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Použití
Devilink™ systém - komfort a pohoda 
s bezdrátovým řízením.

Hlavní výhodou systému Devilink™ 
je bezdrátové řízení všech druhů 
vytápění - radiátorů, podlahového 
topení a konvektorů.

Systém Devilink™ zajistí komfortní 
teplotu v místnostech a úsporu 
nákladů na vytápění. 

Šetřit nebylo nikdy jednodušší.

Systém Devilink™ přínáší  revoluční 
ovládání s možností rozšíření ovládání 
dalšího příslušenství podle potřeby 
uživatele. 

 Devilink™ PR - modul zásuvka, který 
zapíná a vypíná například topný 
konvektor, nebo jiné zařízení podle 
časového programu.

Bezdrátový modul Devilink™ PR je 
velmi snadné instalovat v místnosti.  

S modulem Devilink ™ PR, pro 
ovládání topení, instalujeme v 
místnosti také jednotku Devilink ™ 
RS - bezdrátový teploměr pro zajištění 
komfortu v místnosti.

S modulem Devilink ™ PR můžete 
ovládat také jiné elektrické přístroje 
dle týdenního časového programu, 
světla, žaluzie apod. 

Devilink™ PR - modul zásuvka pouze 
zasunete do volné zásuvky, ze které 
budete ovládat elektrický přístroj.

UPOZORNĚNÍ! Elektrický radiátor 
spínaný modulem Devilink™ PR musí 
mít vestavěnou tepelnou pojistku 
proti přehřátí.

UPOZORNĚNÍ!
Elektrické podlahové vytápění 
musí být instalováno vždy s 
podlahovým čidlem umístěným ve 
vytápěné zóně!



Výhody

Řízení topení 

Spínání elektrických přístrojů 

Bezdrátové spojení s centrální jed-
notkou Devilink™ CC

Instalace do zásuvky

Snadné připojení

Denní / týdenní přehled

Denní / týdenní spínací program

Úspora elektrické energie

EC prohlášení o shodě:
EN 60730
EN 300 220-2

DEVI s.r.o.
Smetanovo nábřeží 
12
690 02 Břeclav
Tel: +420 519 322 
193

Fax: +420 519 322 
585 

Devilink™ PR – technické údaje

Napájecí napětí 230 V AC, 50 Hz

Příkon v úsporném režimu < 1 W

Spínaný výkon 2300 W, 460 VA 600 W
žárovka

Regulace PWM – pulsně šířková modulace

Pracovní teplota 0° až +35°C

Vysílací frekvence 868,42 MHz

Dosah signálu v budově Až do 30 m

Vysílací výkon Max. 1 mW

Spínací relé 1 pólové

Třídá krytí IP 20

Rozměr (v/š/d) 106 mm × 59 mm × 75 mm

Devilink™ komponenty systému

19190000 Devilink™ CC centrální jednotka typ K

19190001 Devilink™ CC centrální jednotka typ Z

19190002 Devilink™ CC není dostupný v ČR

19190003 Devilink™ CC není dostupný v ČR

19190004 Devilink™ RS snímač teploty prostorový

19190005 Devilink™ FT spínací jednotka ELKO

19190006 Devilink™ BSU servisní bateriový modul

19190007 Devilink™ FT není dostupný v ČR

19190008 Devilink™ FT spínací jednotka JUSSI

19190026 Devilink™ PR modul zásuvka

19190027 Devilink™ HR modul relé


