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VIEDAIS PROBES SENSORS 

Komplektā ietilpst temperatūras
sensors PT1000

Šī ierīce paredzēta temperatūras mērīšanai
mitrā vidē.  Ierīce darbojas ar pastāvīgu tīkla
barošanas pieslēgumu un komunicē ar
bāzes staciju attālināti.



SPECIFIKĀCIJA

Pieslēguma vietas un barošana
- temperatūras sensora PT1000 pieslēgvieta
- tīkla spriegums 90 .. 250VAC
- enerģijas patēriņš līdz 0.3W

Komunikācijas specifikācija
- frekvence: 868 MHz
- protokols: IST-RF
- uztveršanas rādiuss: iekštelpās 30m
- datu sūtīšanas intervāls: 5 minūtes

Ārējās vide ietekme
Lietošanas laikā
- temperatūra: -20˚C līdz +40˚C
- relatīvais mitrums: 5% līdz 95%

Uzglabājot ierīci
- temperatūra: -30˚C līdz +70˚C
- relatīvais mitrums: mazāk kā 95%

Izmēri
- garums: 56mm – platums: 56mm – biezums: 18mm

Temperatūras mērītājs
    standarta PT1000 sensors
         -diapazons
        temperatūra: -35˚C līdz 120˚C
           precizitāte: +/- 0.5˚C



PIESLĒGUMA VIETAS

Pin #1 Temperatūras sensors
Pin #2 Temperatūras sensors
Pin #3 AC maiņsprieguma neitrāle N
Pin #4 AC maiņsprieguma fāze L

Indikators
Zils (mirgo): mēģina
savienoties ar bāzes staciju
Zils (deg pastāvīgi): sensors
ir savienojies ar bāzes staciju,
indikators nodziest pēc 10
sekundēm. Sensoram darba 
režīmā indikators nedeg.

Pin #1

Temperatūras sensors
PT1000

Barošanas kontakti
90 .. 250VAC

Indikators
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UZSTĀDĪŠANA

Pirms sensora uzstādīšanas nepieciešams izpildīt ar bāzes stacijas uzstādīšanu saistītās
darbības elektrumviedamaja.lv. Kad prasītie soļi ir izpildīti:

Papildus uzstādīšana (jau esošam Istabai komplektam)
Savā Elektrum Viedā māja kontā (elektrumviedamaja.lv), atveriet sadaļu 
“Mājas uzstādījumi”, izvēlaties “Ierīces” un “Uzstādīt jaunu ierīci”. 
Tālāk izpildiet 1. -3. soļus, kas aprakstīti augstāk.

Ierīces identi�kators atrodas
korpusa aizmugures daļā

1. Pieslēdziet temperatūras sensora vadu pie ierīces, pārliecinieties vai vadi ir korekti
savienoti ar ierīci.
2. Iegremdējiet temperatūras sensoru ūdenī vai novietojiet to telpā. Izvēloties sensora 
novietojumu, ņemiet vērā, ka temperatūras sensoram jāatrodas vietā, kur tā mērījumi 
nevar ietekmēt tiešie saules stari, aukstums no loga vai durvīm, kā arī radiatori.
3. Pievienojiet ierīci pie barošanas. Atrasto ierīču logā parādās jauna ierīce. Sensora
aizmugurē redzams tā identi�kators, tas redzams arī reģistrācijas logā pie katras ierīces.
Izmantojot to, atzīmē zonu, kurā atradīsies sensors.



DROŠĪBA

- Ierīce paredzēta lietošanai iekštelpās.
- Pasargājiet ierīci no mitruma. Nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var 
   izraisīt tās bojājumus.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču
   ekspluatācijas laiku un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci. Tādā veidā tiek apdraudēta jūsu veselība un garantijas
   remonts vairs nav spēkā. Korpusa iekšpusē nav nevienas detaļas, kuru spētu
   nomainīt vai salabot lietotājs.
- Ierīces uzstādīšanai nepieciešamas tehniskas zināšanas!



elektrumviedamaja.lv


