REMOTE CONTROLLED SOCKET
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ
РАДИОУПРАВЛЯЕМИ
КОНТАКТИ

* Снимката е илюстративна. В България
се продава RCS вариант “шуко”.

Елиминират разходите за ток в режим „Готовност“
Възможност за контрол на цели групи уреди
Работят с дистанционните управления на някои уреди*

MONITOR REDUCE SAVE

Без усилие контролирате уредите от разстояние

Официален дистрибутор на „efergy“ за България: „АТТО“ ЕООД
* Производителят не гарантира съвместимост с конкретни марки и модели дистанционни управления

REMOTE CONTROLLED SOCKET
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ
РАДИОУПРАВЛЯЕМИ
КОНТАКТИ

КАК РАБОТЯТ КОНТАКТИТЕ
Нашият продукт RCS ви позволява с едно натискане на бутона напълно да изключите електрическите си уреди, като по този начин
спестявате електроенергия и пари. Дистанционното управление
по всяко време ви е под ръка, така че да ви е удобно да увеличите
икономиите. Достатъчно е да включите избрания електроуред в
енергоспестяващия контакт RCS, след това със съответните бутони на дистанционното управление можете да контролирате от
разстояние.
Вкл./Изкл.

ЛЕСНА ИНСТАЛАЦИЯ
• Поставете батерията на дистанционното управление
• Включете контакта към електрическата мрежа. Лампичката ще светне
• Натиснете бутон на дистанционното, за да го свържете с контакта
• При установена връзка лампичката на контакта ще замига бързо
• От този момент можете да контролирате контакта дистанционно
• Повторете същите стъпки, за да програмирате и останалите контакти

Дистанционно
управление

RCS, включен към ел. мрежа

Група уреди
1 уред [ИЛИ] (с разклонител)

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕТО СТАВА ЛЕСНО
Комплектът се състои от две части - контакт/адаптор и дистанционно управление. Радиоуправляемият контакт RCS се поставя
към стенната електрическа розетка и може да бъде включван и
изключван чрез дистанционното управление.
В съвременните домове обикновено има телевизор, DVDустройство или система за домашно кино, сателитен приемник
или декодер, които са включени в един общ разклонител, а той
от своя страна - към стенна розетка. Достатъчно е да поставите
RCS между разклонителя и розетката и ще можете с натискането
на един бутон едновременно да изключите захранването на
всички устройства изцяло.

3 x Радиоуправляеми контакти RCS
1 x Дистанционно управление
1 x Батерия тип „A23“ (L1028)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Име на модела
Номер на модела
Напрежение
Максимална мощност
Кодови комбинации
Работна честота
Обхват на връзката
Индикация за състоянието
Тип на батерията

Remote Controlled Socket
RCS-3-EU
230 V AC / 50 Hz
3680 W / 230 V AC
> 1 милион
433.92 MHz
20 метра
светодиод (LED)
A23 (L1028) 1 - 12 V DC alkaline

MONITOR REDUCE SAVE

Ръководството за употреба на български език можете да свалите от www.daspestimtok.com

