
Przewodowy, dobowy regulator temperatury 230V 
Models: VS05
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02 Vs05 instrukcja obsługi

spis treści

1 x instrukcja obsługi Vs05

Dial Thermostat
Models: VS05

I N S TA L L E R  /  U S E R  M A N U A L

śruby montażowe - 2szt

Spis treści
Wprowadzenie
Deklaracje zgodności
instrukcje
bezpieczeństwa
Dobór miejsca montażu
komunikacja i
grupowanie regulatorów
interfejs użytkownika
sygnalizacja LED

Zawartość opakowania

Ikony używane w  instrukcji:

bezpieczeństwo

Ważna informacja

Dodatkowe korzyści

Wersja PDF instrukcji obsługi
znajduje się na stronie
www.salus-controls.pl
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specyfikacja produktu i instrukcje bezpieczeństwa

Vs05 instrukcja obsługi 03

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup regulatora Vs05 firmy
saLus. Vs05 to dobowy regulator temperatury
zasilany napięciem 230V. regulator Vs05
gwarantuje prostą i precyzyjną kontrolę
twojego układu grzewczego.
Zalecamy podłączenie regulatora Vs05 do listwy
kL10 wraz z regulatorem Vs10, dzięki czemu
będziemy mieli możliwość wykorzystania
wszystkich jego funkcji.

Spełnia poniższe dyrektywy: 

- Dyrektywa Elektromagnetyczna  2004 /108/Ec
- Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/Ec

Uwaga

W razie niebezpieczeństwa odłącz od zasilania
pojedyńczy regulator lub cały system it600 lub
całą listwę centralną ogrzewania podłogowego
(np. kL10)

Uwaga
ten produkt może zostać zainstalowany tylko
przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
instalacja musi zostać wykonana zgodnie z
obowiązującymi przepisami. nieprawidłowa
instalacja może doprowadzić do zagrożenia
zdrowia lub życia. 

            Uwaga
Podczas instalacji, urządzenie należy wyłączyć od
zasilania 230V!
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Deklaracje zgodności i instrukcje bezpieczeństwa

Źródła niebezpieczeństwa

regulator zawsze musi być odłączony od zasilania
230V przed zdjęciem obudowy!

230V AC

Na wypadek niebezpieczeństwa:

Wyłącz zasilanie poszczególnego regulatora lub
całej listwy kL10.

Parametry instalatora 

Po montażu należy ustawić podstawowe
parametry instalatora (szczegóły na stronie nr 13).

Dla instalatora 

Zanotuj wartości ustawionych parametrów w
notatkach na końcu instrukcji. 

04 Vs05 instrukcja obsługi
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Vs05 instrukcja obsługi 05

instalacja - Montaż regulatora

nie zaleca się montażu regulatora na ścianach
zewnętrznych budynku. 
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Wybór odpowiedniego miejsca montażu
aby regulator pracował prawidłowo, należy go zamocować w odpowiednim miejscu. najlepiej
ok. 130cm nad poziomem podłogi, z dala od źródeł ciepła lub chłodu. Ponadto nie należy
montować regulatora za zasłonami lub innymi przeszkodami, które uniemożliwiałyby
swobodny pomiar temperatury, oraz w miejscach o dużej wilgotności. regulator nie może być
narażony na działanie promieni słonecznych.
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06 Vs05 instrukcja obsługi

Przewody podłączeniowe

Przewody zasilające, oraz przewód
sygnałowy: używane do podłączenia
zasilania 230V listwy i regulatorów,
oraz sygnału zapotrzebowania na
ciepło do siłownika. 

Przewód komunikacyjny - do
grupowania regulatorów.

użycie przewodu komunikacyjnego pozwala na
komunikację danego regulatora z innymi, podłączonymi
do listwy kL10. sprawia to, że Vs05 może być zdalnie
sterowany jako część grupy regulatorów, przez regulator
Vs10. 

Vs05 będzie pracował zgodnie z instrukcjami wysyłanymi przez
Vs10. Funkcje jakie mogą być zdalnie uruchamiane przez termostat
Vs10 to: tryb party, tryb wakacje, oraz ochrona przed zamarzaniem.
Vs05 może w dowolnej chwili opuścić grupę regulatorów i pracować
jako indywidualny termostat. W tym celu wystarczy użyć
przełącznika znajdującego się z boku obudowy regulatora. 

