
Application

CF-MC is the Master Controller in Danfoss' CF2+

wireless floor heating control system.
2-way wireless communication between CF-MC
and other wireless CF2+ system components
ensures a high level of transmission security and
makes it possible to perform Link test of the
signals.
Transmission range is up to 30 m in normal
buildings. If transmission is reduced or blocked
by building or interior elements, a CF-EA external
antenna (accessory) can be used to avoid the
obstacles.
CF-MC is connected directly to 230 V power
supply, and it provides all actuator outputs with
with 24 V.

CF-MC Master Controller includes features like:

▪ 2-way wireless transmission at 868.42MHz,
for higher transmission security

▪ Direct link test option on each system
component

▪ Wireless assignment of room thermostats
and other system components

▪ 5 or 10 short-circuit protected outputs with
LED indication

▪ Outputs for 24V NC or NO actuators
▪ Valve motion for all outputs for approx. 12

min. every 14th day with no heat demand

▪ PWM (Pulse Width Modulation) principle
▪ Input (On/Off) for heating / cooling
▪ Input for PT1000 pipe sensor
▪ Input (On/Off) for global standby (can also

be used for CF-DS dew-point sensor)
▪ Relay for pump control with automatic

pump motion
▪ Relay for boiler control, activated only at

heat demand
▪ Easy cable fixing at each actuator output for

several cable types
▪ Automatic self diagnosis of errors

Larger CF2+ systems can consist of 2 or 3 CF-MC
Master Controllers with up to 30 outputs.
Systems with more Master Controllers can be
accessed by a single wireless CF-RC Remote
Controller, which gives access to even more
functionality and features, e.g.

▪ Individual settings for each Master
Controller output

▪ Override and locking of local room
temperature settings

▪ Setback and period programming
▪ System status etc.
▪ Forecast
▪ Low enrgy optimizer
▪ Control of cooling applications

Find more information in data sheet and
instruction for CF-RC.

Ordering Product Outputs Supply Type Code no.

Master Controller 5 outputs, 24 VDC 230 VAC CF-MC 088U0245

Master Controller 10 outputs, 24 VDC 230 VAC CF-MC 088U0240

Accessories Product Type Code no.

External antenna with 2 m cable CF-EA 088U0250

Cable extension for external antenna, 5 m CF-EC 088U0255

TWA-A 24 V NC actuator for Danfoss valves TWA-A 088H3110

TWA-A 24 V NO actuator for Danfoss valves TWA-A 088H3111

Data Sheet

CF-MC Master Controller
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Adatlap

CF-MC központi egység

Alkalmazás

Rendelési információ

Tartozékok

Megnevezés Kimenetek Tápfeszültség Típusjel Cikkszám

Központi egység 5 kimenet, 24 V DC 230 V AC CF-MC 088U0245

Központi egység 10 kimenet, 24 V DC 230 V AC CF-MC 088U0240

Megnevezés Típusjel Cikkszám

Külső antenna, 2 m kábellel CF-EA 088U0250

Hosszabbító kábel az antennához, 5 m CF-EC 088U0255

TWA-A 24 V NC szelepmozgató Danfoss szelephez TWA-A 088H3110

TWA-A 24 V NO szelepmozgató Danfoss szelephez TWA-A 088H3111

A CF-MC a Danfoss CF2+ vezeték nélküli 
padlófűtés szabályozó rendszer központi eleme.
A CF-MC és a többi, vezeték nélküli  CF2+ 
rendszerelem közötti kétirányú kommunikáció 
kiváló adási teljesítményt eredményez.

A jeltovábbítási hatótávolság átlagos épületben 
30 m. Ha a hatótávolságot valamilyen külső elem, 
épület, berendezési tárgy korlátozza, az opcioná-
lis CF-EA külső antenna használata szükséges. 
A CF-MC központ közvetlenül a 230 V-os 
tápellátásra van csatlakoztatva, a szelepvezérlő 
kimeneteket 24 V feszültséggel látja el.

