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Ръководство за монтаж

DEVIlink™ RS
Въздушен сензор
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DEVIlink™ RS е работещо на 
батерия стайно устройство. 
То измерва околната стайна 
температура и позволява да 
управлявате отоплението

Обърнете 
устрой-
ството

Монтирайте 
на височина 

80–150 см

IP21

Монтирайте най-малко на 50 
см от прозорци/врати, който 
от време на време ще бъдат 

оставяни отворени

Премахнете задния 
панел, като внима-

телно натиснете 
с палци панела и 
изтеглите надолу

Фиксирай-
те задния 
панел към 

стената

Монтирайте 
предната част, като 
внимателно я оста-
вите да се плъзне 

върху задния панел 
отново

Добавянето на DEVIlink™ 
RS към дадена система се 

извършва от DEVIlink™ CC.• За 
допълнителна информация 

вижте отделната инструкция. 

Избягвайте монтажа 
на DEVIlink™ RS на 

директна слънчева 
светлина

Защита от промя-
на, заключено  

Монтирайте на 
макс. 5 до 6 м от 

living connect®
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Показания на дисплея

Температура на околната 
среда

Температура на пода

Кратко премигване в зелено Не е прибавено в мрежа

Бързо премигване в зелено Прибавянето се осъществява

Червено мигане +     
за 5 секунди 

Прибавянето е неуспешно

  ВКЛЮЧЕНО Извършва се мрежов тест

Червено мигане +     
за 5 секунди 

Мрежовият тест е неуспе-
шен

 ВКЛЮЧЕНО + премигва-
не в червено на всеки 2:30 мин.

Ниско ниво на батерията

 ВКЛЮЧЕНО + премигва-
не в червено на всеки 30 сек.

Критично ниво на батерията

E5
Подовият сензор е свързан 
на късо

E6 Подовият сензор е прекъснат

 ВКЛЮЧЕНО
Защитата от промяна е акти-
вирана от DEVIlink™ CC

 Премигване Ограничено от DEVIlink™ CC
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Технически спецификации

Батерия Алкални, 2 x AA, 1,5 V

Живот на батерията До 4–5 години

Подсветка Зелен светодиод

Температура на околната 
среда

0 до +40˚C

Следене състоянието на 
батерията

Сензорът има вградена сис-
тема за мониторинг, която 
открива ниско или критично 
ниво на батерията

Предавателна честота 868,42 MHz

Обхват на предаване в стан-
дартни сгради

До 30 м

Предавателна мощност Макс. 1 mW

IP клас 21

Размери (мм) 75 x 75 x 24 
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Radio Equipment Directive 

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

С настоящото Danfoss A/S, декларира, че този тип 
радиосъоръжение DEVIlink™ RS е в съответствие с Директива 
2014/53/ЕС. 

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да 
се намери на следния интернет адрес: devi.danfoss.com
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DEVIlink™ RS

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss 
reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that 
such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All 
trademarks in this material are property of the respective companies. DEVI and the DEVI logo-type are trademarks of 
Danfoss A/S. All rights reserved
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