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Disse anvisningene gjelder for SALUS-modellen angitt 
ovenfor.

                Advarsel 
Dette produktet må monteres av en kompetent person, og 
installasjonen må være i samsvar med veiledninger, standarder 
og forskrifter som gjelder i byen, landet eller staten der 
produktet installeres. Manglende etterlevelse av kravene i 
relevante veiledninger, standarder og forskrifter kan føre til 
skade, død eller rettslig forfølgelse.

                Advarsel 
Isoler alltid tilførselen fra vekselstrømnettet før du installerer 
eller arbeider på komponenter som kreve en forsyning på 
230 VAC 50 Hz.

                Advarsel 
Jordkontaktene på KL04RF er kun for jordtilkobling. Disse 
kontaktene gir ingen jordingsbeskyttelse.

Oppfyller følgende EU-direktiver
Armaturjonsson deklarer herved at denne utvidelsesmodulen-
modellen (KL04) overholder nødvendige krav og andre 
forskrifter i Direktiv EMC Directive 2014/30/EU; 2014/35/EU; 
2014/53/EU and 2011/65/EU

I tråd med vår satsing på løpende produktutvikling, forbeholder SALUS Controls plc seg retten til å endre 
spesifikasjoner, design og materialer for produktene som er beskrevet i denne installasjonsveiledningen, 
uten forvarsel.

Utgivelsesdato: November 2014
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Installasjon og tilkobling av KL04

7 Fest den hvite strekkavlastningen 
ved bruk av de to skruene for å 
feste strømledningene.

10 Fest den korte båndkabelen 
mellom KL08 og KL04 for 
sideinstallasjon, eller bruk den 
lange båndkabelen. Følgende 
viser sideinstallasjonen:

2 Fjern det hvite 
terminaltilkoblingskortet

9 Fjern plastdekselet på KL08.

Fest baksiden av KL04 til DIN-
skinnen eller veggen. Hvis du 
monterer KL04 til siden av KL08, 

brukes den korte båndkabelen. Ellers 
brukes den lange båndkabelen (se trinn 
10). Følgende viser den sidemonterte 
vegginstallasjonen.

8 Skyv aktuatorledningene inn i 
hullene nede på KL04. Du kan 
koble til opptil tre aktuatorer i 
hver sone.

11 Skyv ut utsparingen nederst på 
KL04-dekselet.

4 Kutt strømtilførsels- og
enhetskabelen til riktig lengde.

5 Sett på plass det hvite 
terminaltilkoblingskortet.

13 Skru på nettstrømtilførselen 
til enheten. Det røde LED-
lyset slås på.
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Bruk utvidelsesmodulen for å koble til fire ekstra termostater og aktuatorer på en enkel og sikker måte. Bruk kun KL04 sammen med trådløst KL08 kontrollboks. Installer kun KL04 
i tørre og lukkede rom innendørs. Den relative luftfuktigheten i rommet kan ikke overstige 95 %. KL04 skal kun rengjøres med en tørr og myk klut. Ikke bruk løsemidler eller sterke 
rengjøringsmidler.

LED-indikatorer
Navn Farge Betydning
Kobling • KL04 er koblet til KL08

Strømtilførsel • KL04 tilføres 230V strøm

Sone 9-aktuatorer • Krav fra sone 9-termostat, aktuator åpen

Sone 10-aktuatorer • Krav fra sone 10-termostat: aktuator åpen

Sone 11-aktuatorer • Krav fra sone 11-termostat: aktuator åpen

Sone 12-aktuatorer • Krav fra sone 12-termostat: aktuator åpen

12 Sett plastdekselet tilbake på 
KL08 og KL04.

Enhet

Strømtilførsel
50mm

110mm

10mm

10mmDevice

Power
50mm

110mm

10mm

10mm

Fjern plastdekselet. Åpne (og lukk) 
de fire hvite skruene med kun en 

kvart omdreining. Vær oppmerksom 
på at skruene på motsatte sider skrus 
i motsatt retning.
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Paring av termostater med KL04
Dette gjøres på koblingssenteret til KL08 ettersom CO10RF-
koordinatoren er plugget inn der. 
Hvis du kobler KL04 til KL08 ved første installasjon vil alle 
termostatene på begge koblingssentrene bli paret. 
Hvis du kobler KL04 til KL08 etter at termostatene har blitt 
paret med KL08, må du pare termostatene med KL04. Slik gjør 
du dette: 
1. Koble fra strømtilførselen til KL08.
2. Koble KL04 til KL08.
3. Koble til strømmen og skru på KL08 og KL04.
4. Fjern frontdekselet til KL08 og trykk inn og hold   
 koordinatorknappen i fem sekunder.
5. Par termostatene i sonene 9 til 12.
6. Trykk og hold knappen på koordinatoren igjen
 i fem sekunder.
7. Sett på plass frontdekselet til KL08.
 
Se KL08 Installasjons- og koblingsguide for mer informasjon 
om paring.

6 Skyv inn strømledningene.


