Instruc iuni de utilizare

RDH100RF/SET

RDH100RF/SET este alc tuit dintr-un regulator de temperatur f
fir RDH100RF i un receptor
RCR100/433. RDH100RF v permite s alege i temperatura dorit în camer (setpoint) pentru intervalul
de timp dorit. Aparatul are un buton ergonomic pentru alegerea facil a valorii temperaturii.

Alegerea temperaturii dorite
· Roti i butonul în sens antiorar pentru a reduce
temperatura sau în sens orar pentru a cre te
temperatura dorit , cu ecarturi de 0,5 °C
· Temperatura dorit este afi at lâng simbolul
temperaturii de confort

Afi aj
Temperatura actual din camer ,
exprimat în ºC
Aparatul regleaz pân la
atingerea temperaturii de confort
aleas
Indic atunci când înc lzirea este
necesar

Înlocuirea bateriilor
1.
2.

Procura i dou baterii alcaline noi tip AA, de 1,5 V.
Scoate i sertarul pentru baterii, scoate i bateriile vechi, introduce i noile
baterii i apoi pune i la loc sertarul cu baterii.
Valorile ini iale setate trebuie verificate dup scimbarea bateriilor!
3. Asigura i-v c bateriile vechi sunt îndep rtate corespunz tor, în
conformitate cu normele de mediu.

Apare pe ecran atunci când este
testat emi torul.
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Buton setare
Buton pentru
alegerea valorii
temperaturii
dorite: mai
cald/mai rece

Economisi i energie f
·
·

sacrificarea confortului

Nu l sa i temperatura din camer s creasc peste 21 C
Aerisi i camerele doar pentru perioade scurte de timp, dar bine, cu ferestrele
larg deschise.

Dou baterii alcaline tip AA, de 1,5 V

Punere în func iune
Punere în func iune
· Îndep rta i foliile negre pentru transport de pe bateriile alcaline.
· Verifica i dac sertarul pentru baterii este în pozi ia corect .
· Dac nu sunt montate baterii, introduce i 2 baterii alcaline tip AA în compartimentul
pentru baterii.
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Regulament RED
RDH100RF/SET:
·
Frecven de operare: 433.94 MHz
·
Maxim putere Radio-Frecven : 3.25 dBm
Siemens Switzerland Ltd. declar faptul c echipamentul radio de tip RDH100RF/SET,
este conform cu Directiva Uniunii Europene 2014/53/EU. Textul complet al declara iei de
conformitate este disponibil la urmatoarea adresa:
www.siemens.com/download?A6V10223354.

Compartiment baterii
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Înlocui i bateriile
RF
TEST
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Conform directivei europene, aparatul trebuie eliminat ca de eu provenit
din echipamente electrice i electronice, eliminarea ca de eu menajer
fiind interzis .
·
Elimina i aparatul utilizând canalele prev zute în acest sens.
·
Respecta i legisla ia local i legisla ia în vigoare la momentul
actual.
·
Elimina i bateriile uzate la centrele de colectare prev zute în acest
sens.
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Vedere frontal
receptor
LED indicator de
semnal
Semnalul este bun când LEDul clipe te verde.
Un LED ro u care clipe te
indic faptul ca nu este
semnal.

LED indicator releu

NOT :

LED-ul portocaliu indic faptul c releul
este ac ionat.

Trebuie s relua i procedura de punere în func iune pentru a restabili o conexiune între regulatorul
electronic de camer (emi tor) i receptor.

Setarea parametrilor

Buton OVERRIDE

RESET: Ap sa i butoanele LEARN &
OVERRIDE timp de 4 secunde pentru a
terge toate adresele emi toarelor.
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Pute i ap sa butonul OVERRIDE de pe receptor pentru a porni/opri manual, în cazul unei unit i de
camer defect sau a unui protocol de transmisie nefunc ional.

Ap sa i acest buton pentru a for a o
comand în locul emi torului.
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NOT :

Buton LEARN

Vedere din spate a
unit ii de camer
(emi tor)

Ap sa i butonul pentru a memora o
adres a emi torului.

Mod setare parametrii
1. Tineti apasat butonul LEARN timp de 5 secunde pana apare „P01“
2. Apasati butonul LEARN inca o data iar valoarea parametrului va incepe
sa clipeasca, astfel fiind gata pentru ajustare.
3. Setati parametrul la valoarea dorita prin rotirea butonului.
4. Apasati LEARN pentru confirmarea setarii.
5. Rotiti butonul in sens orar pentru a trece la urmatorul parametru de
setat si repetati pasii 2 – 4.
6. Iesiti din meniul de setare a parametrilor prin rotirea butonului in sens
orar pana la „End“ dupa care apasati butonul LEARN o singura data.

Parametrii:
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Buton LEARN

EL

Ap sa i i elibera i pentru
telegram
Tineti apasat mai mult de 5
secunde pentru intrarea in
modul de setare
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Buton TEST

P01 Algoritm de raspuns: 2-pozitii 1K / 2-pozitii 0.5 K / PID rapid / PID
lent (setare de fabrica)
P02 Interval maxim de temperatura
P03 Interval minim de temperatura

Folosit pentru testarea transmisiei.

Instruc iuni de configurare pentru Siemens RDH100RF/SET
Emi
Dac
1.
2.
3.
4.

torul RDH100RF i receptorul RCR100/433 sunt setate s comunice (împerecheate) din fabric .
nu comunic , este necesar s fie împerecheate din nou, conform instruc iunilor urm toare:
Reseta i receptorul ap sând simultan butoanele LEARN & OVERRIDE timp de 4 secunde.
Ap sa i i elibera i butonul LEARN. Acum receptorul este în modul înv are.
Ap sa i i elibera i butonul LEARN de pe spatele emi torului.
Un LED verde sau clipind verde indic un semnal bun, un LED ro u sau clipind ro u indic lips
semnal.
5. Pentru a testa transmisia, ap sa i butonul TEST de pe emi tor, care ac ioneaz releul din
receptor indiferent de temperatur . Simbolul RF TEST apare pe afi ajul termostatului.
6. Un LED portocaliu indic faptul c releul este ac ionat.
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