULIGHED 2 - Med brug af WPS

Brug højre og venstre til at vælge
høj/middel eller lav temp.

Tryk på fluebenet for at bekræfte.

Når du indstiller stilles temperaturen til henholdsvis 21, 19 og 17 grader.
Se side 71 i vejledningen til VS20 for at ændre 

Gentag til program 4. Hvis du
har brug for et 5. eller 6.
program, skal du indtaste en tid
og vælge din temperatur

For at fjerne et
program
indstilles tiden til
--:--.

Brug højre og venstre til at vælge
dagen til programmerne.

Brug højre og venstre til at vælge
dagen til programmerne.

Gå til næste ciffer
med fluebenet.

Gå til næste ciffer
med fluebenet.

Justér tiden ved hjælp af
op- eller nedpiletasten.

Justér tiden ved hjælp af op- og
nedpiletasterne, eller gå til næste

ciffer med fluebenet.

Justér tiden ved hjælp af op-
og nedpiletasterne, eller tryk
på fluebenet for at bekræfte.

5/2

Individuel

7 dage

Tryk på fluebenet og hold det nede i 5 sekunder

Skærmen viser uu1. 
Tryk på     , indtil 1 blinker i
hjørnet nederst til højre.
Brug             til at ændre
dette tal til den zone, du
ønsker at tilslutte til. Tryk på
        for at bekræfte.

Parring af VS20-rumtermostaten til et gulvvarmesystem

Parring af rumtermostaten til et gulvvarmesystem, som vist nedenfor.

Parring af VS20-rumtermostaten til et radiatorsystem

Parring af rumtermostaten til et radiatorsystem, som vist nedenfor

Opsætning af VS20 rumtermostat4

Sæt batterierne i VS20 rumtermostaten.

Næste trin er at fuldføre parringsprocessen for
enten et gulvvarmesystem eller et radiatorsystem.

1

4
Tryk på              og
hold den nede for at
vende tilbage til
temperaturdisplayet.

Parring af rumtermostaten.
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