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VIEDAIS REGULATORS AR VADU DROŠĪBA

Šī iekārta veic plūsmas regulāciju
radiatoros un apkures sistēmās.
Tā darbojas ar elektrības padevi
un bez vadiem sazinās ar bāzes
staciju.

- Iekārta paredzēta lietošanai iekštelpās
- Pasargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras 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 daļas. 
- 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.



SPECIFIKĀCIJA PIESLĒGUMA VIETAS REGULATORAM

Pieslēguma vietas un barošana
- Savienojuma ligzda (elektrības padevei
   un regulatora pieslēgšanai)
- Strāvas spriegums: ~ 220 V 
- Strāvas patēriņš: līdz 3.5 W

Slēdža izmēri
- Garums: 56 mm    - Platums: 56 mm    - Biezums: 18 mm

Regulatora izmēri
- Garums: 74 mm    - Platums: 44 mm    - Biezums: 65 mm

Ārējās vides ietekme
Lietošanas laikā 
- Temperatūra: 0° C līdz 40° C 
- Relatīvais mitrums: 5% līdz 95%

Uzglabājot ierīci 
- Temperatūra: -30° C līdz 70° C 
- Relatīvais mitrums: mazāk kā 95%

Gredzens uzskrūvēšanai uz
radiatora vārsta

Regulatora korpuss
- Aizvērtā stāvoklī tā pamatne un
  augšdaļa ir sakļāvušās
- Atvērtā stāvoklī starp pamatni
un augšdaļu ir atstarpe. Atvēršanās
notiek aptuveni 3 minūšu laikā.

Savienojuma ligzda
Pieslēgta pie komplektā esošā vada

Komunikācijas specifikācija
- Frekvence: 868 MHz
- Protokols: IST-RF
- Uztveršanas rādiuss: iekštelpās 30m



UZSTĀDĪŠANA

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

1. Pieslēdziet elektrības vadu slēdzim un regulatoram. Regulatora gredzenu uzskrūvējiet
     uz radiatora vārsta un pēc tam uzlieciet pašu regulatoru.

2. Iespraudiet to elektrības rozetē. Atrasto iekārtu logā parādās jauna iekārta.

3. Slēdža aizmugurē redzams tā identifikātors, tas redzams arī reģistrācijas logā pie
     katras iekārtas. Izmantojot to, atzīmē, kurā telpā atrodas slēdzis.

Papildus uzstādīšana (jau esošam Istabai komplektam)
Savā Elektrum Viedā māja kontā (elektrumviedamaja.lv), atveriet sadaļu “uzstādījumi”, 
izvēlieties “iekārtas” un “pievienot iekārtu”. 
Tālāk izpildiet 1.- 3. soļus, kas aprakstīti augstāk.

xxxx
Slēdža identifikators atrodas
korpusa aizmugures daļā un
sastāv no 4 cipariem

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

Savienojuma ligzda
Pievada elektrību slēdzim
un savieno to ar regulatoru

PIESLĒGUMA VIETAS SLĒDZIM