A CF-MC központi egység többek között az 
alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 

•	 Kétirányú vezeték nélküli kommunikáció 
868,2 MHz-en a stabil, megbízható hálózat 
érdekében.

•	 Közvetlen hálózatteszt minden rendszerele-
men.

•	 Szobatermosztátok és egyéb komponensek 
vezeték nélküli csatlakoztatása.

•	 5, vagy 10 db rövidzárvédett kimenet LED 
visszajelzővel.

•	 Kimenet 24 V-os NC, vagy NO szelepmozga-
tóknak.

•	 Szelep járató funkció fűtési időszakon kívül 
kéthetente kb. 12 percig.

•	 PWM (Impulzus-szélesség modulált)
szabályozás.

•	 Bemenet (be/ki) fűtésnek / hűtésnek
•	 Bemenet PT1000 csőhőmérséklet- 

érzékelőnek.
•	 Bemenet (be/ki) általános készenlétre (a 

CF-DS harmatpont-érzékelőhöz is használ-
ható).

•	 Szivattyú relé automatikus szivattyú 
járatással.

•	 Kazánvezérlő relé, mely fűtési igény 
jelentkezésekor kapcsol.

•	 Könnyen vezetékezhető, többfajta  vezeték 
fogadására alkalmas kialakítás.

•	 Automatikus önellenőrző program a 
potenciális hibalehetőségek feltárására.

Nagyobb CF2+ rendszerek 2, vagy 3 központi 
vezérlőből is állhatnak, így akár 30 kimenet is 
vezérelhető. Több központ megléte esetén a 
rendszer az opcionális CF-RC távvezérlővel 
használható, amellyel többek között az alábbi 
funkciók érhetők el:

•	 Minden központi vezérlő kimenete külön 
állítható.

•	 A helyiségekben beállított hőmérséklet 
felülbírálása, vagy zárolása.

•	 Hőmérséklet csökkentés és időszaki 
vezérlés.

•	 Rendszer állapot kijelzése.
•	 Előrelátó szabályozás.
•	 Energia felhasználás optimalizálása.
•	 Hűtési rendszer vezérlése.

Bővebb információ a CF-RC adatlapján és 
szerelési útmutatójában.

VDSPK147 © Danfoss Heating Solutions               7/2011



Technical data Supply voltage 230 VAC
Output voltage 24 VDC
Number of outputs 5 / 10
Transmission frequency 868.42 MHz
Transmission range up to 30 m (in normal buildings)
Transmission power < 1 mW
Max. running load of actuator output 35 VA (total for all outputs)
Max. load for pump relay 230 V, 8 A / 2 A (inductive)
Max. load for boiler relay 230 V, 8 A / 2 A (inductive)
Approvals CE
Standard EN 60730
Directives R&TTE, LVD, EMC
Protection class IP30
Length of mains cable 1.5 m
Weight 700 g

Wiring Connections
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 PT 1000 pipe sensor.  Relay outputs.
 Global standby.  Actuator outputs.
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Adatlap CF-MC központi egység

Danfoss Kft. 
1139 Budapest
Váci út 91. 
Tel.: 36 1 450 2531
Fax: 36 1 450 2539
www.futestechnika.danfoss.com
A katalógusokban, brosúrákban és más nyomtatott anyagban található lehetséges hibákért Danfoss nem vállal felelősséget. Danfoss fenntartja azt a jogát, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül mó-
dosítsa. Ez a megrendelt termékekre is vonatkozik, amennyiben ezek a módosítások elvégezhetők az elfogadott specifikációban történő szükséges változtatások nélkül. Ebben az anyagban található 
összes védjegy a hivatkozott vállalat tulajdonát képezi. Danfoss és a Danfoss embléma a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva. 

