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Aceste instrucțiuni se aplică doar modelului de pe cutie.

                Warning 
Acest accesoriu se va instala de către o persoană competentă, 
iar instalarea va respecta recomandările furnizate în ediţiile 
curente ale BS7671 (normele IEE pentru cablaje) şi în partea`P’ 
a normelor pentru construcţii. Nerespectarea cerinţelor din 
aceste publicaţii poate duce la acuzaţii penale.

                ATENȚIE 
Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare, 
înainte de a deschide carcasa sau de a face alte modificări.

Ghidul PDF îl găsiți pe  www.saluscontrols.ro

                ATENȚIE 
Bornele de împământare de pe KL04RF servesc doar la 
conectarea firului. Ele nu asigura o protecție prin legare la 
pământ..

Acest produs îndeplinește următoarele directive CE:
• Directiva compatibilităţii electromagnetice 2014/30/EC
• Directiva pentru joasă tensiune 2014/35/EC
• Directiva privind echipamentele radio şi echipamentele   
  terminale de telecomunicaţii RED 2014/53/EU
• Directiva privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe    
  periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Menținând politica de continuă dezvoltare a produsului, SALUS Controls își rezervă dreptul de a modifica 
specificațiile, designul și materialele produselor enumerate în această broșură fără notificare prealabilă.
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CABLURI FURNIZATE



KL04RF
 Ghid de instalare

Instalarea și conectarea

7 Montați banda de securizare a 
cablurilor folosind să cele două 
șuruburi.

Montați cablul bandă scurt între 
KL08RF și KL04RF în cazul montării
alăturate. În cazul în care le montați 
în altă poziție, folosiți cablul lung. 
Mai jos, montarea alăturată:

2 Îndepărtați carcasa albă pentru 
conexiunile bornelor de ieșire.

Îndepărtați carcasa transparentă
a centruluide comandă KL08RF.

Montați spatele KL04RF pe 
perete. Dacă doriți să montați 
KL04RF lângă KL08RF, folosiți 

cablul bandă scurt sau cel lung (vezi 
pasul 10). Mai jos vedeți montarea 
alăturată pe perete a celor două 
dispozitive:

8 Fixați cablurile actuatoarelor în 
partea de jos a centrului KL04RF.
Puteți conecta până la 4 
actuatoare pentru fiecare zonă.

Împingeți forma decupată din
partea de jos a carcasei KL04RF,
după cum se vede ăn imagine:

4 Ajustați cablurile de alimentare și 
ale dispozitivului la lungimile de 
mai jos.

5 Montați carcasa albă.

13 Porniți sursa de alimentare a
dispozitivului. LED-ul roșu se
va aprinde.
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Folosiţi extensia KL04RF pentru a conecta 4 termostate și actuatoare adiţionale. Folosiţi KL04RF numai împreună cu centru de comandă wireless KL08RF. Instalaţi KL04RF doar în
camere interioare închise. Umiditatea relativă a aerului în cameră nu poate depăși 95%. Curăţaţi KL04RF doar cu o lavetă uscată și moale. Nu folosiţi detergenţi sau agenţi de 
curăţare agresivi.

Indicatori LED
Nume                          Culoare     Descriere
Conexiune   • KL04RF este conectat la KL08RF

Alimentare • KL04RF este alimentat cu 230V

Actuatoare zona 9 • Cerere de la termostatul din zona 9, actuator deschis

Actuatoare zona 10 • Cerere de la termostatul din zona 10, actuator deschis

Actuatoare zona 11 • Cerere de la termostatul din zona 11, actuator deschis

Actuatoare zona 12 • Cerere de la termostatul din zona 12, actuator deschis

12 Montați carcasele transparente
pe KL08RF și KL04RF.

Dispozitiv

Alimentare
50mm

110mm

10mm

10mmDevice

Power
50mm

110mm

10mm

10mm

Îndepărtați carcasa transparentă 
de plastic. Deșurubați cele patru 

șuruburi. Atenție, șuruburile de pe 
părțile opuse se deschid în direcția 
opusă.
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Asocierea termostatelor cu KL04RF

Acest lucru se face pe centrul de comandă KL08RF deoarece
aici este coonectat coordonatorul CO10RF .

Dacă o să conectați KL04RF la KL08RF la prima instalare, toate
termostatele de pe ambele centre de comandă.

Dacă o să conectați mai întâi KL08RF și mai tarziu KL04RF, 
termostatele vor fi deja asocite cu KL08RF și va trebui să le 
asociați și cu KL04RF astfel:
1. Opriți alimentarea de la sursă a KL08RF.
2. Conectați KL04RF la KL08RF.
3. Porniți ambele centre de comandă KL08RF și KL04RF.
4. Îndepărtați carcasa transparentă de la KL08RF și țineți    
    apăsat butonul coordonatorului timp de 5 secunde.
5. Asociați din nou termostatele de la zonele 9 până la 12
6. Țineți apăsat butonul coordonatorului timp de 5 secunde.
7. Montați la loc carcasa pe KL08RF.
Pentru mai multe detalii despre asociere, citiți ghidul KL08RF. 
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