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TG-R5W

  

  

TG-R5W
Trådlös rumstemperaturgivare

 

TG-R5W är en högkvalitativ rumstemperaturgivare 
i Regins Go Wireless-koncept. Den är lätt att 
installera och har diskret design.

 9 Trådlös mätning av rumstemperatur

 9 Enkel och snabb installation med snäpplock

 9 Stabil och känslig detektering

 9 Hög tillförlitlighet och lång kommunikations-
räckvidd

 

Funktion

TG-R5W övervakar temperaturnivån i ett rum och skickar 
en signal till en mottagare för att aktivera till exempel 
ventilation eller värme. Den är utformad för att fungera 
ihop med Regins produkt RCW-M som är en trådlös mot-
tagare med Modbus-kommunikation.

Givaren övervakar temperaturen vid ett förinställt tidsin-
tervall och om temperaturen då har ändrats med mer än  
± 0,2 °C sänder den en signal till mottagaren. Om tem-
peraturen är stabil kommer givaren att sända en signal till 
mottagaren var 95-110 minut.  

Utseende

Givaren har en vit, diskret kåpa. 

Under locket finns en tryckknapp för att parkoppla giva-
ren med mottagaren och för testsyften, samt en lysdiod 
som indikerar kontakt med mottagaren och batteristatus.

Installation

Givaren kan enkelt monteras på alla plana ytor. Den är lätt 
att installera och flytta, vilket gör den väldigt flexibel.

Givaren använder två 1,5 V Litiumbatterier. 

För bästa möjliga temperaturövervakning bör givaren 
monteras i ett öppet utrymme med god luftcirkulation, på 
en höjd av 1,2 till 1,4 meter.
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TG-R5W

Tekniska data
Batteri AA 1,5 V L91 x 2
Batterilivslängd 10 år
Frekvens 868 MHz
Driftstemperatur -10...+50°C 
Luftfuktighet vid drift Max. 85 % RH (icke-kondenserande)
Skyddsklass IP30

CE
LVD, lågspänningsdirektivet: Produkten uppfyller kraven i det europeiska  
lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU genom produktstandarderna EN 60950-1 och +A11, +A1, +A12 och +A2.

EMC emissions- och immunitetsstandard: Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2014/30/EU genom produkt-
standarderna EN 50130-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 och +A2.

Effektivt användande av radiofrekvensspektrum: Produkten uppfyller kraven i Effektivt användande av radiofrekvens-
spektrum, Artikel 3.2 av 1999/5/EG genom produktstandarderna: EN 301489-1: V1.9.2, EN 301489-3: V1.6.1,  
EN 300220-2: V2.4.1, EN 300220-1: V2.4.1
Radiofrekvens & mänsklig exponering
EN 62479

RoHS: Produkten uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU genom produktstandard  
EN 50581:2012.

Dimensioner
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Mått i mm.

Produktdokumentation
  

  

Dokument Typ
Instruktion TG-R5W Instruktion för installation av TG-R5W
Instruktion RCW-M Instruktion för installation av Modbusmottagaren RCW-M

 Produktdokumentationen kan laddas ner från www.regincontrols.com.


