
Anvendelse

CF-RC er en trådløs fjernbetjening til Danfoss'
trådløse CF2+-gulvvarmestyring.
CF-RC har en lang række udbyggede funktioner
og anvendelsesmuligheder:

▪ Vægmontage (i dockingstation) med 230 V
forsyning. Når den midlertidigt
transporteres rundt, får den strøm af 2 x 1,5
V AA alkaline-batterier.

▪ Indikation af lav batteristand via ikon i
displayet

▪ Display med baggrundsbelysning (tændes
ved aktivering af en af knapperne)

▪ Trådløs tovejstransmission med mulighed
for Link Test.

▪ Enkel trådløs tilmelding til CF-MC-
masterregulator

▪ Fejlidentifikation og alarmlogføring
▪ Overstyring og låsning af lokale

rumtemperaturindstillinger
▪ Temperatursænknings- og

periodeprogrammering
▪ Systemstatus osv.
▪ Intelligent styring (forecast)
▪ Low energy optimizer (Optimering af

energiforbrug)
▪ Styring af køleapplikationer

Samtlige CF-RC-valgmuligheder og -funktioner er
tilgængelige via displayet og trykknapperne.
Menustrukturen er selvforklarende og gør
systemadgangen let.

Større CF2+-systemer kan bestå af to eller tre CF-
MC-masterregulatorer med op til 30 udgange. I
systemer med flere masterregulatorer giver CF-
RC-fjernbetjeningsenheden adgang til individuel
trådløs fjernbetjening og indstilling af hver enkelt
CF-MC-udgang og de tilknyttede
rumtermostater.

Bestilling Produkt Type Best.nr.

Trådløs CF-RC-fjernbetjening CF-RC 088U0221

Produkt VVS-nr. Best.nr.

Trådløs CF-RC-fjernbetjening 46 0960.220 088U0221

Tekniske data Forsyningsspænding 230 VAC (dockingstation)/2 x 1,5 V AA alkaline-batterier
Transmissionsfrekvens 868,42 MHz
Transmissionsrækkevidde op til 30 m (i almindelige bygninger)
Transmissionsstyrke < 1 mW
Godkendelser CE
Standard EN 60730
Direktiver R&TTE, LVD, EMC
Beskyttelsesklasse IP21
Strømkablets længde 1,8 m
Vægt 200 g
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