Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo utraty życia na skutek porażenia prądem!
Instalacje elektryczne wykonywać zgodnie z aktualnymi
przepisami i normami oraz przepisami lokalnego zakładu
energetycznego. Niniejsza instrukcja wymaga wiedzy specjalistycznej
potwierdzonej państwowym dyplomem ukończenia nauki w jednym z
następujących zawodów: elektryk lub elektronik.
Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy przeczytać dokładnie całą
instrukcję obsługi. Wszystkie prace związane z instalacją przeprowadzać
w stanie odłączonym od napięcia
REHAU AG + Co niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Nea
Smart 2.0 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji
zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.rehau.com/neasmart2
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Czujnik zewnętrzny

Komunikaty błędów
- Er 01: Czujnik temperatury poza zakresem
- Er 02: Czujnik temperatury uszkodzony
- Er 03: Zwarcie czujnika temperatury
- Er 04: Czujnik wilgotności poza zakresem
- Er 05: Czujnik wilgotności uszkodzony
- Er 06: Zwarcie czujnika wilgotności
- Er 07: Czujnik zdalny poza zakresem
- Er 08: Czujnik zdalny uszkodzony
- Er 09: Zwarcie czujnika zdalnego
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Konfiguracja czujnika zdalnego
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select parameter

Parametry:
P0: Nie połączono
P01: C
 zujnik zdalny do monitorowania wartości minimalnej (chłodzenie) i maksymalnej (ogrzewanie)
temperatury np. podłogi (regulator kontroluje temperaturę powietrza oraz przestrzega min. i max.
temperatury na czujniku zdalnym)
P02: Czujnik zdalny do monitorowania wartości minimalnej (ogrzewanie i chłodzenie) i maksymalnej
(ogrzewanie) temperatury np. podłogi (regulator kontroluje temperaturę powietrza oraz przestrzega
min. i max. temperatury na czujniku zdalnym)
P03: Kontrola temperatury w pomieszczeniu tylko za pomocą czujnika zdalnego
P04: Zdalny czujnik temperatury (kontrola tylko temperatury podłogi)
P05: Zdalny czujnik temperatury (kontrola temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika zdalnego
i wbudowanego w regulator)
P06: Czujnik punktu rosy (styk przełączający)
P07: Kontrakton do okien
P08: Ochrona przed kondensacją przy zastosowaniu sufitów chłodzących (tylko w przypadku zastosowania
regulatorów pokojowych z pomiarem wilgotności)
Informacje dodatkowe
Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą radiową,
powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a także zapisywania danych w formie elektronicznej są zastrzeżone.
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