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Въведение

DEVIlink™ е програмируема безжична система за управление на
отоплителни системи в жилищни
сгради (до приблизително 300 m²).
DEVIlink™ CC е централният
контролер на системата. Той
разполага с цветен сензорен
дисплей, откъдето може да се
управлява цялата система.
Това ръководство за монтаж съдържа цялата информация относно DEVIlink™ CC и как да го използвате.
То ви напътства с препоръки и съображения, които
следва да бъдат взети под внимание при работа с една
безжична система, и също така описва конфигурацията
на системата, за да се гарантира правилната й и надеждна настройка.
Индивидуалните инструкции, включени към
сервизните и стайните устройства, съдържат
информация относно свързването на
съответните устройства към мрежата. В инструкцията е описано дали устройството е сервизно или стайно.

!

Бутонът ? може да се използва във всеки един момент
по време на инсталацията.
4
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Винаги проверявайте за най-новата версия на софтуера на адрес www.DEVI.com преди инсталация. Вижте „6
Надстройване на софтуера“.
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Указания за инсталация

Силата на сигнала е достатъчна за повечето приложения,
но все пак намалява по пътя си от DEVIlink™ CC до стайните устройства, а всяка сграда има различни препятствия.
Осигурете оптимална работа, като имате предвид следното при планиране и монтаж:
• Макс. 30 m между устройства с пряка видимост
помежду им.
• Ако е възможно, винаги монтирайте приемащите
сигнал устройства на срещуположна или съседна
стена от предавателя.
• Всички метални предмети в конструкцията на сградата намаляват безжичните сигнали.
• Почти всички видове строителни материали намаляват сигнала до някаква степен, но стените и подовете от стоманобетон могат да отслабят значително
силата на сигнала.
• Ъглите при конструкцията на сградата могат да
отслабят безжичния сигнал поради дългите разстояния или невъзможност за отразяването му.
Ръководство за монтаж
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Забележка! Това са само препоръки, тъй като върху безжичната комуникация оказват влияние много фактори.
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План на инсталацията

!

DEVI препоръчва да начертаете скица на инсталацията, преди да се започне монтажът.

1. Нанесете на скицата всички стайни устройства (захранвани от електрическата мрежа или с батерии).
2. Добавете DEVIlink™ CC на централно място в плана
за инсталация.
3. Нанесете необходимите повторители (ако има такива) върху скицата. DEVI препоръчва да използвате
поне едно повтарящо устройство на разстояние 5
метра от централния контролер CC.
3.1

Правилно изготвена скица на инсталация

• Няма метални предмети между DEVIlink™ CC и
другите безжични устройства DEVI.
• DEVIlink™ CC е монтиран на възможно най-централното място на плана (макс. 30 m между устройствата в свободно пространство).
• Безжичният сигнал минава през стените по найкраткото възможно диагонално разстояние.
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•
RS въздушен сензор
(стайно устройство)

living connect (стайно
устройство)

DEVIlink™ HC (сервизно устройство)

DEVIlink™ CC

living connect (стайно устройство)

3.2

Неправилно изготвена скица на инсталация

• Има метални предмети между DEVIlink™ CC и другите безжични устройства DEVI.
• DEVIlink™ CC не е монтиран на централно място.
• Пресичащи се диагонално стени.

RS въздушен сензор
(стайно устройство)

living connect
(стайно устройство)

Danfoss link™
HC (сервизно
устройство)

!
!

!

living connect (стайно устройство)
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3.3

Повторители

Повторителят усилва безжичния сигнал, когато не може
да бъде осъществена удовлетворяваща връзка между
DEVIlink™ CC и други безжични устройства DEVI, захранвани от електрическата мрежа.
Повторителите могат да бъдат поръчани със стоков код
№ 088U0230.
Поставяне на повторители
Разпределение, едноетажна сграда
RS

FT
living connect

HC

RS
RU

CC

RS

FT
RS
FT

living connect

CC – централен контролер
FT – подов термостат (стайно устройство)
HC – хидро контролер (сервизно устройство)
RS – въздушен сензор (стайно устройство)
RU – повторител (сервизно устройство)
living connect – радиаторен термостат (стайно устройство)
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Архитектурен план – сграда с повече от един етаж
FT

RU
RS

RS

FT
CC
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Инсталация

DEVIlink™ CC може да бъде монтиран или с PSU (захранване за конзолен монтаж), или с NSU (захранване за
външен монтаж с трансформатор).

!
Не монтирайте в бани

Ръководство за монтаж

Избягвайте
пряка слънчева
светлина върху
DEVIlink™ CC

Монтирайте
на височина
140–170 cm
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Монтиране на DEVIlink™ CC с PSU
• Задръжте PSU в конзолата на
стената и маркирайте 4-те дупки за пробиване. Уверете се, че
горната част е нивелирана.