Vs10 - kontroler grupy regulatorów -
master (sprzedawany oddzielnie) .

iT600 VS05 PL.qxp_Layout 1  10.11.2015  14:20  Strona 6



grupa 2 - np. Piętro

Vs05 instrukcja obsługi 07

Funkcje systemu - grupowanie i komunikacja
W jednej listwie kL10 można wyznaczyć maksymalnie 2 grupy regulatorów. W celu podziału
regulatorów na grupy należy poprawnie podłączyć przewody sygnałowe do listwy kL10.
szczegóły znajdują się w punkcie nr 5 instrukcji kL10. 

grupa 1 - np. Parter

saLus kL10 Listwa centralna
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08 Vs05 instrukcja obsługi

instalacja - Montaż regulatora

1

3

2

60mm

Montaż 
regulator Vs05 jest przystosowany do montażu w
puszce podtynkowej, o rozstawie otworów
montażowych równym 60mm. (np. puszka
podtynkowa o średnicy 70mm dołączona do
opakowania, z otworami montażowymi o rozstawie
60mm). 

ostrożnie otwórz obudowę regulatora.
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Vs05 instrukcja obsługi 09

instalacja - styki podłączeniowe 

Opis styków podłączeniowych regulatora

Widok z tyłu  Vs05

Zasilanie 230V ac
Zaciski n i L to zasilanie regulatora,
natomiast styk sL to sygnał
wyjściowy do siłownika.

styki 2 i 1 służą do podłączenia
dodatkowego czujnika temperatury
(np. podłogowego).

styk komunikacyjny 12V Dc.
W celu grupowania regulatorów
oraz zmiany pomiędzy trybami
grzanie/chłodzenie należy użyć
dwu-żyłowego przewodu
komunikacyjnego (może być to
przewód typu skrętka 2x0,5mm2)

     

 

 

     

 

 

     

 

 

3

1

2

3 2 1
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10 Vs05 instrukcja obsługi

SL  N   L

Zone 1
Example

Group 1GND

ZONE 1

SL  N   L SL  N   L SL  N   L SL  N   L SL  N   L SL  N   L SL  N   LSL  N   L

ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8

5 x 20mm

5 x 20mm

SL  N   L

 

 

     

 

Group 1GND

instalacja - Podłączenie regulatora 

Zalecamy podłączenie regulatora dwu-
żyłowym przewodem komunikacyjnym
(np. skrętka 2x0,5mm2), dzięki któremu
regulator może się komunikować z
programatorem Vs10 (sprzedawany
oddzielnie). 

opcjonalnie:
Podłączenie przewodu
komunikacyjnego 12V Dc.

Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie 5 instrukcji listwy kL10.
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Vs05 instrukcja obsługi 11

instalacja 

Przewód 3-żyłowy - podłączenie zasilania oraz przewodu sygnałowego

Przewód 2-żyłowy do podłączenia dodatkowego zewnętrznego czujnika
temperatury (opcjonalnie).

2-żyłowy przewód komunikacyjny (opcjonalnie, lecz zalecane)

teraz możesz zamocować tylną część obudowy do ściany.

sprawdź czy odpowiednie przewody zostały prawidłowo podłączone.

1

2

3

używaj śrub montażowych
dołączonych do regulatora.

upewnij się, że obudowa
znajduje się w odpowiednim
położeniu (zgodnie z
narysowaną na niej strzałką).
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instalacja

12 Vs05 instrukcja obsługi

1

2

4

3

aby zmienić parametry
instalacyjne 1 lub 2, przejdź do następnej
strony instrukcji.

nałóż przednią część
obudowy i dociśnij - usłyszysz
charakterystyczne kliknięcie.

1 2

3 4
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ustawienia parametrów instalacyjnych

Vs05 instrukcja obsługi 13

Funkcja Opis Ust. Fab.

Ochrona zaworów

PWM

Typ dodatkowego
czujnika temp.
Rodzaj siłownika

Wartość Nocnej
Redukcji
Temperatury (NSB)

Załączona

on

air

nc

4ºc

jeżeli funkcja ochrony zaworów jest włączona, raz w tygodniu (nawet w
okresie letnim) regulator wyśle 5 minutowy sygnał do otwarcia zaworu,
w celu uniknięcia ich "zastania się".

on - sterowanie z użyciem algorytmu  
PWM (do ogrzewania podłogowego) 

oFF -PWM wyłączony

air - czujnik dodatkowy używany do pomiaru powietrza
Floor - czujnik dodatkowy  używany do zabezpieczenia podłogi przed przegrzaniem 

nc - siłownik beznapięciowo zamknięty
no - siłownik beznapięciowo otwarty

0, 4, 6 lub 8c (tylko gdy używany w jednym systemie z regulatorem Vs10
i listwą kL10.)

