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Lysdiodindikatorer - Kabelcentral
Namn                               Färg             Betydelse
Power •        KL08NSB1 försörjs med 24 V  
Zon 1 ställdon •        Ställdon aktiverad
Zon 2 ställdon •        Ställdon aktiverad
Zon 3ställdon  •        Ställdon aktiverad
Zon 4 ställdon •        Ställdon aktiverad
Zon 5 ställdon •        Ställdon aktiverad
Zon 6 ställdon •        Ställdon aktiverad
Zon 7 ställdon •        Ställdon aktiverad
Zon 8 ställdon •        Ställdon aktiverad
Pump •        Pump på
Boiler •        Kedel på

Grundat på vår policy om fortlöpande 
produktutveckling förbehåller sig Salus Controls 
plc rätten att ändra specifikation, utformning 
och material för de produkter som listas i denna 
broschyr utan föregående meddelande.

Guide för installation och kabeldragning 

KL08NSB1

Denna produkt måste installeras av en behörig person, och installationen måste följa de vägledningar, standarder och regelverk som 
gäller för det land eller stat där produkten installeras. Underlåtenhet att uppfylla kraven rörande relevanta vägledningar, standarder och 
regelverk kan leda till personskador, dödsfall eller åtal. Koppla alltid ur elkraften innan du installerar eller arbetar på några komponenter 
som kräver matning med 24 V 50 Hz.

Överensstämmelsedeklaration
Denna produkt följer RoHs 2011/65/EU och Radioutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU.  
Hela texten för EU Declaration of Conformity finns på www.saluslegal.com

Varning

Viktigt
KL08NSB1 har 24 V (AC) försörjning via en transformator (NT24T, säljs separat).i
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Använd KL08NSB1 kabelcentral för att enkelt och säkert ansluta termostater och 
motsvarande termoställdon. 

Ta av locket och den vita 
terminalplattan.

Anslut strömkällan.

Fixera bakplattan på 
väggen och lägg till 
kablarna för ström
och alla termostater.

Anslut dina termostater 
till KL08NSB1.

Du kan ansluta upp till 16 
ställdon.

Spänningsfri 
omkoppling mellan 
pump/värmepanna (se 
kopplingsschema).

Säkra pumpen, 
värmepannan 
med den röda 
dragavlastningsremsan.

Se till att säkringen är 
monterad (4 A).

Bygelinställningar/Positioner för 
fördröjning av pump/värmepanna 
av/på

Standardinställningen för pannans frånslagsfördröjning är tre minuter, 
men kan ändras till 15 minuter. Ta försiktigt bort bygeln  och sätt in den 
i det andra läget som nedan:

Typ av ställdon
Standardinställningen för ställdon är normalt stängd (NC). 
För att ändra denna inställning till normalt öppen (NO), 
ta försiktigt bort bygeln och sätt in den i det andra läget 
som nedan:  Obs: ställdon och termostat måste ha samma 
inställningar.

Ställ in byglarna på toppen av KL08NSB1

Sätt tillbaka 
plastkåpan. Slå på 
strömmen.
Röd lysdiod börjar lysa.
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