
Wyszukaj urządzenia

Nosaukt ierīci
Salons

Pieslēgt ierīces

Pabeigts

Bezvada temperatūras regulators “četri vienā”
Modeļi: VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF

Ievads
VS10..RF/VS20..RF ir telpas temperatūras regulators, kas paredzēts ierīču no 
sērijas iT600 tādu kā: centrālais bloks KL08RF, mini galva TRV un vadības modelis 
RX10RF bezvada vadībai. Ja vēlaties, lai regulators būtu aprīkots ar interneta 
vadības iespēju, izmantojot aplikāciju SALUS Smart Home     (Tiešsaistes 
režīms), savienojiet to ar interneta vārteju UGE600. Regulatoru var arī lietot 
bez savienojuma ar internetu (Bezsaistes režīms), taču jāņem vērā, ka tā 
komunikācijai ar citām ierīcēm ir jānotiek ar koordinatora CO10RF starpniecību. 
Pilnīga instrukcijas versija PDF formātā ir pieejama tīmekļa vietnē www.salus-
controls.pl.

Izstrādājuma atbilstība
ED direktīvas: 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES un 2011/65/ES. Pilnīga 
informācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.saluslegal.com.

Barošana 4 x AAA (sārma baterijas)
Savienojums S1, S2:
- ārējais gaisa vai grīdas temperatūras sensors;
- ārējais kontakts (klātbūtnes sensors);
- karstā ūdens termostata kontakts
(tikai konfigurācijā ar vadības bloku KL10RF).
Uzstādīšana: virsapmetuma (pēc iepriekšējās 
aizmugurēja vāka noņemšanas)

Barošana: 230 V AC (L, N savienojums)

Savienojums 1, 2:
- ārējais gaisa vai grīdas temperatūras 
sensors;
- ārējais kontakts (klātbūtnes sensors);
- karstā ūdens termostata kontakts
(tikai konfigurācijā ar vadības bloku 
KL10RF).

Uzstādīšana: zemapmetuma kārba 60 mm
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Izvēlieties vienu tīkla ZigBee koordinatora veidu un sagatavojiet to 
kopīgai darbībai ar ierīcēm no sērijas iT600.

Vispirms uzstādiet ierīces, kuras ir jāvada regulatoram, ar izvēlēto 
koordinatoru. Sapārošanas veids ir norādīts noteiktas ierīces 
uzstādīšanas instrukcijā.

KL08RF RX10RF

• Tiešsaistes režīmā - savienots ar internetu, izmantojot   
   vārteju UGE600, vai
• Bezsaistes režīmā - ar iespēju pieslēgt internetu, 
   izmantojot vārteju UGE600, vai
• Bezsaistes režīmā - bez iespējas pieslēgt internetu, 
   izmantojot koordinatoru CO10RF.

PIEZĪME. Nelietojiet 
koordinatoru CO10RF kopā ar 
UGE600.

Ievadiet vadības bloka 
n u m u r u , izmantojot 
pogas  vai , un 
apstipriniet  i z vē l i  a r 

pogu  .

Aizveriet tīklu ZigBee.

Atveriet tīklu ZigBee.

Ievadiet zonas numuru,
izmantojot pogas 

      vai       , un apstipriniet 
izvēli ar pogu  .

Pieslēgšanas shēma — VS20WRF (balts), VS20BRF (melns)

Pieslēgšanas shēma - VS10WRF (balts), VS10BRF (melns)

Uzstādīšana — pirmā iedarbināšana

Uzstādīšana - sapārošana ar bloku KL08RF/ KL10RF

Online Offline

VAI

VAI

Ikonu displejā apraksts

Izvēlieties tīkla ZigBee koordinatora veidu.