1 2Maksymalna temperatura podłogi:
jeżeli używasz dodatkowego czujnika temperatury
(np. do zabezpieczenia podłogi przed przegrzaniem)
możesz ustawić limit temperatury podłogi w
zakresie od 6 oc do 48oc. Fabrycznie, maksymalna
temperatura podłogi została ustawiona na 27oc. 
aby prawidłowo używać dodatkowego czujnika
temperatury należy poprawnie ustawić przełączniki
DiP - szczegóły poniżej.
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interfejs użytkownika

14 Vs05 instrukcja obsługi

sygnalizacja LED

nastawa temperatury od 5-30 oc

Wybór
trybu pracy

tryb automatyczny - Vs05 jest jednym z regulatorów w
grupie. Działa zgodnie z sygnałami otrzymywanymi od
regulatora Vs10.

tryb ręczny - Vs05 działa w trybie ręcznym, ignoruje
sygnały wysyłane z głównego regulatora Vs10.

tryb przeciwzamrożeniowy - regulator utrzymuje
temperaturę ochrony przed zamarzaniem 5oc
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sygnalizacja LED - Vs05 jako regulator grupowy

Vs05 instrukcja obsługi 15

Przełącznik trybu pracy musi znajdować się w pozycji             , aby regulator reagował na polecenia
głównego regulatora w grupie - Vs10. 

jeżeli nie chcesz, aby Vs05 pracował jako regulator grupowy, wybierz tryb
pracy ręcznej               lub                (szczegóły na poprzedniej stronie).

W ręcznym trybie pracy, czerwona dioda
sygnalizuje doprowadzenie zasilania do
regulatora .
regulator utrzymuje wówczas temperaturę
zadaną na pokrętle Vs05.

Zielona dioda sygnalizuje, że regulator wysyła
sygnał zapotrzebowania na ciepło. Zielona i
czerwona dioda zapalają się gdy główny
regulator w grupie (Vs10) znajduje się w
poniższych trybach pracy:

1.

2.

3.

Wyświetlacz
kontrolera grupy

regulatorów Vs10-
przykładowy ekran

Więcej informacji znajduje się
w instrukcji Vs10.
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16 Vs05 instrukcja obsługi

sygnalizacja LED - Vs05 jako regulator grupowy

gdy Vs05 jest jednym z regulatorów w grupie, natomiast
główny regulator grupowy Vs10 utrzymuje temperaturę
ekonomiczną:            , czerwona i zielona dioda LED nie
palą się. Vs05 pracuje wówczas w trybie "nocnej redukcji
temperatury" (np. jeżeli temperatura ustawiona na
pokrętle regulatora wynosi 22 oc, a wartość nocnej
redukcji temperatury ustawiona jest na 4oc -
temperatura zadana regulatora Vs05 wynosi wówczas
18oc.  
aby dowiedzieć się jak ustawić wartość nocnej redukcji
temperatury wróć do strony 13.

górna dioda zapala się na bursztynowo, gdy
Vs05 wysyła zapotrzebowanie na ciepło
(temperatura spadła poniżej zadanej).
główny regulator w grupie Vs10 może
znajdować się w poniższych trybach:

1.

2.

Wyświetlacz
kontrolera grupy

regulatorów Vs10-
przykładowy ekran:

Więcej informacji znajduje
się w instrukcji Vs10.

Przełącznik trybu pracy musi znajdować się w pozycji             , aby regulator reagował na polecenia
głównego regulatora w grupie - Vs10. 

jeżeli nie chcesz, aby Vs05 pracował jako regulator grupowy, wybierz tryb pracy
ręcznej                 lub                (szczegóły na stronie 14).
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Vs05 instrukcja obsługi 17

sygnalizacja LED - Vs05 jako regulator grupowy

Dolna dioda zapala się na niebiesko
zawsze gdy regulator Vs05 znajduje się
w trybie ochrony przed zamarzaniem.
Fabrycznie  wartość temperatury
ochrony przed zamarzaniem została
ustawiona na 5ºc i nie można jej
zmienić.  

górna dioda zapala się na zielono gdy
temperatura spadnie poniżej wartości
ochrony przed zamarzaniem (5ºc). Vs05
wysyła wówczas sygnał zapotrzebowania
na ciepło. 
główny regulator w grupie Vs10 może
znajdować się w poniższych trybach:

1.

2.

Wyświetlacz kontrolera
grupy regulatorów Vs10-

przykładowy ekran:

Więcej informacji znajduje się
w instrukcji Vs10.

