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DEVIlink™ RS
Room Sensor
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DEVIlink™ RS
DEVIlink™ RS je pokojové zařízení napájené z baterií. Měří
teplotu v místnosti a umožňuje
regulovat vytápění.
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Nevystavujte DEVIlink™ RS přímému
slunečnímu světlu.

^

- -

^

^

^

^

^

^

Namontujte ve výšce
80-150 cm.

+

Namontujte max. Namontujte nejméně 50 cm
5 až 6 m od living od oken/dveří, které zůstávají
connect®.
občas otevřené.
^
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Obraťte Sundejte zadní desku Připevněte Nasaďte přední
zařízení
tak, že lehce přitisk- zadní desku část – nasunutím
zadní
nete palce na desku a na stěnu.
na zadní desku.
stranou k
stáhnete ji dolů.
sobě.
Zamknuto, nelze
měnit nastavení
^
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Přidání čidla DEVIlink™ RS do
systému se provádí z jednotky
DEVIlink™ CC. Další informace
naleznete v samostatném
návodu k použití.
^
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^
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DEVIlink™ RS
Zabrazované informace
Teplota okolí

Teplota podlahy
Krátce bliká zelená kontrolka

Zařízení není přihlášeno do sítě

Rychle bliká zelená kontrolka

Probíhá přihlašování do sítě

Bliká červená kontrolka +
dobu 5 sekund

po

Probíhá test spojení

Svítí
Bliká červená kontrolka +
dobu 5 sekund

Přihlášení do sítě se nezdařilo

po

Test spojení se nezdařil

+ červená kontrolka
Svítí
bliká každých 2½ minuty

Téměř vybité baterie

Svítí
+ červená kontrolka
bliká každých 30 sekund

Kritická úroveň baterií

E5

Zkrat podlahového čidla

E6

Ztráta signálu podlahového čidla

Svítí

Zapnuta ochrana proti neoprávněné manipulaci pomocí DEVIlink™ CC

Bliká

Omezení jednotkou
DEVIlink™ CC
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DEVIlink™ RS
Tehnické údaje

Baterie

2 alkalické baterie typu
AA, 1,5 V

Životnost baterií

Až 4-5 let

Podsvícení

Zelená LED

Teplota okolí

0 až +40 ˚C

Monitorování stavu baterií

Čidlo má zabudovaný
monitorovací obvod, který
detekuje nízký nebo kritický
stav baterie.

Přenosová frekvence

868,42 MHz

Dosah v běžných budovách

Až 30 m

Vysílací výkon

Max. 1 mW

Krytí

21

Rozměry (mm)

75 x 75 x 24

Radio Equipment Directive
ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Danfoss A/S, prohlašuje, že typ rádiového zařízení DEVIlink™
RS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové 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 nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss
si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozurnění. To se týká také výrobků již objednaných za
předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podminek. Všechny ochranné známky
uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými
známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.
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