
VS…RF + TRV10RFM + SALUS Smart Home
Podłączenie regulatora i głowicy grzejnikowej

TRV10RFM

VS20BRF

UGE600



Komponenty systemu
TRV..M – Głowica grzejnikowa mini

• Komunikacja bezprzewodowa
• Automatyczny wybór algorytmu sterowania zależny od systemu 

(modulacja TPI lub On/Off)
• Autoadaptacja do zaworu termostatycznego
• Automatyczna kalibracja do zadanych warunków grzewczych 

danego pomieszczenia
• Ochrona przeciwzamrożeniowa
• Funkcja wykrywania otwartego okna

TRV10RFM Dane techniczne

Zasilanie Bateria 2xAA

Rozmiar gwintu M30x1,5mm

Wymiary (mm) 50x90x50

Kompatybilna
z zaworami 
termostatycznymi

TA, Heimeier, 
Honeywell, 
Oventrop

TRV10RAM Dane techniczne

Zasilanie Bateria 2xAA

Rozmiar gwintu Danfoss RA

Wymiary (mm) 50x102x50

Kompatybilna
z zaworami 
termostatycznymi

Danfoss RA

TRV10RFM

TRV10RAM

TRV28RFM

TRV28RFM Dane techniczne

Zasilanie Bateria 2xAA

Rozmiar gwintu M28x1,5mm

Wymiary (mm) 50x90x50

Kompatybilna
z zaworami 
termostatycznymi

MMA, Herz, 
Orkli, Comap



Komponenty systemu
TRV..M – Głowica grzejnikowa mini

• Jeden regulator VS…RF może sterować 6 głowicami
• Konieczna synchronizacja z regulatorami VS…RF z serii iT600 

poprzez bramkę internetową UGE600
• Manualne otwarcie/zamknięcie zaworu
• Blokada przycisków
• Sygnalizacja stanu pracy za pomocą LED
• Osłona zabezpieczająca głowicy (OPCJA)
• Bezprzewodowa aktualizacja



Komponenty systemu
TRV..M – Głowica grzejnikowa mini

JAK TO DZIAŁA?

Kuchnia Łazienka Salon Gabinet

Regulator poprzez UGE600 
wysyła sygnał grzania 1

3

1

2
UGE600 przekazuje sygnał 
do odpowiednich urządzeń

2

4

3
Głowica TRV otwiera się i pracuje 
wg algorytmu z systemu

4
Kocioł zostaje uruchomiony 
modułem sterującym

5

5
Ciepło zostaje dostarczone
do odpowiedniej strefy,
a nie do wszystkich stref naraz



VS…RF + TRV10RFM

Jeden regulator VS…RF może sterować max 6 głowicami TRVM
w obrębie jednego pomieszczenia

+
VS20BRF



VS…RF + SALUS Smart Home
Podłączenie regulatora za pomocą aplikacji

VS20BRF

UGE600

+



Zasilanie
230V AC

Dodatkowy czujnik 
temperatury

Styk dla dodatkowego 
czujnika temperatury

Zasilanie
bateryjne

VS10WRF

VS10BRF

VS20WRF
VS20BRF

VS…RF
Pierwsze uruchomienie regulatora temperatury

Podłącz i zamontuj regulator
w odpowiednim miejscu

1

Podaj mu zasilanie elektryczne
i poczekaj na jego uruchomienie

2

Pojawi się aktualna wersja 
oprogramowania regulatora. 



VS…RF
Wybór rodzaju ogrzewania

Wybierz z jakimi urządzeniami chcesz sparować regulator.
Jeśli z głowicami „TRVM” to wybierz „rAd”

3

„Underfloor Heating System”
- parowanie z listwami KL08RF lub KL10RF

„Radiator”
- parowanie z głowicami TRVM

4 Potwierdź klawiszem „akceptacja”



VS…RF
Parowanie regulatora temperatury  z UGE600

Regulator jest
przygotowany
do parowania
z UGE600

5

7 „Wyszukaj urządzenia” w aplikacji

6

UGE600 

8 UGE600 miga na „czerwono”
i rozpoczyna szukanie urządzeń

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



Regulator został
sparowany z UGE600.
Należy dokończyć
Ustawienia
w regulatorze
i wprowadzić
go do aplikacji.

