Технічні характеристики

Danfoss Ally™ Gateway

Застосування

та просто виконувати необхідні налаштування.
• Функція попереднього нагріву використовується для забезпечення необхідної температури у заданий час. Активація функції
попереднього нагріву забезпечує нагрівання відповідно до наступного запрограмованого значення у режимі «Вдома».
• Програмне забезпечення модуля Danfoss
Ally™ Gateway автоматично оновлюється
через інтернет.

Інтерфейсний модуль Danfoss Ally™ Gateway – це
програмована бездротова система управління,
яка забезпечує підключення усіх пристроїв
Danfoss Ally™ до інтернету та здійснює інтелектуальний контроль вашої системи опалення за
допомогою застосунку, який можна безкоштовно завантажити з Google Play або App Store.
Блок живлення та кабель LAN для підключення
до мережі Інтернет постачаються у комплекті.
• Забезпечує управління відповідно до
заданого щоденного графіку опалення для
кожної кімнати окремо, дозволяючи швидко

Замовлення

Просте встановлення

Інтерфейсний модуль
Danfoss Ally™ Gateway

1 од.

Радіаторний термостат
Danfoss Ally™

32 од.

Майстер-контролер
Danfoss Icon™

3 од.

Повторювач сигналу
Danfoss Zigbee

>10 од.

Найменування виробу

Інструкція з встановлення - мова

Danfoss Ally™ Gateway

EN, DE, DA, FR, IT, PL, CS, ET, LV, HR, IS, SK, 014G2400
SL, TR, UA

Завантажити
1 застосунок

3 Підключити до мережі
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Кількість одиниць відповідного обладнання
у одній системі не повинна перевищувати
наступне:

Код №

Підключити
2 кабелі

Завершити налаштування
4 системи
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Технічні
характеристики

Функція виробу

Інтерфейсний модуль для систем розумного
дому

Рекомендоване використання

Побутове (ступінь забруднення 2)

Призначення

Радіатори, водяні теплі підлоги

LED індикатори (зелені)

Живлення/Статус, Підключення до мережі

Кнопка

Натисніть кнопку Reset та утримуйте
впродовж 5 сек, щоб повернутися
до заводських налаштувань

Блок живлення

5 В DC

Адаптер

110 В ~ 240 В AC, 5В 1A DC

Енергоспоживання / Режим очікування

< 5 Вт / < 2 Вт

Дротове з’єднання

10/100M Ethernet порт (RJ45, LAN)

Бездротове з’єднання

Zigbee / IEEE 802.15.4

Частота передачі даних / Потужність

2,4 ГГц / < 20 дБм (79 мВт)

Діапазон передачі даних всередині будівель

до 30 м

Оновлення мікропрограм

Оновлення по бездротовому зв’язку

Робоча температура

-10 °C до 55 °C

Температура зберігання

-20 °C до 60 °C

Розмір

95 мм x 95 мм x 23 мм

Клас захисту IP

20

Засоби сполучення

Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API

23 mm

Сертифікати, маркування
95 mm тощо

RESET

USB

LAN

Розміри

23 mm

Ally

95 mm

95 mm

95 mm

RESET

USB

LAN

Ally
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+380 800 800 144 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів України)
Компанія Danfoss не несе відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах чи інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss зберігає за собою право вносити зміни в свою
продукцію без попередження. Це положення поширюється також на вже замовлені продукти, але за умов, що внесення таких змін не спричиняє необхідності внесення змін в уже погоджені
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