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INŠTALAČNÝ / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

ZigBee repeater
Model: RE10RF

SALUS Controls zaručuje, že tento produkt bude bez akýchkoľvek  chýb materiálu alebo
spracovania, a jeho parametre budú v súlade s jeho špecifikáciou, po dobu 5 rokov od dátumu
inštalácie. SALUS Controls bude mať v prípade porušenia tejto záruky výhradne a iba povinnosť
(podľa vlastného uváženia), opraviť alebo vymeniť chybný výrobok.

Meno zákazníka:.............................................................................................................................

Adresa zákazníka: ............................................................................................................................

............................................................................... PSČ: .................................................................

Tel : ........................................................ Email: ..............................................................................

Inštalatérska firma........................................................................................................................

Tel : ............................... .......................... Email: ..........................................................................

Dátum inštalácie: ..............................................................................................................................

Meno inštalatéra: ............................................................................................................................

Popis inštalatéra: ...........................................................................................................................

ZÁRUKA

TECHNICKÉ PARAMETRE

ZMAZANIE REPEATERA ZO SIETE ZIGBEE

Model RE10RF

Typ ZigBee repeater

Funkcia Repeater Zigbee pre systém iT600

Ovládanie Otvorí / Zatvorí Zigbee sieť

Indikátor 3 LED farby Červená - Zelená - Žltá

Užívateľské rozhranie Samostatné tlačidlo

Prevádzková teplota 0 - 45 ºC

Skladovacia teplota -20ºC - 60ºC

Frekvencia 2.4 GHz

Napájanie 230V 50Hz pomocou adaptéru (súčasťou balenia)

Farebné tlačidlo sa zmení
na ŽLTÚ farbu, čo

indikuje zmazanie
systému. V tomto bode

nemôže byť proces
zrušený.

Po odstránení repeatera zo siete ZigBee ho budete musieť
znovu nainštalovať.
Pokiaľ odstránite repeater, všetky termostaty pripojené
do siete ZigBee cez repeater stratia spojenie so sieťou.

Stlačte tlačidlo
na 15 sekúnd pre

odstránenie
repeatera zo siete.
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INŠTALÁCIA

Product Compliance & Safety Info

Zhoda výrobku 
Tento výrobok je kompatibilný s CE a spĺňa
nasledujúcu smernicu ES: Smernica o
elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/EC a
Smernica pre nízke napätie 2006/95/EC

Varovanie

Tento výrobok musí inštalovať kompetentná osoba a
inštalácia musí prebiehať v súlade s pokynmi,
normami a predpismi, ktoré platia pre daný región,
alebo štát, kde je výrobok nainštalovaný.
Nedodržanie požiadaviek príslušných pokynov,
noriem a predpisov môže viesť k úrazu, smrti alebo
k trestnému stíhaniu.

Varovanie
Pred inštaláciou alebo prácou na akejkoľvek súčasti,
ktorá vyžaduje napájanie 230V 50Hz, vždy odpojte
prístroj z el. siete.

Veríme, že výrobok bude
spĺňať Vaše predstavy...

Obsah balenia

1x Inštalačný / Užívateľský manuál

1 x RE10RF

1 x EU adaptér

Stlačte a podržte tlačidlo na
koordinátori po dobu päť
sekúnd pre vstup do režimu
párovania.
LED krúžok bude blikať
načerveno.

Adaptér Repeater

Pripojte adaptér k USB
adaptéru

INŠTALÁCIAPREHĽAD SYSTÉMU

Stlačte a uvoľníte tlačidlo
repeatera. LED krúžok bude
svietiť načerveno, to signalizuje
že je pripojený k sieti.

Centrálna svorkovnica SALUS
KL10RF alebo KL08RF

RX10RF

Termostaty
VS10/20RF

CO10RF

ÚVOD
Pokiaľ Váš systém iT600 obsahuje viac ako 32 batériových zariadení, ku
koordinátoru CO10RF ZigBee musíte pridať tiež RE10RF ZigBee repeater.
Repeater RE10RF musíte tiež pridať v prípade, že zariadenia napájané
batériami vo Vašom iT600 systéme sú príliš ďaleko od zariadenia napájaného
zo siete.

Pre viac informácií prejdite k
návodu daného zariadenia.

ZigBee Repeater musí byť vždy použitý s
produktmi iT600, viď nižšie:

64

System inštalácie je teraz
kompletný. Stlačte a podržte
tlačidlo na koordinátori, po piatich
sekundách sa zavrie mód
párovania. LED bude svietiť
načerveno. Pozrite tiež návod k
obsluhe koordinátora a návody k
obsluhe jednotlivých zariadení.

7Zapojte repeater do sieťového
7 napájania. Tlačidlo bude
blikať
načerveno.

5Zapojte koordinátor CO10RF,
viď 5 návod k obsluhe pre
CO10RF. Párovanie všetkých
zariadení sa vykonáva
pomocou koordinátora
CO10RF.
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Systém iT600

Návod k inštalácii v pdf nájdete na
www.salus-controls.sk

TRV10RF TRV10RFM

RE10RF
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