Tápfeszültség 230 V AC

Kimenetek feszültsége 24 V DC

Kimenetek száma 5 / 10

Adási frekvencia 868,42 MHz

Hatótávolság max. 30 m (átlagos épületben)

Adási teljesítmény < 1 mW

Szelepek maximális kimeneti terhelése 35 VA összesen

Szivattyú relé maximális terhelése 230 V, 8 A / 2 A (induktív)

Kazán relé maximális terhelése 230 V, 8 A / 2 A (induktív)

Minősítés CE

Szabvány EN 60730

Direktívák R&TTE, LVD, EMC

Védettségi osztály IP 30

Tápkábel hossza 1,5 m

Tömeg 700 g

Műszaki adatok

Bekötési rajz

Méretek

 1 PT 1000 csőhőmérséklet érzékelő
 2 Általános készenlét
 3 Fűtés / hűtés

 4 Relék kimenete
 5 Szelepmozgatók kimenete
 6 Külső antenna csatlakozása
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Application

CF-RS CF-RP CF-RD CF-RF

CF-Rx is a range of room thermostats for Danfoss'
CF2+ wireless floor heating control system.

CF-Rx thermostats communicate with the CF-MC
Master Controller via 2-way wireless transmission.
All thermostats includes a Link Test function for
easy status indication of the wireless signal and a
LED warning for low battery.
The room thermostats are available in 4 versions.

CF-RS Standard Thermostat:

▪ Easy wireless assignment with Link Test to
Master Controller CF-MC.

▪ Min. and max. limitation of temperature
settings.

▪ Powered by 2 x AA Alkaline 1.5V batteries.
▪ LED indication for low battery.

CF-RP Public (tamperproof) Thermostat:

▪ Easy wireless assignment with Link Test to
Master Controller CF-MC.

▪ Min. and max. limitation of temperature
settings.

▪ Powered by 2 x AA Alkaline 1.5V batteries.
▪ LED indication for low battery.
▪ Hidden set point adjustment for use in

childrens rooms, schools, office buildings
etc.

CF-RD Display Thermostat:

▪ Easy wireless assignment with Link Test to
Master Controller CF-MC.

▪ Min. and max. limitation of temperature
settings.

▪ Powered by 2 x AA Alkaline 1.5V batteries.

▪ LED indication for low battery.
▪ Digital display showing actual or set room

temperature.

CF-RF Display Thermostat with InfraRed floor
sensor:

▪ Easy wireless assignment with Link Test to
Master Controller CF-MC.

▪ Min. and max. limitation of temperature
settings.

▪ Powered by 2 x AA Alkaline 1.5V batteries.
▪ LED indication for low battery.
▪ Digital display showing actual or set room

temperature.
▪ InfraRed floor sensor for minimum and

maximum floor surface temperature
limitation.

CF-RF

Data Sheet

CF-Rx Room Thermostats
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Application
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CF-RF

Data Sheet
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Adatlap

CF-Rx szobatermosztátok

Alkalmazás

CF-Rx termosztát család a Danfoss CF2+ vezeték 
nélküli padlófűtés szabályozó rendszerbe 
illeszkedik. 

A CF-Rx termosztátok a CF-MC központtal 
kétirányú vezeték nélküli hálózaton kommunikál-
nak. Mindegyik termosztát hálózatteszt funkció-
val, rendszerállapot jelzővel és gyenge elemre 
figyelmeztető LED jelzéssel rendelkezik. 
A szobatermosztátok 4 változatban állnak 
rendelkezésre.  

CF-RS termosztát

•	 Könnyű vezeték nélküli csatlakoztatás a CF-MC 
központi egységhez, hálózati teszt funkcióval.

•	 Minimum és maximum hőmérséklet 
beállítása.

•	 Tápellátás 2 db AA 1,5 V-os alkáli elemmel.
•	 Alacsony töltöttségre figyelmeztető LED 

jelzés.

CF-RP termosztát közösségi létesítményekbe

•	 Könnyű vezeték nélküli csatlakoztatás a CF-MC 
központi egységhez, hálózati teszt funkcióval.

