
Installationsvejledning

Radiator system 
med internet og app

 VS10/VS20 rumtermostat og 
TRV10RFM/TRV10RAM/TRV28RFM

Hvis du skal installere radiatorsystem uden 
internet, så find vejledning på hjemmesiden

www.salus-controls.dk
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2 Når du har sat batterier i rumtermostaten, starter den op, tester 
alle LCD funktioner og viser med tal 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

Når rAd blinker tryk på

Denne instruktion beskriver en radiator installation med en VS10/VS20 rumtermostat 
med display og en eller flere TRV radiatorstyringer. Det forventes,at du inden denne 
installation har hentet app'en og at UGE600 er tilknyttet app'en.

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.

Når Rumtermostaten viser PAir er netværket fundet og dette 
bekræftes med tryk på

Scan for udstyr

Tryk på Scan for udstyr, når 
du ønsker at tilføje udstyr til 
Appen. Gateway'en begynder 
at blinke rødt.
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Scan for udstyr

Tryk på Scan for udstyr, når 
du ønsker at tilføje udstyr til 
Appen. Gateway'en begynder 
at blinke rødt.
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Når 0trv vises, så tryk på          

Temperaturen vises og du kan vende tilbage til app'en

Gå ind i App'en. Tryk på menuen, vælg "Udstyr", vælg "Alt udstyr", "Tilføj nyt udstyr" og 
"Scan for udstyr". Herefter vil gatewayen begynde at blinke, mens den søger efter udstyr.
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1. Marker din rumtermostat og tryk på  "tilslut udstyr"
2. Navngiv rumtermostaten og tryk på "Næste"
3. Tryk på "afslutte"
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Scan for udstyr

Tryk på Scan for udstyr, når 
du ønsker at tilføje udstyr til 
Appen. Gateway'en begynder 
at blinke rødt.

Gå ind i App'en. Tryk på menuen, vælg "Udstyr", vælg "Alt udstyr", "Tilføj nyt udstyr" og 
"Scan for udstyr" Herefter vil gatewayen begynde at blinke, mens den søger efter 
udstyr.
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1. Sæt batterier i TRV'en og

montér den på
radiatorventilen.

2. TRV'en blinker grøn og rød
og ender med at lyse fast
rød. Tryk på en knap og
TRV'en vil adaptere til
ventilen.

3. TRV'en vil blinke grøn og rød
i længere tid. Denne proces
kan vare op til 2 minutter. Til
sidst vil LED lampen slukke.

4. Tryk på "antenne-knappen i
10 sekunder eller indtil TRV
blinker rødt for at få TRV'en
til at søge efter netværket .
Når TRV'en finder netværket,
vil den blinke orange.

5. Vend tilbage tilbage til
App'en.
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1. Marker din TRV og tryk på  "Tilslut udstyr"
2. Navngiv TRV'en og tryk på "Næste"
3. Tryk på "Afslutte"
4. Bemærk: Din TRV's LED blinker orange indtil nedenstående forbindelse mellem rumtermostat

og TRV er lavet. Herefter vil den holde op med at blinke.

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

Vælg din rumtermostat og åbn den ved at trykke på navnet, 
så får du en side som den der vises herover til venstre.
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