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Czujniki bezprzewodowe

WRZ 
Czujniki bezprzewodowe z protokołem ZigBee

Bezprzewodowe czujniki pokojowe serii WRZ są zaprojektowane 
do wykrywania temperatury pomieszczenia / strefy i przesyłania 
bezprzewodowo danych do sterownika kontrolującego komfort w 
pomieszczeniu. Niektóre modele mierzą również wilgotność względną 
powietrza.
W bezprzewodowym systemie ZFR1800 czujniki komunikują się ze 
sterownikami serii FEC16, FEC26 i VMA16 za pomocą routera ZFR1811.
W przewodowych aplikacjach czujniki komunikują się za pomocą
bezprzewodowy odbiornik WRZ-7860. Odbiornik WRZ-7860 przekazuje 
dane do sterownika za pomocą magistrali komunikacyjnej Sensor Actuator 
(SA). W typowej aplikacji jeden czujnik z serii WRZ zgłasza się do jednego
odbiornika WRZ-7860, ale możliwe jest również wykorzystanie do pięciu 
czujników serii WRZ skojarzonych z pojedynczym odbiornikiem WRZ-
7860. Stosuje się to w celu uśredniania wielu czujników lub wyboru (do 
sterowania) najwyższej / najniższej temperatury.
Modele czujników z serii WRZ są dostępne z lub bez wyświetlacza 
ciekłokrystalicznego (LCD). W zależności od modelu urządzenie może 
przekazywać zmierzoną temperaturę, zadaną temperaturę, odczuwalna 
wilgotność, status obecności, stan zajętości (wykryty czujnikiem PIR) oraz 
stan niskiego poziomu naładowania baterii do powiązanego routera lub 
odbiornika. Czujniki z serii WRZ są przeznaczone wyłącznie do zastosowań 
wewnątrz budynków.
Czujniki WRZ wykorzystują technologię RF o rozproszonym spektrum 
częstotliwości i działają w paśmie Industrial, Scientific and Medical (ISM) 
o częstotliwości 2,4 GHz. Odbiornik spełnia normę IEEE 802.15.4 dla 
niskoprądowych systemów transmisji radiowej.
Więcej informacji znajduje się w dokumencie: WRZ Series Wireless Room 
Sensors Product Bulletin (LIT-12011653).

Właściwości:
 f Bezprzewodowa technologia RF.
 fMechanizm testowania siły sygnału wbudowany w czujnik.
 f Łatwa instalacja i relokacja.
 f Łatwe do wykorzystania typy danych czytane z czujnika.
 f Łatwa konfiguracja za pomocą mikroprzełączników.
 fNarzędzie służące do optymalizacji sieci bezprzewodowej WRZ-SST-110.
 fWysoka odporność na zakłócenia z innych urządzeń radiowych.
 fMożliwość ustawienia domyślnie wyświetlanej wilgotności w modelach z 
pomiarem wilgotności.
 fModele z wyświetlaczem.
 f Trzy zakresy nastaw temperatury.

120

80

120

25
32

Wymiary w mm

Czujniki

Virtual Branch eCatalogue
kliknij tutaj

https://virtualbranch.johnsoncontrols.com/vb/catalog/HVAC-Controls/7/Sensors/22/WRZ/720


Europejski katalog produktów 2018
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości bez wcześniejszego poinformowania

114

Produkty sterowania dla HVAC
Czujniki

Czujniki bezprzewodowe
WRZ

Informacje zamówieniowe
Kody Opis

WRZ-THB0000-0 
Bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotności w pomieszczeniu z wyświetlaczem, pokrętłem cieplej / chłodniej (+/-) nastawy wartości 
zadanej lub nastawą wartości zadanej Skala: od 13 do 27 ° C, przycisk F / C, przycisk wilgotności względnej (RH) i przycisk ręcznego 
sterowania zajętością