•	 Minimum és maximum hőmérséklet 
beállítása.

•	 Tápellátás 2 db AA 1,5 V-os alkáli elemmel.
•	 Alacsony töltöttségre figyelmeztető LED 

jelzés.
•	 Rejtett tekerőgombbal, az illetéktelen 

beállítás elkerülése érdekében, pl. közösségi 
létesítményekbe, gyerekszobába, stb.

CF-RD termosztát kijelzővel

•	 Könnyű vezeték nélküli csatlakoztatás a CF-MC 
központi egységhez, hálózati teszt funkcióval.

•	 Minimum és maximum hőmérséklet 
beállítása.

•	 Tápellátás 2 db AA 1,5 V-os alkáli elemmel.

•	 Alacsony töltöttségre figyelmeztető LED 
jelzés.

•	 Digitális kijelző az aktuális ill. beállított érték 
kijelzésére.

CF-RF termosztát infrahőmérővel

•	 Könnyű vezeték nélküli csatlakoztatás a CF-MC 
központi egységhez, hálózati teszt funkcióval.

•	 Minimum és maximum hőmérséklet 
beállítása.

•	 Tápellátás 2 db AA 1,5 V-os alkáli elemmel.
•	 Alacsony töltöttségre figyelmeztető LED 

jelzés.
•	 Digitális kijelző az aktuális ill. beállított érték 

kijelzésére. 
•	 Infrahőmérő a padló minimum és maximum 

hőmérsékletének beállítására.
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Ordering Product Type Code no.

Standard room thermostat CF-RS 088U0210

Public (tamperproof) room thermostat CF-RP 088U0211

Room thermostat with digital display CF-RD 088U0214

Room thermostat with digital display and InfraRed floor sensor CF-RF 088U0215

Technical data Supply voltage 2 x 1.5 Alkaline batteries AA
Battery life CF-RS & CF-RP: 3-4 years

CF-RD & CF-RF: 1-3 years
Transmission frequency 868.42 MHz
Transmission range up to 30 m (in normal buildings)
Transmission power < 1 mW
Temperature setting range 5-35°C
Approvals CE
Standard EN 60730
Directives R&TTE, EMC
Protection class IP21
Weight 120 g

Dimensions 66 21

1
1
1

Data Sheet CF-Rx Room Thermostats
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Adatlap CF-Rx szobatermosztátok

Danfoss Kft. 
1139 Budapest
Váci út 91. 
Tel.: 36 1 450 2531
Fax: 36 1 450 2539
www.futestechnika.danfoss.com
A katalógusokban, brosúrákban és más nyomtatott anyagban található lehetséges hibákért Danfoss nem vállal felelősséget. Danfoss fenntartja azt a jogát, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül mó-
dosítsa. Ez a megrendelt termékekre is vonatkozik, amennyiben ezek a módosítások elvégezhetők az elfogadott specifikációban történő szükséges változtatások nélkül. Ebben az anyagban található 
összes védjegy a hivatkozott vállalat tulajdonát képezi. Danfoss és a Danfoss embléma a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva. 

Tápellátás 2 x 1,5 V AA alkáli elem

Elem élettartama CF-RS & CF-RP: 3-4 év
CF-RD & CF-RF: 1-3 év

Adási frekvencia 868,42 MHz

Hatótávolság max. 30 m (átlagos épületben)

Adási teljesítmény < 1 mW

Hőmérséklet állítási tartomány 5-35 °C

Minősítés CE

Szabvány EN 60730

Direktíva R&TTE, EMC

Védettségi osztály IP 21

Tömeg 120 g

Műszaki adatok

Méretek
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Rendelési információ Megnevezés Típusjel Cikkszám

