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RFSA-61B

RFTI-10B

RFTI-10B

RFSA-61B

Popis přístroje

Komunikace s jednotkou RF Touch

Umístění senzoru: 

OVLÁDACÍ 

PRVKY  

EAN kód

RFTI-10B: 8595188131759

slouží jako snímač teploty a posílá ji v pravidelných intervalech do RF Touch, který může následně vyslat 

signál pro sepnutí topného zařízení umístěného v jiných prostorech

obsahuje interní senzor pro měření okolní teploty a svorku pro připojení externího senzoru pro měření 

teploty venkovních prostor, podlah, atd.

možnost využití obou senzorů současně 

pro svoji činnost nepotřebuje externí napájení (napájeno z baterie), proto je vhodný také pro bezpečné 

měření teploty vody (např.: v bazénech)

indikace přenosu RF signálu LED diodou

rozměry umožňují montáž do instalační krabice (např. KU-68) bez jiného externího napájení

možnost přiřazení vysílače k ovládací jednotce  RF Touch
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Doporučené externí senzory:

 viz str. 33

RFTI-10B měří teplotu (balkón, terasa, sklep, ...) a posílá údaje v pravidelných intervalech do RF 

Touch.  Lze ji prostřednictvím RF Touch  naprogramovat na spínací aktor,  který následně spíná 

topné zařízení.

LEGENDA:

RF vysílač: Bezdrátový teplotní senzor RFTI-10B

Technické parametry

Napájecí napětí:

Životnost baterie:

Indikace přenosu / funkce:

Měření teploty:

Vstup pro měření teploty:

Rozsah a přesnos  měření teploty:

Vysílací frekvence:

Způsob přenosu signálu:

Dosah ve volném prostranství:

Minimální vzdálenost ovládání:

Další údaje

Pracovní teplota:

Pracovní poloha:

Upevnění: 

Krytí:

Stupeň znečištění:

Rozměry:

Hmotnost:

Související normy:

1 x 3V baterie  CR 2477                  

   1 rok     

 červená LED

 2                                                 

1x interní termistor NTC

1x vstup na externí teplotní senzor TZ/TC (viz příslušenství)

-20  až +50°C ; 0.5 °C  z rozsahu

868 MHz 

jednosměrně adresovaná zpráva 

až 160 m

20 mm

-10 až +50 °C

libovolná 

lepením / volně

IP30

2

 49 x 49 x 13 mm

45 g                                         

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 směrnice

RTTE, NVč.426/2000Sb (směrnice1999/ES)

Svorka pro připojení externího 

senzoru TC/TZ

Indikace stavu přístroje 

Interní senzor

Externí teplotní senzor

na zeď v krabici v panelu v trubce v nádrži

BBBBBB

AAAAAAA CCCCC

AAAAAAA             RFTI-10B měří teplotu interním senzorem 

BBBBBB           RFTI-10B měří teplotu externím senzorem 

CCCCCCC       = AAAAAAA       + BBBBBB             RFTI-10B měří teplotu interním a externím senzorem 

RF_katalog_2011.indd   23RF_katalog_2011.indd   23 7.3.2011   15:03:487.3.2011   15:03:48


