CENTRALNA ENOTA V 24

Navodila za namestitev in uporabo
POMEMBNO!
Namestitev in priključitev krmilne enote lahko opravi le oseba z ustreznimi kvalifikacijami. Pred
začetkom dela, si natančno preberite ta navodila. Po končani namestitvi in povezavi je potrebno
uporabnika seznaniti z funkcijami in načinom uporabe aparata v skladu z navodili za namestitev in
delovanje.
Priročnik za namestitev in delovanje je neločljiv del izdelka. Uporabnik mora prebrati vsa navodila in
slediti navodilom, ki jih ta vsebuje pri montaži in upravljanju..
Iz varnostnih razlogov niso dovoljene dodatne spremembe izdelka. Popravila / modifikacije lahko izvede
le za to usposobljena oseba.l. Proizvajalec ne odgovarja za napake, ki so posledica nepravilne
montaže, priklopa in upravljanja aparata.
UPORABA
- Regulacija je namenjena za uporabo pri obvladovanju vseh vrst električnih ogrevalnih sistemov
v kombinaciji z "BT xx 02" (W V22 / 23/25/27) brezžične regulacije.
Prepričajte se, da so vsi sestavni deli sistema brezžične regulacije označeni z logotipom Fenix
(opis).
Kombinacija z brezžičnih izdelkov različnih dobaviteljev Ali ni mogoče!
- Izdelek je namenjen za uporabo v družinskih hišah in stanovanjih, poslovnih in upravnih
zgradb, šol, zdravniških ordinacijah, itd
Za zagotovitev pravilnega delovanja, preverite, da ogrevanje in električne naprave v skladu z
veljavnimi predpisi pred uporabo.
VARNOSTNA NAVODILA
Pred pričetkom dela odklopite električno napajanje!
- Vse nastavitve povezane z kontrolno enoto (termostati, GSM enota) in dela na ožičenju se lahko
izvajajo SAMO TAKRAT KO JE ELEKTRIČNO NAPAJANJE IZKLJUČENO.
Električno napajanje mora biti izključeno, ko se ekran odklopi ali priklopi na ohišje!V primeru
neupoštevanja in odstranitve ali namestitve ekrana pod napetostjo lahko pride do nepopravljive
okvare na centralni enoti.
Napravo lahko priklopi samo zato usposobljena oseba. Prepričajte se, dda ste upoštevali vse varnostne
zahteve.
- Termostati imajo zaščito IP 30 – lahko se uporabljajo samo v notranjih prostorih, ki ustrezajo
zahtevam IP30.
- Ne zamenjajte konektorjev senzorja in konektorja za napetost 230V! Napaka je lahko življensko
nevarna in povzroči okvaro centrale in naprav, ki so z njo povezane.
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1
-

Opis
Brezžična centralna enota namenjena kontroli in nadzor vašega grelnega sistema.
Priročna kontrola z enega mesta preko touch control ekrana.
Enostavna uporaba..
Ekonomičnost, ki jo lahko dosežete z možnostjo enotedenske nastavitve programa za vsako cono
posebej.
Možnost kontrole do 24 con (možnost imenovanja različnih con za lažje upravljanje).
30-dnevna statistika porabe elektrike za posamezne cone.
Enostavna priključitev – kontrolna enota je priključena le na dovod elektrike.
Možnost kontrole s SMS sporočili preko GSM V27 modula.

2
2.1

Prva nastavitev
Priključitev na električno napeljavo

PRED MONTAŽO IZKLOPITE DOVOD ELEKTRIKE! Po zaključeni montaži priklopite elektriko.
Ko priklopite centralno enoto prvič, omogočite centralni enoti V24 najmanj 24 ur za napolnitev baterije,
ki zagotavlja ohranitev nastavitev v primeru odpovedi električnega toka. Nastavite tudi osnovne
parametre – datum, čas, ....

En kratek pritisk za
preskok

2.2

Osnovne nastavitve

Izberite jezik med danimi možnostmi z izbiro zastave, i simbolizira posamezni jezik tako , da se obarva
modro. (Slovenščina ni na voljo) Po meniju se premikate s puščicama levo ali desno (1). Na željen jezik
pritisnete na ustrezno zzastavico (2).Po izbiri jezika za nadaljevanje na naslednjo funkcijo – zaslon
pritisnite na spodnjo puščico (3)

(1)

(2)

(3)
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Za izbiro temperaturne lestvice pritisnite ustrezno oznako. Okvir izbranega formata se obarva modro.
Nadaljujte na naslednjo nastavitev z uporabo puščice v spodnjem desnem kotu ekrana.