9 10
Na tym etapie nie trzeba parować 
regulatora z głowicami.

OK

OK

VS…RF
Parowanie regulatora temperatury  z UGE600

Głowicę TRV
do regulatora  
dodajemy w 
aplikacji

11

Po wykonaniu wstępnych nastaw nastąpi 
automatyczne przejście do menu głównego.
Należy dokończyć konfigurację regulatora w 

aplikacji.



VS…RF
Dodawanie regulatora do systemu

12

Można dokonać kilku nastaw użytkownika
lub zakończyć
konfigurację
regulatora 

UGE600 

14

Po wyszukaniu regulatora w aplikacji, zaznacz go
i „Podłącz urządzenie”

UGE600 ponownie 
świeci na niebiesko

15

Nazwij urządzenie i „Dalej”13



VS…RF
Obsługa regulatora z poziomu PULPITU

16 Regulator pojawił się w aplikacji na „PULPICIE”

Klikając w nazwę, otwiera się
okno sterownicze regulatora,

w którym dokonuje się nastaw

17

Kolejny krok
– dodawanie głowicy TRV

i parowanie jej z regulatorem



VS…RF
Usuwanie regulatora z aplikacji

18

Kliknij w „Usuń regulator iT600”,
następnie potwierdź jego usunięcie.

Regulator zawsze można
ponownie dodać do systemu



VS…RF
Usuwanie regulatora z systemu

za pomocą klawiszy

19 W menu głównym regulatora,
wciśnij i przytrzymaj 3 przyciski

na kilka sekund

Użyj kodu „47”, aby 
usunąć regulator z sieci

20

21 Potwierdź
przyciskiem „OK”

Po udanym usunięciu regulatora za pomocą kodu „47”,
należy go jeszcze usunąć z aplikacji



VS…RF
Dokończenie usuwania regulatora z systemu

Pojawia się informacja o regulatorze opuszczającym sieć

23

22

„Usuń regulator”,
aby zakończyć proces

Regulator zawsze można
ponownie dodać do systemu

Po usunięciu regulatora, głowice TRVM, które były
z nim sparowane migają na pomarańczowo.
TRVM pozostaje widoczna w aplikacji.
Można ją dodać do innego regulatora pod 
warunkiem, że oba urządzenia
obsługują jedno
pomieszczenie.



TRV10RFM + SALUS Smart Home
Podłączenie głowicy TRVM  za pomocą aplikacji

TRV10RFM

+



TRVM
Pierwsze uruchomienie

Zdejmij pokrywę baterii 
z boku głowicy TRVM

1
Włóż baterie (2xAA)

zgodnie z oznaczeniem
i zamknij pokrywę

2
Dioda LED zacznie migać na 
czerwono/zielono pokazując 

wersję oprogramowania

3

Następnie głowica otwiera się, aby umożliwić 
wygodny montaż na zaworze grzejnikowym

4



TRVM
Adaptacja głowicy do zaworu grzejnikowego

Gdy dioda zaświeci
ciągłym czerwonym światłem,

nakręć ją na zawór
5

Naciśnij dowolny przycisk w celu 
adaptacji głowicy z zaworem.

Proces trwa do 5 minut.
6 Dioda LED gaśnie. Głowica 

nie wydobywa dźwięków.
Adaptacja zakończona.

7

1 sek



TRVM
Parowanie głowicy z UGE600

Wciśnij i przytrzymaj przycisk 
anteny na ok. 10 sekund (reset)
– przygotowanie do parowania

8

Po 10 sekundach dioda mignie
1 raz na pomarańczowo,

potem miga na czerwono.
Przejdź do aplikacji

9 10

10 sek

W zakładce
„Wszystkie urządzenia”

wybierz „Dodaj nowe urządzenie”



TRVM
Parowanie głowicy z UGE600

7 „Wyszukaj urządzenia” w aplikacji

UGE600 

8

UGE600 miga na „czerwono”
i rozpoczyna szukanie urządzeń



TRVM
Dodawanie głowicy TRVM do systemu

9

Zakończ konfigurację głowicy TRVM

UGE600 

11

Po wyszukaniu głowicy TRVM w aplikacji,
zaznacz ją i „Podłącz urządzenie”

