Návod na inštaláciu

DEVIlink™ RS
Priestorový snímač

www.DEVI.com

DEVIlink™ RS
DEVIlink™ RS je izbové zariadenie fungujúce na batériu.
Meria izbovú teplotu okolia
a umožňuje vám regulovať
vykurovanie
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Chráňte DEVIlink™ RS pred
priamym slnečným žiarením
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Namontujte
vo výške 80
– 150 cm

IP21

Namontujte max. Namontujte aspoň 50 cm
5 až 6 m od terod okien/dverí, ktoré občas
mostatickej hlavice
nechávate otvorené
living connect®
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Prednú časť
Otočte za- Zadný panel odstrá- Pripevnite
riadenie nite jemným pritlače- zadný panel nainštalujete
ním palcov na
k stene
tak, že ju znovu
panel a potiahnutím
jemne nasuniete
smerom nadol
na zadný panel
Uzamknuté ovládanie

^

21,5

Pridávanie izbového snímača
DEVIlink™ RS do systému sa
uskutočňuje na zariadení
DEVIlink™ CC. Ďalšie informácie
nájdete v samostatných
pokynoch.
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DEVIlink™ RS
Informácie na displeji
Teplota okolia
Podlahová teplota
Krátke bliknutie zeleného svetla

Nie je súčasťou siete

Rýchle blikanie zeleného svetla

Zahrnutie do vývoja

Blikanie červeného svetla +
na 5 sekúnd

Spárovanie zlyhalo

ON

Prebieha test spojenia

Blikanie červeného svetla +
na 5 sekúnd

Test spojenia zlyhal

ON + červená kontrolka blikajú každých 2 a pol min.

Nízky stav batérie

ON + červená kontrolka blikajú každých 30 sekúnd

Kritický stav batérie

E5

Skrat podlahového snímača

E6

Strata podlahového snímača
ON

Uzamknutie ovládania umožňuje zariadenie DEVIlink™ CC

Blikanie

Obmedzené zariadením
DEVIlink™ CC
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DEVIlink™ RS
Technické parametre
Batéria

Alkalické typu AA, 2 x 1,5 V

Životnosť batérie

Do 4 – 5 rokov

Podsvietenie

Zelená kontrolka

Teplota okolia

0 až +40 °C

Monitorovanie batérie

Snímač má zabudovaný
monitorovací obvod, ktorý
odhalí nízky alebo kritický
stav batérie

Prenosová frekvencia

868,42 MHz

Dosah prenosu v bežných
budovách

Do 30 m

Prenosový výkon

Max. 1 mW

Trieda IP

21

Rozmery (mm)

75 x 75 x 24

Radio Equipment Directive
ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Danfoss A/S týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu DEVIlink™
RS je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej
adrese: devi.danfoss.com
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DEVIlink™ RS

Danfoss A/S
Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark
Phone:
Fax:		
E-mail:		
Web:		

+45 7488 8500
+45 7488 8501
info@DEVI.com
www.DEVI.com

Danfoss nezodpovedá za prípadné chyby v katalógoch, brožúkach či iných tlačivách. Danfoss si vyhradzuje právo
upraviť svoje produkty bez upozornenia. Týka sa to aj produktov, ktoré sú už objednané, za predpokladu, že úpravy
možno urobiť bez toho, aby potom bolo potrebné meniť aj predtým dohodnuté parametre. Všetky obchodné značky
v tomto materiáli sú majetkom daných podnikov. Danfoss a logo Danfoss sú obchodnými značkami podniku Danfoss
A/S. Všetky práva sú vyhradené.
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