Pogu funkcijas

        Drošība
Lietojiet ierīci atbilstoši noteiktā dalībvalstī un ES teritorijā spēkā esošajiem 
regulējumiem. Izmantojiet ierīci atbilstoši tās paredzētajam pielietojumam, 
uzturot to sausā apkārtnē. Ierīce tikai lietošanai ēku iekštelpās. Uzstādīšana 
ir jāveic kvalificētai personai atbilstoši noteiktā dalībvalstī un ES teritorijā 
spēkā esošajiem noteikumiem.
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Programmatūra 
MCU

* Cipari 88.8 un 8.8 attiecas uz 
programmatūras versiju.

1. Komforta temperatūra
2. Standarta temperatūra
3. Ekonomiskā temperatūra
4. Automātiskais režīms
5. Režīms PARTY
6. Brīvdienu režīms
7. Pretsasalšanas režīms
8. Temperatūras mērvienība
9. Regulatoru grupas kontroller
10. Manuālais režīms/
temperatūras pārrakstīšana
11. Aktuālā/uzdotā temperatūra
12. Programmas numurs
13. AM/PM
14. Pogu bloķēšana
15. Laiks

Poga Funkcja

Uzdotās temperatūras vērtības paaugstināšana/samazināšana

Darbības režīma izvēle, pāreja starp vērtībām

Īsa nospiešana — izvēles apstiprināšana Nospiestas pogas 
turēšana - ieeja izvēlnē/izeja no izvēlnes

Turot pogas nospiestas, tiek bloķēta vai atbloķēta tastatūra.

Nospiesto pogu turēšana ļauj ieiet uzstādītāja režīmā.

+

++

16. Nedēļas diena
17. Iestatījumi
18. Vājas baterijas
19. Papildu temperatūras sensors
20. Karstā ūdens sildīšana

21. Režīmi karstajam ūdenim (tikai ar 
vadības bloku KL10RF)
22. Dzesēšana
23. Savienojums ar internetu
24. Bezvada savienojums ar vārteju
25. Apsilde

Programmatūra 
ZigBee 
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GALVAS TRV
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SALUS 
Smart Home

Online Offline

 5 s.

 5 s.

 5 s.

 5 s.

Grupēšana 
(tikai Bezsaistes 

režīmā)

Uzstādiet bloku atbilstoši 
instrukcijai, kas pievienota 

izstrādājumam.

1

4

2 3

Ja vienkāršotā konfigurācija nav piemērota, iedarbiniet paplašināto konfigurāciju, 
vienlaicīgi paturot nospiestus 3 taustiņus (kā parādīts zemāk), līdz uzraksta “SEL 
PROG” parādīšanās brīdim.

Pēc regulatora veida apstiprināšanas izvēlieties ierīces veidu kopīgai 
darbībai atbilstoši tālāk sniegtajai tabulai:

Piezīme. Regulators ir iestatīts pēc noklusējuma kā programmējams (nedēļas regulators).

programmējams (nedēļas) regulators;

grīdas apsilde

- lbloku KL08RF vai KL10RF (grīdas apsilde);

Regulators iedarbojas vienkāršotā konfigurācijā. Var izvēlēties sapārošanu ar:

diennakts regulators;

galva TRV (radiatoru 
apsilde).

galvu TRV (radiatoru apsilde).

karstā ūdens laika programmētājs (tikai ar bloku KL10RF).

Iestatiet regulatora veidu:

RX10RF RX1 režīmā

RX10RF RX2 režīmā

Uzstādīšana — paplašināta konfigurācija

S1 S2

UP

S
T

MCU programmatūras versijai: 14.4

Saīsinātā lietošanas instrukcija
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Piezīme. Ja regulators darbojas režīmā AUTO, pārrakstītā temperatūra tiek 
uzturēta līdz nākamajai programmai. Manuālajā un pretsasalšanas režīmā 
temperatūra ir pārrakstīta pastāvīgi.

Piezīme. Šī darbība noved pie līdzšinējo iestatījumu neatgriezeniskas izdzēšanas.