Izberite 24H/12H urni format s pritiskom na ustrezno izbiro. (okvir izbrane vrednosti se obarva modro)
Pritisnite na puščico v spodnjem desnem kotu ekrana za nadaljevanje v naslednji nastavitvi.

Nastavite datum in čas. Uporabite + ali – gumb. Spreminjate vrednost, ki je potemnjena. Na naslednji
parameter se premaknete s kurzorjem (<)(>)

Osnovne nastavitve končate s pritiskom na puščico v spodnjem desnem kotu ekrana, ki vas vrne na
začetni glavni ekran-menu.
Med nastavljanjem osnovnih parametrov se vedno lahko vrnete na prejšnji menu-ekran s pritiskom na
puščico v spodnjem levem kotu (nazaj),

2.3

Brezžična povezava posameznih con (pairing)
Da lahko povežete centralno enoto V24 s sprejemniki, morate pred tem inštalirati in povezati
posamezne sprejemnike (ponavadi V22, V23/V25) v vsaki sobi – coni.

1.3.2 Pritisnite “Settings” oznako-gumb.
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2.3.3

Pritisnite “Installation” oznako-gumb

2.3.4 Pritisnite “puščica navzdol” oznako-gumb

2.3.5 Pritisnite “Pairing” oznako-gumb za vstop v “pairing” menu.

2.3.6 Pritisnite “New/Change Zone” oznako-gumb

2.3.7 Na ekranu kontrolne enote se pokaže polje – gumb za povezavo - “Pairing”

Sedaj vključite glavni sprejemnik (ponavadi je to V23 sprejemnik) v sobi-coni, ki jo želite priključiti na
centralo. Vključite RF init funkcijo (na V23 s pritiskom 3-5sek – LED dioda sveti zeleno)
Pomembno:
Samo glavni “master” sprejemnik v skupini lahko povežete s centralno enoto (velja v primeru
ko preko enega sprejemnika V23 želite kontrolirati še druge (maks. 4) sprejemnike, ki so
ponavadi v istem prostoru (glej točko 2.3.1)
2.3.8 Za povezavo “pairing” s sprejemnikom pritisnite polje- gumb “Pairing” button na ekranu centralne
enote.
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Kontrolna enota išče signal sprejemnika v “RF ini” nastavitvi.

Potrdilo o uspešni povezavi se pokaže na ekranu za 5 sekund.

2.3.9. Sedaj lahko nastavite ime cone, ki ste jo pravkar povezali s centralo.

Prednastavljena imena za posamezne prostore lahko izbirate s poljem – gumbomi (<) ali (>)
V angleškem jeziku lahko izbirate med:
Bedroom, Kitchen, Bathroom, Dining Room, Living Room, Hall, Study, Playroom, Corridor, Loo, Cellar,
Garage, Attic in Other.
Dodate lahko še številko cone od 0 do 9 (0 = ne bo prikazana nobena številka za imenom cone).
2.3.10 Pritisnite polje-gumb “OK” da zaključite povezavo – “Pairing”

Sedaj se vam bo na ekranu centralne enote ponudila možnost povezave z naslednjo cono. V kolilkor
želite centralo povezati z naslednjim sprejemnikom - cono ponovite prejšnje korake od 2.3.7 do
2.3.10
Ali končate s povezavami in se vrnete na glavni ekran s pritiskom na puščico v spodnjem levem
kotu dokler ne pridete na glavi ekran - menu
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Izgled glavnega ekrana in opcije
Funkcija Zaklenitev
ekrana

Menu za glavne
nastavitve

Nastavitve cone
menu

Informacija o delovanju

3.1

Menu za glavne nastavitve “Settings”

Pritisnite “Settings” polje – gumb da vstopite v menu.

