Bezdrôtový modul k systému Devilink™

Použitie

Devilink™ HR – modul relé

Devilink™ Systém – komfort a pohoda
s bezdrôtovým riadením

Devilink™ HR - modul relé, ktorý
zapína a vypína napríklad vykurovací
konvektor alebo iné zariadenie podľa
časového programu.

Bezdrôtový modul Devilink™ HR sa
inštaluje do inštalačnej krabice, ktorá
nesmie byť kovová, aby bol zaistený
dobrý príjem signálu.

Bezdrôtový modul Devilink™ HR má
veľmi jednoduchú inštaláciu v
miestnosti.

Pre spojenie elektrických vodičov
používajte WAGO svorky.

Hlavnou výhodou systému Devilink™
je bezdrôtové riadenie všetkých
druhov vykurovania - radiátorov,
podlahového vykurovania a
konvektorov.

Šetriť nebolo nikdy jednoduchšie.

S modulom Devilink™ HR na
ovládanie
vykurovania inštalujeme v
miestnosti tiež jednotku Devilink ™ RS
- bezdrôtový teplomer pre zaistenie
komfortu v miestnosti.

Systém Devilink™ prináša revolučné
ovládanie s možnosťou rozšírenia
ovládania ďalšieho príslušenstva
podľa potreby užívateľa.

S modulom Devilink™ HR môžete
ovládať tiež iné elektrické prístroje
podľa týždenného časového
programu, svetlá, žalúzie a pod.

Systém Devilink™ zaistí komfortnú
teplotu v miestnostiach a úsporu
nákladov na vykurovanie.

www.devi.sk

UPOZORNENIE!
Elektrické podlahové vykurovanie
musí byť inštalované vždy
s podlahovým snímačom
umiestneným vo vykurovacej
zóne!

Možnosti modulu:

Devilink™ HR – technické údaje
Napájacie napätie

180-250 V AC, 50 Hz

Príkon v úspornom režime

<1W

Spínanie elektrických zariadení

Spínací výkon

2300 W, 460 VA, 600 W
žiarovky

Bezdrôtové spojenie s centrálnou jednotkou Devilink™ CC

Regulácia

PWM – modulácia šírkou impulzu

Pracovná teplota

0° to +35°C

Inštalácia do zásuvky

Poistka

T 10 A H

Vysielacia frekvencia

868,42 MHz

Jednoduché pripojenie

Dosah signálu v budove

až do 30 m

Vysielací výkon

Max. 1 mW

Spínacie relé

1 pólové

Trieda krytia

IP 20

Rozmery (v/š/h)

106 mm × 59 mm × 75 mm

Regulácia vykurovania

Denný/ týždenný prehľad
Denné/ týždenné spínanie programov
Úspora elektrickej energie

Systém Devilink™

EC prehlásenie o zhode:
EN 60730
EN 300 220-2

19190000

Devilink™ CC

centrálna jednotka typ K

19190001

Devilink™ CC

centrálna jednotka typ Z

19190004

Devilink™ RS

priestorový snímač teploty

19190005

Devilink™ FT

podlahový spínač typ ELKO

19190006

Devilink™ BSU

servisný batériový modul

19190008

Devilink™ FT

podlahový spínač typ JUSSI

19190026

Devilink™ PR

modul - zásuvka

19190027

Devilink™ HR

modul - relé
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