UP

• Пробийте дупки и поставете
дюбелите.
• Свържете PSU съгласно схемата
на свързване от задната страна.

Захранващ блок за
конзолен монтаж

• Фиксирайте PSU с 4-те винта.
• Все още не свързвайте DEVIlink™ CC!
Монтиране на DEVIlink™ CC с NSU
• Поставете монтажната плоча на стената и маркирайте 4-те дупки за винтове. Уверете се, че горната
част е нивелирана.
• Пробийте дупки и поставете
дюбелите.

UP

• Затегнете монтажната плоча
с 4-те винта.
• Все още не свързвайте
DEVIlink™ CC!

Захранване за
монтаж на стена

• Свържете NSU към електрически контакт.
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4.1

Подготовка за добавяне на устройства

Когато добавяте устройства към системата DEVIlink™,
разстоянието между DEVIlink™ CC и новото устройство
не бива да надвишава 1,5 m. За тази цел се предлага
инсталационното захранващо устройство на батерии
DEVIlink™ (BSU).
1. Отворете капака с
натискане и плъзгащо
движение и поставете
батериите.
2. Затворете обратно капака
и закачете захранващото
1
0
устройство на батерии
DEVIlink™ BSU на гърба на DEVIlink™ CC.

x 10

+

1,5 V AA

Когато сте готови да пуснете системата в действие,
превключете ключа, който е на DEVIlink™ BSU, на
позиция ON (включено).
Сега DEVIlink™ CC ще стартира. Това отнема приблизително 30 секунди.
Можете да поръчате захранващо устройство на батерии
(BSU) със стоков код № 014G0262.

Ръководство за монтаж
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4.2

Първоначални настройки
Избор на език

Избор на страна

1

2
Превъртете надолу,
за да изберете

Превъртете надолу,
за да изберете

?

?

Избор на дата и час

3
Задаване на дата и час

?
4.3
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Стартиране на инсталационното меню
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• Свалете предния панел на DEVIlink™ CC, като леко го
издърпате, дръпнете близо до ръбовете на панела.
• Натиснете бутона [SETUP] (Настройка) в продължение на 3 секунди, за да влезете в сервизното меню.
4.4

Създаване на стаи

DEVI препоръчва да създадете всички стаи, преди да
добавите устройства.
Сервизни опции

Стаи и устройства

1

2
Стаи и устройства

Добавяне на нова стая

?

?

Редактиране име на стая

3
Въвеждане/редактиране
на име на стая

?
Съвет! Списък с често използвани имена на стаи е
достъпен тук:
.
AB

C

Ръководство за монтаж
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4.5

Добавяне на устройства, захранвани от електрическата мрежа

• Добавете устройствата към DEVIlink™ CC.
• Започнете от устройството, което е най-близо до
DEVIlink™ CC и продължете с по-далечните.

3-то

2-ро

1-во

4.6

!

Добавяне на сервизни устройства – захранвани към мрежата
Винаги добавяйте първо определените за
целта повторители!

Включете всички сервизни и стайни устройства (както
захранвани от електрическата мрежа, така и тези на
батерии).
DEVIlink™ CC поддържа много различни типове сервизни устройства, които могат да превключват друго елек14
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тронно оборудване, както и повторители и контролери
за хидравлични системи и други подсистеми.
Натиснете бутона [SETUP] (Настройка) в продължение
на 3 секунди, за да влезете в сервизното меню.
Сервизни опции

Стаи и устройства

1

2
Добавяне
сервизно у-во.

Стаи и устройства

?

?

Добавяне сервизно у-во.

3
Стартиране на
регистрация

Въвеждане/редактиране
на име на устройство

?
4.7

Редактиране име на у-во

4

?

Добавяне на стайни устройства – захранвани
от мрежата

Стайните устройства регулират температурата в стаята,
където са инсталирани. Всички стайни устройства
трябва да бъдат конфигурирани според предишния
инсталационен план, за да се осигури пътят на сигнала.
Ръководство за монтаж
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Започнете с устройството, което е най-близо до
DEVIlink™ CC, и продължавайте в посока навън.
Конфигуриране на стая

1

Стайно устройство

2
Превъртете надолу,
за да изберете

Стайно устройство

?

?

Добавяне на стaйно у-во

3

Стайно устройство

4
Стартиране на
регистрация



?

Конфигурацията
е валидна

?