Počitnice – “Vacation Settings”
Pritisnite “Vacation Settings” v glavnem settings menu. Izbirate lahko med tremi možnostmi –
nastavitvami:

OFF Mode: Vaš celotni sistem gretja se bo izklopil.
Opozorilo: Če boste to nastavitev uporabili pozimi obstaja nevarnost zamrzovanja v kolikor
temperature padejo pod 0° Priporočamo, da pozimi uporabljate nastavitev proti zamrzovanju – Nonfreezing mode .
Non-Freezing Mode: Nastavitev temperature proti zamrzovanju. Lahko nastavite temperaturo za
vse cone enako ali različne temperature za vsako cono posebej.
At Home: Nastavitev – Doma. Za vse cone bo veljal program, ki je nastavljen za Nedeljo (Sunday)
do dneva vrnitve (glej poglavje 3.2.). Ta nastavitev se ponavadi uporablja, ko ste doma med počitnicami
in se prostori – stavba uporablja kot bi bila nedelja.
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Nastavite željen program s pritiskom na ustrezen znak - gumb (1). Znak-gumb se bo obarval. Nato
nastavite datum do katerega bo veljala nastavitev s pritiskom na “Set Return Date” (2).

(1)

(2)

Ko ste nastavili datum pritisnite (OK) gumb in s tem potrdite nastavitev. Ekran bo kazal izbran način
delovanja indatum, do kdaj bo ta način deloval.
V kolikor želite predčasno končati z izbrano nastavitvijo, pritisnete na znak – gumb.

… in pritisnite “STOP” gumb.

Opomba: V nastavitvi “At Home” glavni ekran ne omogoča dostopa do vseh nastavitev (date of
return),Upravljanje z “Vacation Settings” morate biti v ekranu za Vacation Settings.

3.1.1 NASTAVITEV JEZIKA, DATUMA, URE
Pritisnite ikono “Settings” gumb v glavnem menuju.Nato pritisnite Installation. Na ekranu dobite:
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3.1.1.1 Nastavitev – Jezik (“Language”)
Opomba: V trenutni verziji ni slovenskega jezika. Uporabljate lahko jezike, ki so na izbiro. Navodila so
prevedena in prikazujejo angleško verzijo.
“Language” gumb omogoča izbiro jezika – glej poglavje 2.2. ‘Basic settings’.
3.1.1.2 Nastavitev datuma in časa (“ Date and Time”)
“Date and Time” gumb omogoča nastavitev datuma in časa – glej poglavje 2.2 ‘Basic settings’.
S pritiskom “ADVANCED” gumba lahko nastavite funkcijo varčevanja zaslona. Zaslon bo varčeval z
energijo in se bo sam izklopi. Vklopi se ob pritisku na ekran.

Za nastavitve, kjer je že izbrana vrednost in je polje-funkcija označena z modrim okvirjem ni potrebno
posebej potrditi funkcije. Izhod iz menuja je s pritiskom na puščico v spodnjem levem kotu.
3.1.1.3 Nastavitev ekrana (“ Display”)
V menuju Displey lahko nastavite temperaturno lestvico (A) in nastavite karakteristike ekrana (B)”
Izbrana vrednost dobi moder okvir.
A) Nastavitev temperaturne lestvice
1) “Temperature Scale” – izbira temperaturne lestvice
°C –Celsius
°F –Fahrenheit
2) “Time format” – izbira časovnega formata
24H – 24-urni cikel
12H – 12-urni cikel s prikazom AM/PM
B) Nastavitev karakteristik ekrana:
1) “Colour” – izbira barve ozadja – None/Grey/Blue/Red
2) “Clean display” – po pritisku na to funkcijo, bo ekran neaktiven za 10 sek kar omogoča čiščenje
ekrana.
3) “Display lock” – izbira avtomatskega ali ročnega zaklepanja ekrana na dotikanje (če je zaklenjen
ekran ni občutljiv na pritiske)
3a) Display lock – Manual mode
Pritisnite na znak ključavnice na glavnem ekranu.
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Na naslednjem ekranu pritisnite “Lock” gumb za 5 sekund da zaklenete displej.

Zaklenjen displej je označen z rdečo barvo simbola ključavnice. Za ponovno aktiviranje displeja
pritisnite za 5 sekund na simbol ključavnice.

3b) Display lock - Automatic mode Avtomatska nastavitev
V kolikor ne upravljamo displeja se displej avtomatsko izključi po 5. Minutah. Zaklenjen displej je
označen z rdeču ključavnico. V kolikor želite ponovno aktivirati displej, pristisnite simbol ključavnice za 5
sek.
4) “Screen saver” – vklop izklop screen saver on/off
4a) Screen saver – NO –screen saver ni aktiviran
Po 1 minuti neaktivnosti na displeju se svetilnost displeja zmanjša za 50%. V času od 20:00 do 06:00se
po dodatnih 9. Minutah neaktivnosti displej popolnoma zatemni.
4b) Screen saver – YES – aktiviran screen saver
Po 1. Minuti neaktivnosti se svetilnost zzmanjša na 30%

V času od 20:00 do 06:00 se po dodatnih 9. Minutah neaktivnosti displej popolnoma zatemni.
PAIRING – prilagoditev in izbris con

“New/Change Zone” gumb omogoča nastavite in spremembe izbranih con. Procedura povezave –
paiiring je opisana v poglavju 2.3.
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Za pomoč; cone ki so že v uporabi so označene z rdečo.
“Delete” gumb se uporablja za izbris posamezne cone.

