
Danfoss Link™ RS

Датчик температури повітря в 

приміщенні
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Danfoss Link™ RS – датчик тем-

ператури, джерело живлення 

– батарейки. Він вимірює тем-

пературу повітря у приміщенні 

та надає можливість керувати 

обігрівом.

Роз-

верніть 

пристрій

Встановлюйте 

на висоті 

80–150 см

IP21

Встановлюйте на відстані 

щонайменше 50 см від вікон і 

дверей, які час від часу можуть 

залишатись відкритими

Зніміть задню панель, 

злегка натиснувши на 

неї великими паль-

цями та посунувши 

донизу

Закріпіть 

задню 

панель на 

стіні

Установіть 

датчик, обереж-

но надівши його 

на задню панель

Датчик температури повітря Danfoss 

Link™ RS реєструється у системі з 

центральної панелі Danfoss Link™ 

CC. Для отримання докладнішої 

інформації зверніться до відповідної 

інструкції. 

Уникайте впливу 

прямих сонячних 

променів на Danfoss 

Link™ RS

Блокування – за-

хист від втручання  

Встановлюйте на 

відстані не більше 5–6 

м від терморегулятора 

living connect®

Danfoss Link™ RS
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Позначки на дисплеї

Температура оточуючого 

середовища

Температура підлоги

Повільне блимання зеленим
Пристрій не зареєстрова-

ний в системі

Часте блимання зеленим Виконується підключення

Блимання червоним +     

протягом 5 секунд 
Підключення не здійснене

  відображається  Перевірка зв’язку

Блимання червоним +     

протягом 5 секунд 

Перевірку зв’язку не  

пройшов

 Відображається + 

блимання червоного індика-

тора кожні 2,5 хв.

Низький рівень заряду 

батарейок

 Відображається  + 

блимання червоного індика-

тора кожні 30 сек.

Критично низький рівень 

заряду батарейок

E5
Коротке замикання датчика 

температури підлоги

E6
Обрив датчика температури 

підлоги

 Відображається

Керування кнопками забло-

ковано на Danfoss Link™ CC

 Блимає
Обмежено з Danfoss Link™ CC

Danfoss Link™ RS
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Технічні дані

Батарейки 2 лужні батарейки AA, 1,5 В

Термін служби батарейок До 4–5 років

Підсвічування екрана Зелений світлодіод

Температура оточуючого 

середовища
Від 0 до +40 ˚C

Контроль батарейок

Датчик оснащений системою 

контролю, яка виявляє низь-

кий або критично низький 

рівень заряду батарейок.

Частота передачі 868,42 МГц

Відстань між пристроями в 

звичайних будинках
До 30 м

Потужність передачі Макс. 1 мВт

Клас захисту IP 21

Розміри (мм) 75 x 75 x 24 

Danfoss Link™ RS
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Danfoss Link™ RS
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