WRZ-THN0000-0 Bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotności w pomieszczeniu z diodą LED poziomu naładowania baterii / siłą sygnału oraz przycisk 
zajętości

WRZ-THP0000-0 Bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotności w pomieszczeniu z pokrętłem cieplej / chłodniej (+/-) nastawy wartości zadanej i 
przyciskiem ręcznego sterowania zajętością

WRZ-TTB0000-0 Bezprzewodowy czujnik temperatury z wyświetlaczem, przyciskiem zmiany stopni F/C i przyciskiem ręcznego sterowania zajętością

WRZ-TTD0000-0 Bezprzewodowy czujnik temperatury z wyświetlaczem, przyciskiem zmiany stopni F/C, przyciskiem sterowania wentylatorem i przyciskiem 
ręcznego sterowania zajętością

WRZ-TTP0000-0 Bezprzewodowy czujnik temperatury z pokrętłem cieplej / chłodniej (+/-) nastawy wartości zadanej, wyświetlaczem wskazującym 
poziomem naładowania baterii/siłą sygnału i przyciskiem ręcznego sterowania zajętością

WRZ-TTR0000-0 Bezprzewodowy czujnik temperatury  z wyświetlaczem wskazującym poziomem naładowania baterii/siłą sygnału i przyciskiem ręcznego 
sterowania zajętością bez możliwości modyfikowania nastawy temperatury

WRZ-TTS0000-0 Bezprzewodowy czujnik temperatury z możliwością zmiany nastawy temperatury w zakresie: 13 do 27 °C, z wyświetlaczem wskazującym 
poziomem naładowania baterii/siłą sygnału i przyciskiem ręcznego sterowania zajętością

WRZ-MNN0100-0 Bezprzewodowy czujniki zajętości (PIR) z komunikacją ZigbeeTM 

WRZ-MTN0100-0 Bezprzewodowy czujniki zajętości (PIR), pomiarem temperatury z komunikacją ZigbeeTM  bez wyświetlacza

WRZ-MHN0100-0 Bezprzewodowy czujniki zajętości (PIR), pomiarem temperatury, wilgotności względnej 3% z komunikacją ZigbeeTM  bez wyświetlacza

WRZ-MTB0100-0 Bezprzewodowy czujniki zajętości (PIR), pomiarem temperatury, z wyświetlaczem, pokrętłem cieplej/ chłodniej, przyciskiem zmiany stopni 
Fahrenheit/Celsius i przyciskiem ręcznego sterowania zajętością

WRZ-SST-120 Narzędzie do testowania sygnału sieci bezprzewodowej

Porównanie czujników WRZ

Model czujnika Temperatura
3%  

Wilgotność Wyświetlacz 
Przycisk 

F/°C 
Sterowanie 

wentylatorem
Wskazanie 
obecności PIR

Pokrętło nastawy 
temperatury *

WRZ-THB0000-0 � � � � --- � --- Konfigurowalne

WRZ-THN0000-0 � � --- --- --- � --- Brak

WRZ-THP0000-0 � � --- --- --- � --- +/-

WRZ-TTB0000-0 � --- � � --- � --- Konfigurowalne

WRZ-TTD0000-0 � --- � � � � --- Konfigurowalne

WRZ-TTP0000-0 � --- --- --- --- � --- +/-

WRZ-TTR0000-0 � --- --- --- --- � --- Brak

WRZ-TTS0000-0 � --- --- --- --- � --- Skalowalne

WRZ-MNN0100-0 --- --- --- --- --- --- � Brak

WRZ-MTN0100-0 � --- --- --- --- --- � Brak

WRZ-MHN0100-0 � � --- --- --- --- � Brak

WRZ-MTB0100-0 � --- � � --- � � +/-

Uwaga
* +/- Pokrętło zimniej / cieplej,Określona wartość w zakresie 13 to 29 °C (Skalowalne), Konfigurowalne - dostępne tylko na modelach z wbudowanym 

wyświetlaczem, nastawa konfigurowalna przez system