Izberite cono, ki jo želite izbrisati z (<) ali (>) gumbom in pritisnite “Delete” gumb. V izogib napaki
morate dodatno za izbris še potrditi s pritiskom na “YES” gumb.
3.1.2 GSM – kontrola preko mobilnega omrežja
Glavni ekran z priključenim GSM modulom
Simbol za GSM omrežje
in intenzivnost signala

Nastavitev povezave je možen samo z priključenim V27 GSM modulom (brezžično ali žično
povezanim).

Če se uporablja brezžična povezava med V24 in V27 modulom je potrebno najpreje povezati obe enoti
s funkcijo “pairing”.

1. Vključite pomožno RF anteno vašega GSM modula na funkcijo povezave “pairing” s pritiskom na
RF gumb za 3 do 5 sek. LED dioda na anteni bo svetila zeleno. Sedaj pritisnite na gumb “Pairing”
na centralni enoti. Obe napravi se bosta povezali.
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2. Potrdilo uspešno izvedene povezave se pokaže za 5 sek na ekranu.

Sedaj nastavite GSM modul v menuju “Configuration submenu”.
Displej 1,

Displej 2,

a) Phone Number – Telefonska številka
Vpišite telefonsko številko na katero želite dobivati SMS sporočila o delovanju sistema gretja.

Pomembno:
Vedno uporabljajte celotno – mednarodno telefonsko številko vključno s klicno številko države.
NIKOLI ne vpišite telefonske številke SIM kartice, ki ste jo vstavili v GSM modul 27!
b) GSM Test
Nastavitev telefonske številke lahko preverite s pritiskom na gumb “GSM Test”.
c) Alarm Zones
Aktivirajte funkcijo s pritiskon “Yes” gumbom če želite prejemati SMS obvestila o napakah v
posameznih conah.
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Samo 1 tekst- SMS sporočilo bo poslano za vsako napako, da vas opozori na napako v posamezni
coni.
d) Temperature & Temperature Level Alarm
Aktivirajte to funkcijo s določitvijo cone ali celotne zgradbe (“All”) če želite dobivati sporočila v kolikor
temperatura pade pod določeno temperaturo.
Izberite “No” v kolikor želite deaktivirati to funkcijo.

Opozorilo:
V kolikor je centralna enota izključena oziroma v funkciji “Off” (poglej poglavje 3.1.1), “Low
Temperature Alarm” ne bo deloval.
V kolikor je centralna enota nastavljena na posebne funkcije (Vacation, Non-freezing mode), se
prepričajte, da je nastavljena temperatura za “Low Temperature Alarm” nižja od vrednosti nastavljene
funkcije (Vacation, Non-freezing mode).
e) Heart Beat
Ta funkcija omogoča da opoldan dobite informacijo (SMS) o statusu posameznih con.Nastavite lahko
vsakodnevno pošiljanje sporočil ali periodično pošiljanje sporočil (od 01 = vsak dan dan, 02= vsak drugi
dan do 99 = vsak 99. Dan). Funkcijo aktivirate z nastavitvijo periode obveščanja. Če izberete “No” bo
funkcija deaktivirana.

3.1.3 MODE – Heating mode - Gretje
Ko programirate posamezno cono lahko določite poseben program delovanja za to cono.(poglavje
3.2), V tem menuju pa nastavite en program delovanja za vse cone hkrati.
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Ko vstopite prvič v ta menu ni selektiran noben način delovanja.

Pritisnite na željen način delovanja. Le ta se bo obarval. Za potrditev pritisnite gumb (OK).