Auto Manual

On O�
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Ja esat pieļāvis(-usi) kļūdu, vēlaties izmainīt regulatora parametrus vai atgriezties 
pie sākotnējiem iestatījumiem, rīkojieties atbilstoši tālāk aprakstītajiem soļiem.

Izplatītājs: Importētājs:QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice, Polija

SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate, Rotherham
S60 1SD, United Kingdom

Sākotnējo iestatījumu atjaunošana

Regulatora sapārošana ar galvu TRV Bezsaistes režīmā Regulatora sapārošana ar uztvērēju RX10RF Sapārotu ierīču identifikācija

Temperatūras izmaiņa

Regulatora sapārošana ar galvu TRV Tiešsaistes režīmā
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Meklēt ierīces

Nosaukt ierīci
KabinetsPieslēgt ierīces

Zakończono

Saglabāt

0 TRV šim regulatoram

Izvēlieties TRV kabinetam

TRV-1 Kabinets

1 TRV šim regulatoram

PIEZĪME. Nelietojiet koordinatoru CO10RF kopā ar UGE600.

Regulators pārej pie galvenā ekrāna.

Atveriet cilni ar regulatora, kas iestatīts darbībai ar galvām TRV, galvenajiem 
parametriem.

Uzstādiet uztvērēju RX10RF atbilstoši instrukcijai, 
kas pievienota izstrādājumam. Izvēlieties atbilstošu 
pārslēga konfigurāciju uztvērējā RX10RF, pēc tam 
sagatavojiet regulatoru sapārošanai.

Ieejiet uzstādītāja režīmā, izvēlieties kodu “00” un apstipriniet to ar pogu  .

Lai iestatītu uzdoto temperatūru nospiediet           vai           , pēc tam apstipriniet
 to ar  .

Gaismas diodes uz ierīcēm, kas sapārotas ar regulatoru, sāk mirgot.
RX10RF RX1 režīmā

Iedarbiniet regulatoru paplašinātās      
konfigurācijas režīmā un izvēlieties ierīces
veidu:

RX10RF RX2 režīmā

Ierīce ir sapārota ar 
koordinatoru, gaismas 
diode uz galvas TRV sāk 
mirgot ar oranžo gaismu.

Nospiediet           , lai izietu no testa izvēlnes.

Gaismas diode uz galvas 
TRV iedegas vienu reizi 
ar zaļo gaismu un pārstāj 
mirgot.

Galva ir pievienota.

 5 s.

 5 s.

 5 s.

VAI

VAI

Nospiediet un 10 sekundes paturiet 
nospiestu pogu          , gaismas diodei uz 

galvas ir jāsāk mirgot ar sarkano gaismu.

10 s.

Uzstādiet galvu TRV uz vārsta 
atbilstoši instrukcijai, kas pievienota 

izstrādājumam.
Izvēlieties ierīču veidu - 

galva TRV.

Izvēlieties ierīču veidu — 
galva TRV.

Uzstādiet galvu TRV uz vārsta 
atbilstoši instrukcijai, kas pievienota 

izstrādājumam.
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SALUS 
Smart Home
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Atveriet tīklu ZigBee.

Aizveriet tīklu ZigBee.

Meklēt ierīci

PIEZĪME. Nelietojiet 
koordinatoru CO10RF kopā ar 
UGE600.

PIEZĪME. Tīklā ar vienu regulatoru vienlaicīgi var darboties tikai viens 
uztvērējs RX1 režīmā un viens uztvērējs RX2 režīmā.

Atveriet tīklu ZigBee.
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SALUS 
Smart Home  5 s.

 5 s.
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Nosaukt ierīci
Katls

Pieslēgt ierīces

Pabeigts

Aizveriet tīklu ZigBee.
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PIEZĪME. Vienam regulatoram var pieslēgt maksimāli sešas galvas.PIEZĪME. Vienam regulatoram var pieslēgt maksimāli sešās galvas.
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