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Radiator system 
(uden internet)

 VS10/VS20 rumtermostat og 
TRV10RFM/TRV10RAM/TRV28RFM
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2 Når du har sat batterier i rumtermostaten, starter den op, tester
alle LCD funktioner og viser med tal de softwareversionerne.
Til sidst står der U5e (use) foroven og nedenunder UFH
(Engelsk for Unterfloorheating = gulvvarme)
Tryk på pil op for at ændre UFH til rAd (Radiator)

Rumtermostaten viser Join og antenne signalet blinker så
længe den søger efter netværket, hvorefter display viser
PAir
Bemærk: Det kan i nogle tilfælde tage 15-30 sekunder før
display skifter fra Join til PAir

Tryk på koordinator CO10RF eller UGE600 i 5 sekunder,
 så netværket åbnes for tilslutning af nye enheder: 
Den røde ring blinker.

Når rAd blinker tryk på

Denne instruktion beskriver en radiator installation med en VS10/VS20 
rumtermostat med display og en eller flere TRV radiatorstyringer 

Bemærk:
Lyset i display på rumtermostat skal lyse, før knapperne virker. Så hvis der ikke er lys i display, så vil første 
tryk på en knap blot tænde lyset i display.
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Når rumtermostaten viser PAir er netværket fundet og 
dette bekræftes med tryk på

Når 0trv vises, så tryk på          således "0" og antenne -symbolet 
begynder at blinke.
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Sæt batterier i TRV'en og montér den på radiatorventilen. Følg beskrivelse herover og TRV'en 
vil forsøge at  tilslutte sig netværket og forbinde til rumtermostaten
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Rumtermostaten viser nu temperaturen og installationen er 
afsluttet.

Tryk på koordinator CO10RF eller UGE600 i 5 sekunder,
 så netværket lukkes for tilslutning af nye enheder.
Den røde ring lyser fast rødt.

Tryk igen på og tallet foran  "tru" vil skifte når TRV'en bliver tilsluttet. 

På billedet til højre er 1 TRV tilsluttet til denne VS20
Hvis flere TRV'er skal tilsluttes, så gentag fra punkt 

Hvis dette er den sidste TRV, så tryk på

SALUS NORDIC A/S
Rønhøjvej 12
8300 Odder
DANMARK

Udsendt: JUNI 2019
Som en del af Salus-Controls strategi om at udvikle og forbedre produkterne, forbeholder vi os ret til uden 
yderligere varsel, at ændre specifikationer, design og materiale på de i kataloget viste produkter. SALUS Controls er 
medlem af Computime Group

7

SALG og TEKNISK
TLF: +45 53534499
EMAIL: mail@salus-controls.dk


	Tom side