Primer: “AUTO” funkcija nastavljena za vse cone
OPOZORILO – ta nastavitev bo delovala le na cone, ki kjer deluje regulacija temperature.
Ta nastavitev ne deluje za cone kjer sprejemniki delujejo na način delovanja ON/OFF (vklopljeno,
izklopljeno- to velja za sprejemnike V25).
3.1.4 RESET – IZBRIS in PONASTAVITEV
To funkcijo uporabite v kolikor želite zbrisati vse svoje nastavitve . S tem se enota nastavi na tovarniško
nastavljene vrednosti. Vse individualne nastavitve (temperature, zone, povezave, ...) bodo izbrisane.
Verzija programa (software) se bo izpisala v spodnjem desnem kotu.
Prepričajte se, da imate zapisane vse parametre, ki jih boste potrebovali za novo nastavitev
(npr. Moči grelnih kablov, mrež za nastavitev statistike, ...)

Potrdite, da želite izbrisati vse nastavitve in vrniti tovarniške nastavitve s pritiskom na “Reset” in “Yes”
gumbom.

(Podrobnejša pojasnila lahko najdete v delu Prva nastavitev poglavje 3.2.( First Installation section,
Chapter 2).
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3.1.5 Statistics - Statistika
Ta funkcija se uporablja za informacijo o približni porabi električne energije v kWh po posameznih
conah v zadnjih 30. dneh. Za delovanje te funkcije morate obvezno vnesti podatke o moči grelnega
telesa (kabel, mreža, panel, ...) Glej poglavje 3.2..

S pritiskom na “Display” na ekranu se bo pokazala približna poraba v zadnjih 30. Dneh. Statistiko
lahko izbrišete s pritiskom na “RESET” in potrdite s pritiskom za 5 sekund na “YES.
Statistična perioda
Ime cone
Spremenite statistično
periodo (v dnevih)

Pomik na drugo stran

Pomembno opozorilo:
- Opozorilo zaradi netočnosti statistike (sistem je bil izklopljen zaradi okvare, visoke tarife, ...)
3.2

Zone menu

Ta menu se uporablja za pregled in nastavitev programa posamezne cone odvisno od termostatov in
sprejemnikov.
3.2.1 Primer 1:
Kombinacija V23 (V25/V26) sprejemnikov z V 22 termostatom.
Cona

Indikator gretja

Način delovanja
(Operating mode)
Temperature

Nastavitve
Spreminjanje
con
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S pritiskom na simbol načina delovanja “Operating mode” ipridete na neposreden dostop do
spreminjanja parametrov.

Nastavitve
Nastavitve načina delovanja in parametrov.

Mode – heating mode – Način delovanja gretja
Delujoč način delovanja je obarvan – v sredini displeja.

Za spremembo načina delovanja pritisnite na simbol ali uporabite puščici levo / desno.
Načini delovanja gretja:
Standby mode - Pripravljenost,
- izključi gretje v izbrani coni.
Ročna nastavitev
- vsebuje ročno nastavitev temperature gretja
Z (+) ali (-) gumbom spremenite – nastavite željeno temperaturo. Spremembo lahko naredite tudi na
V22 termostatu.
Non-freezing (proti zamrzovanju) nastavitev
Temperaturo nastavite z (+) or (-) gumbom (ponavadi 3°C do 5°C).
Avtomatska nastavitev,
Regulacija temperature v skladu z nastavljenim programom. Možnost izbire tovarniško nastavljenih
programov (P1 – P9) ali nastavitev svojega programa.
S pritiskom na “Program menu”, boste prišli na naslednji ekran.
Pregled programa preko
dneva

Trenuten čas (zelena)

Nastavljena temperatura
za posamezni način
delovanja

Načini delovanja
- Znižano – nočno (18°C)
- Normalno – dnevno (20°C)
- Povišana temperatura (22°C)
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S pritiskom na “Modify” gumb imate 2 možnosti nastavitve:
1 / Spremenite-nastavite temperature za načine delovanja (nočno, normalno, povečano)

Nastavite temperaturo s pritiski na (+) ali (-). Potrdite ali prekličite s pritiskom na ustrezen gumb v
spodnji vrsti ekrana.

2 / “Program” pregled, določitev ali nastavitev programa.

“View current program” – pregled programa tekočega dne. Z (<) in (>) gumbom se lahko premaknete
na naslednji dan
“Select program” – imate možnost izbire med 9. Prednastavljenimi programi (P1 do P9) ali nastavite
svoj program. Vaš program se bo imenoval tako kot se imenuje cona za katero velja program-the
zone.Uporabite gumba (<) in (>) za izbiro programa..

