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ComandaţiComandaţi ProdusProdus Nr. Comandă
Danfoss Link™ RS - Senzor de cameră 0014G0158

Date TehniceDate Tehnice Baterie 2x1.5V AA alkaline
Durata viaţă baterii Până la 4-5 ani
Lumină din spate LED alb
Nivel baterii Indicaţie pe display
Temperatura mediu ambient 0˚ la +40˚C
Frecvenţa de transmisie 868.42 MHz
Distanţa de transmisie în clădiri normale                      Până la 30 m
Puterea de transmisie  Max. 1 mW
Clasa de protecţie IP 21
Dimensiuni (Înălţime x Lăţime x Adâncime) 76 mm x 76 mm x 23 mm
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Senzorul de cameră Danfoss Link™ RS este un 
senzor electronic pentru măsurarea temperaturii 
camerei.

Senzorul de cameră este o parte a unui sistem 
Danfoss Link™ care este utilizat pentru controlul 
wireless al sistemelor de încălzire în clădirile 
rezidenţiale şi comerciale mici. 

Senzorul de cameră Danfoss Link™ RS are inclus 
un senzor de temperatură, care măsoară tem-
peratura mediului ambient.

El permite controlul încălzirii bazat pe tempera-
tura camerei unde este instalat.
Cu senzorul de cameră Danfoss Link™ RS puteţi 
regla temperatura camerei la valoarea dorită.
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Danfoss nu poate accepta nici o responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broşuri şi alte materiale tipărite. Danfoss îşi rezervă dreptul de a modifica produsele sale fără notificare. 
Acest lucru este valabil şi pentru produse deja comandate, cu condiţia ca aceste modificări să poată fi făcute fără modificări ulterioare  în specificaţiile deja convenite. Toate mărcile comerciale din acest 
material sunt proprietatea respective companii. Danfoss şi emblema Danfoss sunt mărci comerciale ale Danfoss A / S. Toate drepturile rezervate.
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