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„DEVIlink“™ RS
„DEVIlink™ RS“ yra baterijomis
maitinamas kambario termostatas. Jis matuoja aplinkos temperatūrą ir leidžia reguliuoti
šildymą
^

+

+

^

- ^

Venkite tiesioginio
saulės poveikio
„DEVIlink™ RS“
termostatui
^

^
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Montuokite Montuokite dauMontuokite mažiausiai 50
80–150 cm giausiai 5–6 m nuo cm nuo langų ar durų, kurie
aukštyje
dažnai darinėjami
„living connect®“
^

^

Apsukite Švelniai paspausdami
Galinę
Uždėkite priekį
įrenginį nykščiu galinę plokštę
plokštę
švelniai įleisdami
ir stumdami žemyn ją pritvirtinkite
jį ant galinės
nuimkite
prie sienos
plokštės
Apsauga nuo vagystės, užrakinta
^
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„DEVIlink™ RS“ prijungimas
prie sistemos atliekamas per
„DEVIlink™ CC“. Daugiau informacijos pateikiama atskirose
instrukcijose.
^

^
^
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Ekrano informacija
Aplinkos temperatūra
Grindų temperatūra
Trumpas žalias mirksėjimas

Neįtrauktas į tinklą

Greitas žalias mirksėjimas

Vyksta įtraukimas

Raudonas mirksėjimas +
sekundes

5

Vyksta ryšio bandymas

ĮJUNGTA
Raudonas mirksėjimas +
sekundes

Įtraukti nepavyko

5

Ryšio bandymas nepavyko

ĮJUNGTA + raudonas
LED mirksi kas 2½ min.

Išsikrauna baterija

ĮJUNGTA + raudonas
LED mirksi kas 30 sekundžių

Kritinis baterijos išsekimo lygis

E5

Trumpas sujungimas grindų
jutiklyje

E6

Grindų jutiklis prarastas
ĮJUNGTA
Mirksi
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„DEVIlink™ CC“ apsauga nuo
vagystės
Apribota „DEVIlink™ CC“
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„DEVIlink“™ RS
Techniniai duomenys

Baterija

Šarminė 2 x AA, 1,5 V

Baterijos naudojimo trukmė

Iki 4–5 metų

Foninis apšvietimas

Žalias LED

Aplinkos temperatūra

Nuo 0 iki +40 ˚C

Baterijos stebėjimas

Termostatas turi integruotą
jutiklį, kuris aptiks žemą ar
kritinį baterijos lygį

Perdavimo dažnis

868,42 MHz

Perdavimo atstumas įprastuose pastatuose

Iki 30 m

Perdavimo galia

Daugiausiai 1 mW

IP klasė

21

Matmenys (mm)

75 x 75 x 24

Radio Equipment Directive
SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Aš, Danfoss A/S, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas DEVIlink™ RS
atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto
adresu: devi.danfoss.com
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