“Edit program” – Uredite program z nastavitvijo treh možnih temperatur in z 15.minutnimi časovnimi
koraki.
Nastavite dan ali dneve, ki jih želite nastaviti- Izbira se obarva z modrim okvirjem.
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Sedaj nastavite (znižano, normalno, zvišano) temperaturo. Pritisnite na željen simbol za temperaturo in
nato uredite časovni interval z (<) in (>).Nato izberete drugo temperaturo in znova določite časovni
interval

Trenuten čas (zeleno)
Normalna temperatura
Zvišana temperatura
Znižana temperatura
Potrditev sprememb

Pomikanje levo desno po časovni osi

Ko končate nastavitve pritisnite “OK” gumb. Ekran vam bo ponudil nastavitev preostalih dni v tednu.

Pritisnite “OK” ko boste nastavili vse dneve in s tem boste potrdili – shranili program . nastavitev
Program, ki ste ga nastavili lahko spremenite s pritiskom na ime (označen z modrim okvirjem)
a) Rename - preimenovanje
Spremenite ime že nastavljeni coni – glej poglavje 2.3.9.
Opomba : Imena/številke sob-con označene z rdečo so že v uporabi za nastavljene cone.
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b) Moč
Nastavite moč v W gretja cone. (vkolikor imate več grelnih elementov v posamezni coni seštejte moči
posameznih elementov) v korakih po 10W . Vrednost bo uporabljena za izračun statistike porabe
(poglavje 3.1.7)

3.2.2 Nastavitev 2:
Velja za sprejemnik V25 in V26 povezan direktno s centralno enoto:
Številka in ime cone

Status delovanja

Način delovanja
Spremenite cone

Nastavitve

Settings menu - Nastavitve
Konfiguracija in nastavitve parametrov za cono

a) Mode – način delovanja (avtomatsko, ročno, ...)

Uporabite gumba (<) in (>) za spremembo načina delovanja. Lahko tudi samo pritisnete direktno na
simbo – ikono,
Trnutno izbran način delovanja je obarvan in je v centru displeja.

19

Možne izbire načina delovanja:
OFF mode - Izklopljeno,
Izklopljena cona. Sprejemnik ni aktiviran.
ON mode - Vklopljeno
Delujoča cona . Sprejemnik je aktiviran.
Timer Mode – Časoovni način
Časovni način omogoča , da sprejemnik deluje za omejen čas. Čas delovanja nastavite z (+) in (-) od
minimalno 10 minutes do največ 5 ur z 10 minutnimi koraki.

Automatic mode,
On/Off 1-tedenski program lahko nastavite z prednastavljenimi programi P1 – P9 ali s svojim
programom (glej poglavje 3.2.1 – “Program”)

Trenuten čas (zeleno)

ON - VKLOPLJENO

OFF - IZKLOPLJENO

Kontrola V25 sprejemnika omogoča direktno nastavitev (On/Off, Timer 2Uri) Direktna nastavitev na
sprejemniku V25 ima prednost pred kontrolo centralne enote.(pazite na pravilno nastavitev sprejemnika
V25)
3.3

Informacijski simboli na ekranu

Ko pritisnete na posamezen simbol se vam pojavi dodatno pojasnilo v nastavljenem jeziku.
Sistem deluje v redu
Simbol pomeni:
- Sistem gretja je izklopljen (razlogi so lahko v nastavitvi visoke tarife, okvara na omrežju)
- V kolikor je gretje omejeno s temperaturo tal (uporaba sprejemniika V23 skupaj s sondo za
temperaturo tal)
Napaka
- napaka v povezavi s termostatom
- napaka v povezavi s sprejemnikom
- napaka/okvara senzorja sprejemnika ali termostata
- GSM napaka, v kolikor je centrala prilkjučena na GSM modul V27
(Preverite možne okvare v navodilih za uporabo GSM modula V27)
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4

Tehnični podatki - karakteristike

Temeperatura skladiščenja in transporta:
Električna zaščita
Tip naprave
Temperaturna natančnost
Območje nastavitve temperature
Vacation (Non-freezing)
Napetost
Radio Frekvenca
Software verzija

Kompatibilne naprave

CE Direktive
Naprava je narejena v skladu z Evropskimi
Direktivami
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0°C - 40°C
-10°C to +50°C
IP30
Class II
0.1°C
5°C do 37°C koraki po 0.5°C
7.0°C (prilagodljivo)
230VAC +/- 10% 50Hz
868 MHz, <10mW.
Se prikaže med init./Reset:
V xxx
V23 sprejemnik
V25 sprejemnik - vtičnica
V26 stenski sprejemnik
V27 GSM modul
R&TTE 1999/5/EC
LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2011/65/EU