Натиснете
Забележка! Релетата ON/OFF (Включване/изключване)
се виждат само в менюто за крайния потребител.
Забележка! DEVIlink™ CC автоматично избира типа
на регулиране според типовете устройства в стаята.
За промяна на типа на регулиране вж. „5.2 Промяна на
параметрите за регулиране на отоплението“
16

Ръководство за монтаж

DEVIlink™ CC
4.8

Добавяне на стайни устройства – захранвани
от батерия

Добавете устройствата, захранвани от батерия, стая по стая.
4.9

Изпълняване на мрежов тест

След като приключите с инсталацията, изпълнете
мрежов тест, за да се уверите, че комуникацията между
всички добавени устройства и DEVIlink™ CC е стабилна.
Забележка! Не стартирайте мрежовия тест, преди
DEVIlink™ CC да бъде монтиран на крайното си местоположение и свързан. Уверете се, че всички living connect
устройства (ако има такива), не са в сервизен режим,
вижте индивидуалните инструкции на living connect.
1. Изключете батериите.
2. Закачете DEVIlink™ CC към
вече фиксираната към стената монтажна плоча.
3. Сега DEVIlink™ CC ще се включи.
4. Свалете предния панел и натиснете бутона [SETUP]
(Настройка) в продължение на 3 секунди, за да
влезете в сервизното меню.
Ако не сте сигурни в резултата от мрежовия тест, е
препоръчително да извършите нов мрежов тест, преди
да завършите напълно инсталацията.
Ръководство за монтаж
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Сервизни опции

Състояние и диагностика

1

2
Състояние
и диагностика

Мрежа

?

?

Състояние на мрежата

3
Старт тест на мрежата

?
В края на мрежовия тест DEVIlink™ CC изчаква всички
устройства на батерии да излязат от режим изчакване и
да докладват. Следвайте инструкциите на дисплея.
Ако мрежовият тест работи правилно, няма да има
нужда от допълнителна намеса. Ако мрежовият тест
продължава дълго време, DEVIlink™ CC Ви напътства за
отстраняване на неизправности и предлага полезни
съвети за ускоряване на процеса.
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4.10 Завършване на инсталацията
Натиснете бутона [SETUP] (Настройка), за да завършите
инсталацията.
1

10:15

?
5

Промяна на съществуваща инсталация

5.1

Добавяне на устройства към съществуваща стая

Свалете предния панел и натиснете бутона [SETUP]
(Настройка) в продължение на 3 секунди, за да влезете в
сервизното меню.
Сервизни опции

Стаи и устройства

1

2
Стаи и устройства

Упр. съществ. стая

?

Ръководство за монтаж

?

19

DEVIlink™ CC
Упр. съществ. стая

Избор на стая

3

4
Конфигуриране
на съществуваща стая

Избор на стая

?

?

Конфигуриране на стая

5

Стайни устройства

6
Добавяне
на устройство

Стайни устройства

?

?

Добавяне на стaйно у-во

7
Стартиране
на регистрация

?
Продължете, докато не прибавите всички нови устройства към желаната стая.

!
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След промяна на инсталацията направете
мрежов тест.
Ръководство за монтаж
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5.2

Промяна на параметрите за регулиране на
отоплението

Свалете предния панел и натиснете бутона [SETUP]
(Настройка) в продължение на 3 секунди, за да влезете в
сервизното меню.
Сервизни опции

Стаи и устройства

1

2
Управление на
съществуващи стаи

Стаи и устройства

?

?

Избор на стая

Конфигуриране на стая

3

4
Регулиране на
отоплението

Избор на стая

?

Ръководство за монтаж

?
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DEVIlink™ CC
Регулиране на отоплението

5
Избор на
настройка

?
• Прогнозираща функция: Когато активирате
прогнозиращата функция, системата автоматично ще предсказва началния час за включване на
отоплението, за да се достигне зададената стайна
температура в желания от вас час (за всички видове отоплителни тела).
• Максимална температура на пода: Настройката
по подразбиране е 35 °C (електрическо подово
отопление).
• Тип управление: Само при електрически отоплителни системи.
Забележка! Използвайте кода [0044], за да изберете
между различни типове управление:
С въздушен сензор (регулира само по температура на
въздуха) – ако е поставен само DEVIlink™ RS (при водно
подово отопление) или DEVIlink™ RS + DEVIlink™ FT (при
електрическо подово отопление).
22
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С подов сензор (регулира само по температурата на
пода) – ако е поставен само DEVIlink™ FT/S.
Комбинирано с въздушен и подов (осигурява мин.
температура на пода и същевременно регулира
стайната температура) – DEVIlink™ RS + DEVIlink™ FT/S е
поставен.
В случай че управлявате водно подово отопление,
проверете дали производителят на подовата настилка е
посочил максималната температура на пода. Това може
лесно да се подсигури, като поставите термостатичен
трипътен вентил.
5.3

Премахване на стайно или сервизно устройство

Предпочитан метод за премахване на устройство:
Отделните устройства могат да се премахват с натискане и задържане на всеки бутон на устройството, докато
включвате устройството. Продължавайте да държите
бутона за прибл. 5 секунди, след като свържете захранването отново.
Резервен метод за премахване на дефектно или
липсващо устройство (само ако горепосоченият
метод не е възможен): Свалете предния панел и натиснете бутона [SETUP] (Настройка) в продължение на 3
секунди, за да влезете в сервизното меню.
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DEVIlink™ CC
Сервизни опции

Стаи и устройства

1

2
Управляване
на устройства

Стаи и устройства

?
Управляване на устройства

3

?
Премахване на устройства

4
Премахване
на устройство

Изтриване
неакт. устр.