UGE600 ponownie 
świeci na niebiesko

12

Nazwij urządzenie i „Dalej”10

Gdy aplikacja nie może znaleźć głowicy,
to przyciśnij i przytrzymaj
na niej przycisk anteny
przez około 10 sek. (reset),
aby ją „odświeżyć”
(do momentu aż mignie
pomarańczowa dioda) 10sek



TRVM
Dodawanie głowicy TRVM do systemu

13 Głowica pojawiła się w aplikacji 14 Dioda LED na TRVM miga na pomarańczowo.
Głowicę można sparować z regulatorem.

Warunek: urządzenia muszą być
w tej samej strefie grzewczej



TRVM
Parowanie regulatora VS…RF z głowicą

16

Pojawiła się nowa pozycja dotycząca 
ilości sparowanych głowic

z regulatorem

15

Otwórz zakładkę z głównymi 
parametrami wybranego regulatora, 

który był ustawiany
na pracę z głowicami TRVM



TRVM
Parowanie regulatora VS…RF z głowicą

17
Ikona ołówka prowadzi do:
• wyszukania i dodania głowic jeśli nie zostały wcześniej wprowadzone do systemu
• zaznaczenia tych TRVM, które mają działać razem z tym regulatorem

Tutaj - wybierz głowicę i zapisz zmiany
Tutaj – zaczynamy od dodawania 

nowej głowicy do systemu



TRVM
Parowanie regulatora VS…RF z głowicą

19
Regulator jest sparowany

z jedną głowicą

18 Po dodaniu głowicy,
dioda przestała migać

GOTOWE!



TRVM
Usuwanie głowicy z aplikacji

20 Kliknij w „Usuń głowicę TRV”,
następnie potwierdź jej usunięcie.

Głowicę TRVM zawsze można
ponownie dodać do systemu

Wybierz głowicę do usunięcia
i otwórz jej okno informacyjne 21



TRVM
Sprawdzenie usunięcia głowicy

22
Po usunięciu wszystkich głowic sparowanych z tym regulatorem, 

widać, że regulator z żadną nie jest już sparowany23Otwórz okno informacyjne 
regulatora, który był sparowany

z usuwaną głowicą 



TRVM
Usuwanie głowicy z systemu

za pomocą klawiszy

Wciśnij i przytrzymaj przycisk anteny na 
ok. 10 sek. (reset), do momentu
aż mignie pomarańczowa dioda

24

10 sek

Po usunięciu dioda zaczęła 
migać na czerwono25

GOTOWE!

Głowicę TRVM zawsze można
ponownie dodać do systemu



TRVM
Sprawdzenie usunięcia głowicy

26 Po usunięciu wszystkich głowic sparowanych z tym regulatorem, 
widać, że regulator z żadną nie jest już sparowany27

W zakładce „Moje urządzenia” 
nie ma śladu po głowicy



Aplikacja
Grupowanie urządzeń

Wybierając KATEGORIE i klikając na 
okno regulatora, otwiera się zakładka:

„Pojedynczy moduł sterowania”

Tworzenie 
„Pojedynczego modułu
sterowania” – tak zwane 

GRUPOWANIE REGULATORÓW

W tej zakładce można również 
zmieniać temperaturę oraz ustawiać 

harmonogramy dla regulatorów



W zakładce pojawił się nowy MODUŁ, 
który można edytować

Tworząc „pojedynczy moduł sterowania”, 
nazwij go i wybierz regulatory, 

które mają być zależne od siebie.

Aplikacja
Grupowanie regulatorów



GRUPOWANIE REGULATORÓW przydatne jest w instalacji
z ogromną ilością regulatorów, na których musi być ta sama nastawa. 

Zmiana temperatury, stanu pracy czy harmonogramu na jednym 
regulatorze spowoduje taką samą zmianę na pozostałych regulatorach 

zawartych w tym samym module sterowania.

Aplikacja
Grupowanie regulatorów


