
Listwa centralna  
w systemie 

sterowania ogrzewaniem
iT600 Smart Home



KL08RF 

Komponenty systemu
KL08RF - Listwa centralna

• Współpraca z regulatorami VS…RF z serii iT600
• Komunikacja bezprzewodowa
• 8 niezależnych stref grzewczych
• 3 sloty na siłowniki termoelektryczne dla każdej strefy
• Wyjście sterowania pompą
• Wyjście sterowania kotłem
• Wyjścia sterujące na siłowniki termoelektryczne
• Wejście przełączania trybami GRZANIE / CHŁODZENIE
• Wejście czujnika punktu rosy

KL08RF Dane techniczne

Zasilanie 230V AC

Max obciążenie 3A

Wymiary (mm) 355x85x67



• Sygnalizacja stanu pracy diodami LED
• Koordynator sieci CO10RF w komplecie (sterowanie bez Internetu)
• Funkcja opóźnienia wyłączenia kotła i pompy
• Wyjście na podłączenie dodatkowej anteny (OPCJA)
• Wybór typu siłownika (NO lub NC)
• Grupowanie regulatorów
• Bezprzewodowa aktualizacja
• Montaż naścienny lub na szynie DIN 35mm

CO10RF 

Komponenty systemu
KL08RF - Listwa centralna



Komponenty systemu
UWAGA! - używaj UGE600 lub CO10RF

LUB

UWAGA!
Nie używać koordynatora CO10RF razem z bramką internetową UGE600.
UGE600 ma wbudowany w sobie koordynator sieci ZigBee.

UGE600 

SALUS Smart Home

+ UGE600 LUB

CO10RF

Zdalnie przez App lub Internet

Lokalnie z możliwością sterowania

przez App lub Internet

Sterowanie tylko lokalne 

(bez Internetu)



KL04RF

Komponenty systemu
KL04RF - moduł rozszerzający listwę KL08RF

aż do 12 stref

• Rozszerzenie listwy KL08RF o kolejne 4 niezależne strefy grzewcze
• Współpraca tylko z listwą KL08RF
• 3 sloty na siłowniki termoelektryczne dla każdej strefy
• SATA standard – pełna komunikacja z listwą KL08RF
• Montaż naścienny lub na szynie DIN 35mm

KL04RF Dane techniczne

Zasilanie 230V AC

Max obciążenie 3A

Wymiary (mm) 163x85x67

KL08RF KL04RF



Komponenty systemu
KL10RF - Listwa centralna z obsługą CWU

KL010RF Dane techniczne

Zasilanie 230VAC

Maks. obciążenie 3A

Wymiary (mm) 450x135x73

KL10RF 

• Komunikacja bezprzewodowa
• Współpraca z regulatorami VS…RF z serii iT600
• 1 programator czasowy CWU (jako VS…RF)
• 8 niezależnych stref grzewczych
• Aż 6 siłowników termoelektrycznych dla każdej strefy
• Wyjście sterowania pompą
• Wyjście sterowania kotłem
• Wyjścia do zasilania regulatorów podtynkowych
• Wejście przełączania trybami GRZANIE / CHŁODZENIE
• Wejście na termostat zbiornika CWU
• Wejście na termostat przylgowy zabezpieczający przed 

przegrzaniem podłogi



• Sygnalizacja stanu pracy diodami LED
• Funkcja opóźnienia wyłączenia kotła i pompy
• Wyjście na podłączenie dodatkowej anteny (OPCJA)
• Wybór typu siłownika (NO lub NC)
• Grupowanie regulatorów
• Bezprzewodowa aktualizacja
• Montaż naścienny lub na szynie DIN 35mm

KL10RF 

Komponenty systemu
KL10RF - Listwa centralna z obsługą CWU



Usuwanie byłego systemu iT600
za pomocą koordynatora CO10RF

Dla istniejącego systemu iT600 działającego na koordynatorze CO10RF, należy go zresetować
i ponownie sparować urządzenia z bramką internetową UGE600 wykonując poniższe kroki:

GOTOWE!



KL08RF
Schemat podłączenia listwy centralnej 

L N
PE

Zasilanie listwy KL08RF

W kotle wpinać
w styk termostatu

pomieszczeniowego
- zamiast zworki

KOCIOŁ

Zasilanie siłowników 
(np. T30NC230)
z listwy KL08RF

POMPA 
OBIEGOWA

Zasilanie pompy

LNPE

Beznapięciowe styki
zwierno-rozwierne

(normalnie otwarte):
„POMPA”  i   „KOCIOŁ”

Sprawdź poprawność
podłączeń elektrycznych



KL08RF
Przygotowanie listwy do parowania z UGE600

L N
PE

Wyjmij koordynator CO10RF z listwy KL08RF

Podaj zasilanie 230V AC na listwę – zaświeci czerwona dioda „Power” 

Dioda „CO” – świeci na czerwono – tryb grzania

Dioda „Status Network” miga na zielono – listwa szuka sieci

CO10RF
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Dla nowego systemu iT600 działającego z bramką internetową UGE600 należy wykonać poniższe kroki:



KL08RF
Parowanie listwy centralnej z UGE600 
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Uruchom aplikację SALUS Smart Home i wybierz  
„Wszystkie urządzenia”

6

Kliknij „Wyszukaj urządzenia”

UGE600 

8 UGE600 miga na „czerwono”
i rozpoczyna szukanie urządzeń

W zakładce „Wszystkie urządzenia”
wybierz „Dodaj nowe urządzenie”



KL08RF
Dodawanie listwy do systemu

9 Nazwać urządzenie
i „Dalej”

10

Zakończono – GOTOWE i powrót do pulpitu

UGE600 

UGE600 ponownie 
świeci na niebiesko

11 12

Po wykryciu listwy zaznaczyć ją i „Podłącz urządzenie”.
Jeśli system nie chce wykryć listwy, naciśnij w niej 
przycisk „RESET” w celu odświeżenia listwy

KL08RF



KL08RF
Listwa prawidłowo zainstalowana

Na listwie dioda „Status Network” przestała 
migać i świeci ciągłym zielonym światłem

14
Listwa została prawidłowo dodana
i jej ikona pojawiła się w aplikacji 13



KL08RF
Usuwanie listwy z poziomu aplikacji

„Usuń urządzenia”16

Potwierdź usunięcie
listwy z systemu.
Zostaną również usunięte 
regulatory sparowane  z listwą

17

Otwórz okno informacyjne listwy, 
aby ją usunąć z systemu

15



KL08RF
Usuwanie listwy z systemu z jej poziomu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „PAIR” przez 15 sekund. 

Diody „G1” i „G2” będą migały, aż zgasną (usuwanie listwy z sieci ZigBee)

Po udanym resecie, dioda „Status Network” ponownie miga na zielono 
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Usuwanie listwy z systemu (z sieci ZigBee) oraz regulatorów z nią sparowanych z poziomu listwy

18

19

19

20

Po udanym usuwaniu listwy za pomocą przycisku „PAIR” należy ją jeszcze usunąć z aplikacji



KL08RF
Dokończenie usuwanie listwy z systemu

Pojawia się informacja o listwie opuszczającej sieć
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„Usuń urządzenie”, aby zakończyć proces

Listwę zawsze można dodać ponownie do systemu, a regulatory ponownie z nią zsynchronizować



Dobierz swój system iT600 na:

www.it600.pl

http://www.it600.pl/