Szobatermosztát CF-RS 088U0210

Szobatermosztát közösségi létesítményekbe CF-RP 088U0211

Szobatermosztát digitális kijelzővel CF-RD 088U0214

Szobatermosztát digitális kijelzővel és infrahőmérővel CF-RF 088U0215



Application

CF-RC is an optional wireless Remote Controller
for Danfoss' CF2+ wireless floor heating control
system.
CF-RC offers a wide range of extended
functionality and application features:

▪ Wall mounting (in docking station) with
230V supply. If temporarily carried around
powered by 2 x 1.5V Alkaline AA batteries

▪ Low battery indication via icon in display

▪ Display with backlight (initiates when a
button is activated)

▪ 2-way wireless transmission with Link Test
possibility

▪ Easy wireless assignment to Master
Controller CF-MC

▪ Error identification and alarm logging
▪ Override and locking of local room

temperature settings
▪ Setback and period programming
▪ System status etc.
▪ Forecast
▪ Low energy optimizer
▪ Control of cooling applications

All CF-RC options and functions are available
through display and push buttons. The menu
structure is self-guiding to make system access
easy.

Larger CF2+ systems can consist of 2 or 3 CF-MC
Master Controllers with up to 30 outputs. For
systems with more Master Controllers, CF-RC
Remote Controller gives access to individual
remote control and settings of each CF-MC
outputs and associated room thermostats.

Ordering Product Type Code no.

CF-RC wireless remote controller CF-RC 088U0221

Technical data Supply voltage 230 VAC (docking station) / 2 x 1.5 V Alkaline batteries AA
Transmission frequency 868.42 MHz
Transmission range up to 30 m (in normal buildings)
Transmission power < 1 mW
Approvals CE
Standard EN 60730
Directives R&TTE, LVD, EMC
Protection class IP21
Length of mains cable 1.8 m
Weight 200 g

Data Sheet

CF-RC Remote Controller
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Adatlap

CF-RC távvezérlő

Alkalmazás

Rendelési információ

A CF-RC egy opcionális távvezérlő a Danfoss 
CF2+ vezeték nélküli padlófűtés szabályozó rend-
szerhez. 
A CF-RC használatával kiegészítő funkciók és 
különböző működtető funkciók érhetők el.

•	 Falra szerelt 230 V-os dokkoló egységgel. 
Mobil használatkor 2 x 1,5 V AA alkáli 
elemről működik.

•	 Alacsony telepre figyelmeztető ikon a kijelzőn.
•	 Kijelző háttérvilágítással (gombnyomásra 

aktiválódik).

•	 Kétirányú vezeték nélküli kommunikáció 
hálózat teszt funkcióval.

•	 Könnyű vezeték nélküli csatlakoztatás a CF-MC 
központi egységhez.

•	 Hibakeresés, és riasztás naplózás.
•	 A helyiségekben beállított hőmérséklet 

felülbírálása, vagy zárolása.
•	 Hőmérséklet csökkentés és időszaki 

vezérlés.
•	 Rendszer állapot kijelzése.
•	 Előrelátó szabályozás.
•	 Energia felhasználás optimalizálása.
•	 Hűtési rendszer vezérlése.

A CF-RC távvezérlő funkciói és beállításai a 
kijelzőn a nyomógombok segítségével érhetők 
el. A menü felépítése egyszerű, a rendszerbeállí-
tások könnyen elérhetők.

Nagyobb CF2+ rendszerek 2, vagy 3 központi 
vezérlőből is állhatnak, így akár 30 kimenet is 
vezérelhető. Több központ megléte esetén a 
CF-RC távvezérlővel az egyes CF-MC központok 
kimenetei és termosztátjai egymástól függetle-
nül állíthatók.
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Megnevezés Típusjel Cikkszám

CF-RC Vezeték nélküli távvezérlő CF-RC 088U0221

Tápellátás 230 V AC (dokkoló) /  2 x 1,5 V AA alkáli elem

Adási frekvencia 868,42 MHz

Hatótávolság max. 30 m (átlagos épületben)