?

?

За да замените неактивното устройство, като запазите
всички настройки на него, използвайте функцията [Замяна на устройство] и следвайте инструкциите, дадени
на дисплея.
Като използвате тази функция, всички настройки за това
определено устройство ще се прехвърлят на новото
устройство.

24
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5.4

Фабрични настройки на DEVIlink™ CC

Всички създадени стаи и всички добавени
устройства ще бъдат премахнати от системата! Препоръчва се да премахнете всички
устройства поотделно, преди да извършите
фабрично нулиране или смяна на централния контролер
DEVIlink™ CC.

!

Свалете предния панел, натиснете и задръжте бутона
за фабрични настройки отдясно на DEVIlink™ CC, докато
контролерът не издаде ясен звук. Сега всички стаи
са изтрити и DEVIlink™ CC е нулиран до фабричните
настройки.

6

Надстройване на софтуерната версия

Софтуерът DEVIlink™ може да се надстройва. Новите
софтуерни версии се публикуват на уебсайта
www.DEVI.com.
1. Изтеглете софтуерната надстройка на USB памет и
поставете USB паметта в USB порта.
2. Свалете предния панел и натиснете бутона [SETUP]
(Настройка) в продължение на 3 секунди, за да
влезете в сервизното меню.
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Сервизни опции

Софтуер

1

2
Надстройване
на софтуера

Софтуер

?

?
Надстройване на софтуера

4
Поставете
USB памет

?
Надстройване на софтуера

5
Стартирай
надстройване

Надстрой
софтуера сега!

?
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Потвърди надстр.

6

?
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7

Предупреждения

Ако настъпи предупреждение или известие за
аларма, на дисплея ще се покаже жълта икона
за предупреждение. Следвайте следните
стъпки, за да получите повече информация.

!

!

1

?
Главно меню

Управл. на къщата

2

3
Управл. на къщата

Аларми

?
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7.1

Икони за предупреждения
Предупреждение за батерията
Критично ниво на батерията
Ниско ниво на батерията
Устройството не реагира
Твърде много неактивни устройства
Отоплението в дадена стая е изключено
Активирана защита от промяна/ограничения
Ръчен режим
Икона за температура на пода
Икона за стайна температура
Икона за TRV (радиаторен термостат)
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8

Технически спецификации и одобрения

DEVIlink™ CC
Обявено напрежение

15 V DC ±10 %

Разход на енергия в режим
готовност

Макс. 2 W

Дисплей

3,5” TFT цветен сензорен

Температура на околната
среда

от -10 до +40 °C

Температура на съхранение

от -20 до +65 °C

Тестова температура на
деформация

75 °C

Степен на замърсяване

2 (употреба за бита)

Предавателна честота

868,42 MHz

Предавателен обхват

До 30 m

Макс. брой повторители в
една верига

3

Предавателна мощност

Макс. 1 mW

Софтуерен клас

A

IP клас

21

Размери

125 x 107 x 25 mm

Тегло

179 g
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DEVIlink™ PSU (за конзолен монтаж)
Обявено напрежение

100–250 V AC 50/60 Hz

Препоръчва се защитен предпазител

Макс. 16 A

Изходно напрежение

15 V DC ±10 %

Разход на енергия в режим
готовност

Макс. 0,15 W

Макс. товар

10 W

Спецификации на кабелите

Препоръчително 1,5
mm², макс. 2 x 2,5 mm²

DEVIlink™ NSU (мрежов адаптер)
Обявено напрежение

100–240 V AC 50/60 Hz

Препоръчва се защитен предпазител

Макс. 16 A

Изходно напрежение

15 V DC ±10 %

Разход на енергия в режим
готовност

Макс. 0,3 W

Дължина на кабела

2,5 m

Макс. товар

7W
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DEVIlink™ BSU (захранващо устройство на батерии)
Изходно напрежение

15 V DC ±10 %

Брой батерии

10 x AA

DEVIlink™ CC е тестван за безопасност и по изискванията
на EMC, както е указано в EN60730-1 и EN60730-2-9.

9

Гаранция

10

Инструкции за изхвърляне
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Central Controller
15V
50-60Hz
-10 to +40°C
16 A
IP 21
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