Suomi

devilink™ RS
Huoneanturin asennusohje

devilinkTM RS huoneanturi
devilinkTM RS huoneanturissa on sisäänrakennettu
lämpötilan mittaus, joka mittaa ympäröivää lämpötilaa.
Huoneanturiyksikön avulla voit valvoa ja säätää ko. tilan
lämmitystä.
Malliasennus:
devilinkTM CC
keskusyksikkö/
kosketusnäyttö

devilinkTM FT
lattialämmityksen
kytkentäyksikkö

Huoneen lämpötila
Lattian lämpötila
Tiedonsiirron/yhteyden testaus
Pariston varoitus
Lapsilukko



devilinkTM RS
Placement
ofhuoneanturin
DevilinkTM RS sijoittaminen

Ei seinälle, johon kohdistuu jatkuva/suora
auringonvalo/paiste.

Asennuskorkeus lattiapinnasta 80 - 150 cm
noudattaen paikallisia määräyksiä.

Kosteissa tiloissa tulee huomioida IP 21 luokan
määräykset.

Ei aukeavan oven taakse

Ei ulkoseinien kulmauksiin



devilink
3.
Light TM
indications
RS huoneanturin
(LED) asentaminen

1.	Poista etukansi varovasti painamalla vapautuspainikkeista anturin
alapuolella.

2. Asenna lattia-anturi
a. Merkitse porausreiät
b. Poraa reiät
c. Aseta tulpat reikiin
d.	Ruuvaa RS huoneanturi paikoilleen

3. Aseta paristot

4.	Laita etukansi paikoilleen - yläosa
ensin ja sitten kevyesti painamalla
alaosa.
Käyttöönotto:

Katso ohjeet devilinkTM CC keskusyksikön asennusohjeesta.


LED-merkkivalo:

Lyhyt vilkkuva vihreä

Ei yhteyttä järjestelmään

Nopea vilkkuva vihreä Yhteyden muodostus
Punainen +
5 sek.
ON
Punainen vilkkuva +

Yhteyden muodostaminen
epäonnistunut
Yhteystestaus
Yhteystestaus epäonnistunut

5 sek.
ON + Punainen
vilkkuu joka 2½ min.

Alhainen pariston varaus

ON + Punainen
vilkkuu joka 30 sek.

Paristo vaihdettava

E5

Lattia-anturissa oikosulku

E6

Ei yhteyttä lattia-anturiin
ON

Lapsilukko

Flash

Käyttö rajoitettu (lapsilukko)

5

Tekniset tiedot

Paristo

Alkaline 2xAA, 1.5V

Pariston
keskimääräinen elinikä

4-5 vuotta

Taustavalo

Vihreä

Käyttölämpötila

0 - +40 ˚C

Pariston valvonta

Yksikössä pariston valvontaautomatiikka

Siirtotaajuus

868.42MHz

Siirtoetäisyys
normaalirakenteissa

30 m

Siirtoteho

Max. 1 mW

IP luokka

21

Mitat

81 mm x 66 mm x 21 mm

Jätteidenkäsittelyn ohjeet

Laitteisto sisältää sellaisia elektroniikkakomponentteja,
joita ei saa laittaa kotitalousjätteiden sekaan. Palauta
elektroniikkaromu sille kuuluvaan sähkö- ja elektroniikkaromuja vastaanottavaan keräyspisteeseen. Lisätietoja
www.elker.fi.



DEVI takuu
DEVI myöntää 2 vuoden takuun hankkimallesi devilink™ CC keskusyksikölle sekä
devilink™ RS ja FT yksiköille.
Olette hankkineet DEVI ohjausjärjestelmän joka tuo kotiinne hyvää lämpömukavuutta energiatehokkaasti.
DEVI antaa takuun kahden (2) vuoden ajaksi ostopäivämäärästä lähtien
seuraavin ehdoin:
DEVI sitoutuu takuuaikana korjaamaan
tai toimittamaan uuden tuotteen
asiakkaalle, kuitenkin niin, että tämä tapahtuu DEVIn päätöksellä, jos tuotteessa
ilmenee materiaali- tai valmistusvirhe.
Muut välilliset korvausvaatimukset eivät
kuulu takuun piiriin.
Takuu on voimassa vain, jos TAKUUTODISTUS on asianmukaisesti täytetty,
yhtäpitävä ohjeiden kanssa ja vian
tarkistaa ja korjaa DEVIn valtuuttama
henkilö.

DEVI takuu ei koske tapauksia, jotka johtuvat vääränlaisista käyttöolosuhteista,
joissa kytkentätyön on suorittanut joku
muu kuin sähköalan ammattilainen, vika
johtuu tuotteen virheellisestä käsittelystä, asentamisesta tai muusta virheestä
rakenteissa tai työtavoissa. Jos DEVI tutkii
ja korjaa vian, joka ei kuulu takuun piiriin,
laskutetaan tehty työ.
Takuu ei ole voimassa ellei laskua tuotteiden toimituksesta ole maksettu.
DEVI reagoi nopeasti, tehokkaasti ja
rehellisesti kaikkiin asiakkailtamme
tuleviin tiedusteluihin ja kohtuullisiin
vaatimuksiin.
Takuu pois sulkee kaikki muut vaatimukset, jotka eivät sisälly ylläkerrottuihin
ehtoihin.

Takuutodistus

Liitä takuutodistus talon muiden asiakirjojen
yhteyteen DEVI takuu on myönnetty:
Nimi:
Osoite:
Kaupunki:

Postinumero:

Puhelin:

Huom!

DEVI takuu on voimassa vain, kun takuutodistus on asianmukaisesti täytetty.
Katso takuuehdot edelliseltä sivulta.
Termostaatin tyyppi:

Sähköurakoitsija:

Tuotekoodi:

Kytkentäpäivämäärä:

DEVI Oy
Rataskuja 4
FI-03100 NUMMELA
Puhelin 0207 569 220
Faksi 0207 569 230
www.devi.fi, www.deviuutiset.net

Urakoitsijan leima/allekirjoitus:
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