Adási teljesítmény < 1 mW

Minősítés CE

Szabvány EN 60730

Direktíva R&TTE, LVD, EMC

Védettségi osztály IP 21

Tápkábel hossza 1,8 m

Tömeg 200 g

Műszaki adatok



Dimensions 66 23.5

1
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7

Data Sheet CF-RC Remote Controller
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Adatlap CF-RC távvezérlő

Danfoss Kft. 
1139 Budapest
Váci út 91. 
Tel.: 36 1 450 2531
Fax: 36 1 450 2539
www.futestechnika.danfoss.com
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Application The CF-DS dew point sensor is used in floor
heating/cooling systems to protect against
building of condensation.

The CF-DS is strapped onto the supply pipe and
connected to the Global Standby input on the
CF-MC Master Controller.
CF-DS measures the relative air humidity
compared to the pipe temperature. At 90% RH
the dew point sensor sends a signal to the CF-MC
Master Controller, which closes the cooling
supply pipes.

Ordering Product Code no.

CF-DS dew point sensor 088U0251

Technical data Humidity sensor HC 105
Working range 10 - 100% RH
Switching point at 20°C / 68°F 90±3% RH
Switching hysteresis 5% RH

Response time, change of surface temperature t90 < 3 min.

Response time, change of relative humidity t90 < 25 sec.

Electrical output potentialfree relay with changeover contact
Switching capacity max. 24 V AC/DC, 1 A
Supply voltage 24 V AC/DC ± 20%
Current consumption at 24 V DC < 3 mA
Relay status indication LED (red)
Electrical connection 5-pole push-in terminal, max. 1.5 mm²
Dust protection by special coating (permeable for water vapour)
Housing protection class IP40
Housing material PC, fire resistant (according to UL94-V0)
Electromagnetic compatibility EN 61326-1, EN 61326-2-3
Working temperature 0 - 50°C / 32 - 122°F
Storage temperature -20 - 70°C / -4 - 158°F
Size (L x H x W) 63 x 54 x 23 mm
Weight approx. 60 g

Data Sheet

CF-DS Dew Point Sensor
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Adatlap

CF-DS harmatpont érzékelő

Alkalmazás A CF-DS harmatpont érzékelő padlófűtési / 
hűtési rendszereknél használható párakicsapó-
dás megelőzésére.

A CF-DS egységet az ellátó csőre kell helyezni, és 
a CF-MC központi egység általános készenlét 
bemenetére kell bekötni.
A CF-DS a levegő relatív páratartalmat méri és 
összeveti a cső hőmérsékletével. 90% relatív 
páratartalomnál a harmatpont érzékelő jelzést 
ad a CF-MC központnak, amely lezárja a hűtési 
csövet.

VDSPI147 © Danfoss Heating Solutions               6/2011 1

Páraérzékelő HC 105

Működési tartomány 10 - 100% relatív páratartalom

Kapcsolási pont 20 °C / 68 °F 90±3% relatív páratartalom

Kapcsolási hiszterézis 5% relatív páratartalom

Reagálási idő a felület hőmérsékletének változására t₉₀ < 3 min.

Reagálási idő a relatív páratartalom változására t₉₀ < 25 sec.

Kapcsolási teljesítmény max. 24 V AC/DC, 1 A

Tápellátás 24 V AC/DC ±20%  

Áramfelvétel 24 V DC feszültségen < 3 mA

Relé állapotjelző LED (piros)

Elektromos csatlakozás Ötpólusú reteszes kapocs, max. 1,5 mm² 

Porvédelem Speciális lakkozással (vízpára áteresztő)

Burkolat védettségi osztálya IP 40

Burkolat anyaga PC, UL94-V0 szerint önkioltó

Elektromágneses megfelelőség EN 61326-1, EN 61326-2-3

Működési hőmérséklet 0 – 50 °C / 32 – 122 °F

Tárolási hőmérséklet -20 – 70 °C / -4 – 158 °F

Méret (hosszúság x magasság x szélesség) 63 x 54 x 23 mm

Tömeg kb. 60 g

Műszaki adatok

Rendelési információ Megnevezés Típusjel Cikkszám

CF-DS harmatpont érzékelő CF-DS 088U0251



Mounting
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 Heat-conductive film