Przełącznik trybu pracy musi znajdować się w pozycji             , aby regulator reagował na polecenia głównego
regulatora w grupie - Vs10. 

jeżeli nie chcesz, aby Vs05 pracował jako regulator grupowy, wybierz tryb pracy ręcznej
          lub ochrony przed zamarzaniem              (szczegóły na stronie 14).
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sygnalizacja LED - Vs05 w trybie ręcznym

18 Vs05 instrukcja obsługi

aby przestawić regulator do pracy w trybie ręcznym ustaw przełącznik z prawej strony obudowy Vs05 na
Wówczas Vs05 nie będzie reagował na polecenia wysyłane przez główny regulator w grupie Vs10. 
Vs05 będzie pracował samodzielnie, nie jako jeden z regulatorów grupowych.

aby Vs05 ponownie pracował w grupie regulatorów, ustaw przełącznik z boku obudowy na
pozycję           .

Dolna, czerwona dioda
sygnalizuje, że regulator jest
podłaczony do zasilania. 
górna - zielona dioda, zapala się
gdy temperatura spadnie poniżej
wartości ustawionej na pokrętle
Vs05. 

Zapalenie się zielonej diody
sygnalizuje, że Vs05 wysyła
sygnał zapotrzebowania na
ciepło.  
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sygnalizacja LED - Vs05 w trybie ochrony przed zamarzaniem

Vs05 instrukcja obsługi 19

aby przestawić regulator do pracy w trybie ochrony przed zamarzaniem na stałe, użyj przełącznika z prawej strony obudowy
Vs05 na               ,wówczas Vs05 nie będzie reagował na polecenia wysyłane przez główny regulator w grupie Vs10. 
Vs05 będzie pracował samodzielnie, nie jako jeden z regulatorów grupowych.

Dolna dioda zapala się na
niebiesko zawsze gdy regulator
Vs05 znajduje się w trybie
ochrony przed zamarzaniem.
Fabrycznie wartość temperatury
ochrony przed zamarzaniem
została ustawiona na 5 ºc i nie
można jej zmienić. 

górna dioda zapala się na zielono
gdy temperatura spadnie poniżej
wartości ochrony przed
zamarzaniem (5ºc). Vs05 wysyła
wówczas sygnał
zapotrzebowania na ciepło. 

aby Vs05 ponownie pracował  w trybie automatycznym (jako regulator
grupowy), ustaw przełącznik z boku obudowy na pozycję 
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Dane techniczne

20 Vs05 instrukcja obsługi

MODEL
TYP

skala
tolerancja
Zakres nastawy
Wartość temp. ochrony przed
zamarzaniem
Kontrola temperatury
Warunki otoczenia
temperatura pracy
temperatura składowania
Dopuszczalna wilgotność 
Zasilanie
Przełączanie
Dopuszczalne natężenie prądu
Dodatkowe wyjścia

Vs05
Przewodowy, dobowy regulator temperatury 230V
przystosowany do pracy w trybie grzania i chłodzenia
celsius
0.5 ºc
5-30 ºc
5ºc

on-oFF lub algorytm PWM

0ºc do +50 ºc
-20ºc do +60 ºc
5-95 %rH nieskondensowana

230V ac 50Hz

max 3a na styku "sL"
Port komunikacyjny 12V Dc
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Vs05 instrukcja obsługi 21

notatki instalatora
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22 Vs05 instrukcja obsługi

notatki instalatora
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Vs05 instrukcja obsługi 23

W okresie gwarancyjnym zapewnia się użytkownikowi bezpłatną wymianę urządzenia na nowe
(ten sam typ/model) lub usunięcie uszkodzeń powstałych z powodu wad fabrycznych.
Wszelkie roszczenia wobec sprzedawcy dotyczące rękojmi i gwarancji regulują przepisy kodeksu
cywilnego.

imię i nazwisko: ................................................................................................................................

adres: ..........................................................................................................................................

................................................. kod pocztowy: ..........................................................................

tel: ..............................................................................................................................................

Email: .........................................................................................................................................

nazwa firmy: ..............................................................................................................................

tel: ................................................................................................... .........................................

Email: .........................................................................................................................................

Data instalacji: ............................................................................................................................

Podpis i pieczęć sprzedawcy:....................................................................................................... 

gwarancja
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www.salus-controls.pl

Zgodnie z polityką rozwoju produktów,  saLus controls plc
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wzornictwa,
oraz materiałów użytych do produkcji, wykazanych w
niniejszej instrukcji, bez  wcześniejszego powiadomienia.

saLus controls wchodzi w skład computime group Limited

Dystrybutor saLus-controls :
QL controLs spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, sp.k.
ul.rolna 4  
43-262 kobielice
tel.: 32 700 74 53
salus@salus-controls.pl

importer:
saLus controls plc
salus House
Dodworth business Park
Whinby road
barnsley s75 3sP
united kingdom
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