Tillbehör
Tr å d l ö s r u m s t e m p e r a t u r s e n s o r

»

Flexibel och enkel
montering

»

Modern design

»

Plug & play-anslutning
till VRV® och Sky Air®

w w w.daik in.eu

TRÅDLÖS
RUMSTEMPERATURMOTTAGARE

Flexibel och enkel montering
>

Korrekt temperaturmätning tack vare flexibel placering av sensorn

>

Inget behov av kablage

>

Inget behov av att borra hål

>

Idealisk för renovering

Specifikationer
Dimensioner
Vikt
Strömförsörjning
Batterilivslängd
Batterityp
Maximalt intervall
Driftsområde

mm
g

m
°C
Typ
Frekvens

Kommunikation

MHz

TRÅDLÖS RUMSTEMPERATURSENSORSATS (K.RSS)
TRÅDLÖS RUMSTEMPERATURMOTTAGARE
TRÅDLÖS RUMSTEMPERATURGIVARE
50 x 50
ø 75
40
60
16 V DC, max. 20 mA
–
–
+/- 3 år
–
3 volts litiumbatteri
10
0~50
RF
868,3

>

Rumstemperatur skickas till inomhusenheten var 90:e sekund eller om temperaturskillnaden är 0,2 °C eller större.

>

Trådansluten fjärrkontroll visar låg batterinivå eller annat sensorfel

Kopplingsschema
DAIKIN INOMHUSDEL, PCB
(FXSQ-P exempel)
Strömförsörjning – X35, X13
Luftsensor – X16A, X19

X16A

RF-MOTTAGARE

RF-SÄNDARE

Daikins unika position som tillverkare av
luftkonditioneringsutrustning,
kompressorer
och köldmedier har lett till att företaget är
djupt engagerat i miljöfrågor. Sedan flera
år tillbaka strävar Daikin efter att bli den
främsta leverantören av produkter som har
liten påverkan på miljön. För att möta den
utmaningen krävs ekologisk design och
utveckling av ett brett utbud av produkter och
ett energihanteringssystem, som resulterar i
energibesparing och minskad mängd avfall.

Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget bindande erbjudande från Daikin
Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig
eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av
innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer kan komma att ändras utan
föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt
eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller
tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.

Daikins produkter distribueras av:

VRV®-produkterna ligger inte inom ramen för
EUROVENTs certifieringsprogram.
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