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RFTC-10/G
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Popis displeje

Komunikace s centrální jednotkou RF Touch

Bateriové napájení umožňuje umístit regulátor RFTC-10/G  na jakékoliv místo v interiéru.

Ploché provedení - hloubka přístroje jen 20 mm!

regulátor teploty  lze použít dvěma způsoby:

- s jednotkou RF Touch slouží pro dočasnou korekci teploty ( +/- 10 °C ) v průběhu nastaveného programu 

   v jednotce RF Touch

- s multifunkčními spínacími aktory RFSA-6x slouží pro nastavení teploty a nasledné sepnutí připojeného zařízení

teplota je snímána vestavěným senzorem

změna teploty se provádí tlačítky /  a je zobrazena na podsvíceném LCD displeji

zobrazení displeje:

 - naměřená teplota

 - sepnutí topného okruhu (topí / netopí - jen při spárování s aktory RFSA-6x)

 - doplňkové (síla signálu, stav baterie)

regulátor je napájen:  baterie  - 2 x AAA1.5 V

plochá zadní strana přístroje (viz obrázek) jej umožňuje umístit kdekoliv v prostoru, kde chcete měřit teplotu

design rámečků LOGUS90 nabízí luxusní provedení (sklo, dřevo, kámen, kov) s možností umístění do 

vícenásobných rámečků.
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LEGENDA:

RFTC-10/G

Interní senzor snímá teplotu v místnosti. 

V případě korekce teploty ji pošle do RF Touch, 

který následně spíná topné zařízení. 

Místnost AAAAAAA

RFTC-10/G  

Interní senzor snímá teplotu v místnosti, v případě 

změny teploty v místnosti spíná přímo topné zařízení.

Místnost BBBBBB

RF vysílač: Regulátor teploty RFTC-10/G

Technické parametry

Napájecí napětí:

Životnost baterie:

Korekce teploty:

Off set:

Displej:

Podsvícení:

Indikace přenosu / funkce:

Měření teploty:

Vstup pro měření teploty:

Rozsah a přesnost 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:

Rameček - plast   

Rameček  - kov, sklo, dřevo, žula

Hmotnost:

Související normy:

2 x 1.5V baterie AAA             

1 rok 

2 tlačítka

    / ^
± 5 °C

LCD, znakový / viz popis displeje

ANO / aktivní - modré

symboly

1

1x interní čidlo

0  až + 55 °C ; 0.3 °C z rozsahu

868 MHz 

obousměrně adresovaná zpráva 

až 100 m

20 mm

0 až + 55 °C

na stěnu

lepením / šroubováním

IP20

2

85 x 85 x 20 mm

94 x 94 x 20 mm 

66 g (bez baterií)                                    

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 směrnice

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

Síla signálu

Teplota okruhu nastavená

Teplota okruhu naměřená

Indikace stavu okruhu

Indikace teploty / hodin

Indikace stavu baterie

Zamčeno pro úpravu

Jednotky teploty °C/°F

EAN kód

RFTC-10/G:                                      
RFTC-10/G bílá:
RFTC-10/G slonová kost:                 
RFTC-10/G ledová: 
RFTC-10/G perleťová: 
RFTC-10/G hliník: 
RFTC-10/G šedá: 

8595188142861 (přístroj, bílý kryt, bílý rámeček) 
8595188145329 (přístroj, kryt)
8595188145336 (přístroj, kryt)
8595188145343 (přístroj, kryt)
8595188145350 (přístroj, kryt)
8595188145367 (přístroj, kryt)
8595188145374 (přístroj, kryt)
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