Wiring Connections

NO

NC

COM

GND

V+

24V AC/DC ±20%

Status indication:

▪ LED continuous light: Operating < 90% RH
▪ LED blinking: Condensation danger
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Felszerelés

Bekötés
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 1 Hővezető film

Állapotjelző:

•	 LED folyamatosan világít: működés < 90% 
relatív páratartalom.

•	 LED villog: kicsapódás veszély



Application CF-WR wireless relay is an accessory to the
Danfoss CF2+ wireless floor heating/cooling
control system.

CF-WR is used for controlling a condensing
boiler, chiller or pump, and due to wireless
connection with the CF-MC Master Controller,
installation is easy and highly flexible,

Configuration of CF-WR Wireless Relay is made
with the CF-RC Remote Controller. Please refer to
the instruction for CF-RC for further information.

1. PROG button with PROG LED.
2. Button not used for CF2+.

Ordering Product Code no.

CF-WR wireless relay 088U0252

Technical data Supply voltage 230 Vac ± 15%, 50 Hz
Construction EN 60730-1, EN 300-220-1
Max. ambient temperature 45°C
Switch type RZ1 - 1 x SPDT, type 1B
Switch rating 264 VAC, 3 (1) A
IP class IP 40
Control pollution situation Degree 2
Max. range 30 m
Operating frequency 868.42 MHz
Software classification Class A
Rated impulse voltage 2.5 kV
Ball pressure test 75°C
Size (L x H x W) 83 x 83 x 31 mm

Data Sheet

CF-WR Wireless Relay
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1. PROG gomb PROG LED-del
2. CF2+ esetében a gomb nincs használatban

Adatlap

CF-WR vezeték nélküli relé
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Alkalmazás A CF-WR vezeték nélküli relé a Danfoss CF2+ 
vezeték nélküli padlófűtés szabályozó rend-
szerbe illeszthető kiegészítő. 

A CF-WR kondenzációs kazán, klímahűtő, vagy 
szivattyú vezérlésére használható. Könnyen és 
rugalmasan felszerelhető, mivel a CF-MC 
központi egységhez vezeték nélkül csatlakozik.

A CF-WR relé beállítása az opcionális CF-RC 
távvezérlővel végezhető el. A beállításokról a 
CF-RC távvezérlő szerelési útmutatójából 
tájékozódhat.

Tápellátás 230 V AC ±15%, 50 Hz  

Konstrukció EN 60703-1, EN 300-220-1

Max. környezeti hőmérséklet 45 °C

Kapcsolási típus RZ1 - 1 xSPDT, type 1B

Kapcsolási teljesítmény 264 V AC, 3 (1) A

Védettségi osztály IP 40

Terhelési kibocsátás 2 szint

Max. hatótávolság 30 m

Adási frekvencia 868,42 MHz

Szoftver osztályozása A osztály

Tesztelési feszültség 2,5 kV

Golyós nyomópróba 75 °C

Méret (hosszúság x magasság x szélesség) 83 x 83 x 31 mm

Műszaki adatok

Rendelési információ Megnevezés Típusjel Cikkszám

CF-WR vezeték nélküli relé CF-WR 088U0252



Wiring Connections

N          L           1          2           3           4

�

Electronics
N
L
1 Not in use
2 Com
3 Zone 1 on
4 Zone 1 off
Note: For mains voltage applications link terminals L and 2.
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Bekötési rajz

 1  Elektronika
  N   Nulla
  L   Fázis
  1  Nincs használatban
  2  Com
  3  1-es zóna be
  4  1-es zóna ki
 Megjegyzés: hálózati feszültség kapcsolásához L és 2 pontokat össze kell kötni
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