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Parkett

INFORMAȚII
COD DE CONDUITĂ
Thermo-Floor AS a pregătit un cod de conduită pentru
responsabilitatea socială a corporațiilor și etica acestora,
cod pe care toți furnizorii și distribuitorii noștri trebuie să
îl semneze.
Codul este bazat pe principiile ISO 26000:2010
”Responsabilitatea socială ” este de asemenea un drept
uman universal aplicat, fiind implementat în Legile
Norvegiene. Codul nostru conținte, printre altele, puncte
refeitoare la:
•
•
•
•
•
•
•

Munca copiilor, munca forțată și sclavie
Corupție
Drepturi umane
Condiții de muncă de bază
Legi organizaționale
Considerații de mediu
EHS

CERTIFICĂRI
Dorim să contribuim la dezvoltarea unor soluții
prietenoase cu mediul și toate eforturile noastre au fost
răsplătite prin certificări de care suntem mândri.
Thermo-Floor AS este certificată în conformitate cu ISO
9001:2015 și ISO 14001:2015. Principiile noastre de etică și
responsabilitate socială sunt bazate pe principiile ISO
26000:2010 .
Certificări ISO: ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Member of

INTERNSHIP

Ver. 2021-A

Avem un program de internship

www.heatit.com

All electrical installations must be carried out by a licensed electrician.
The product must be installed in accordance with our installers manual or national building codes.

2 yr

Heatit Controls AB can not be held liable for typographical errors, other errors or omittances in our information. Product specifications may change without further notice.

WARRANTY - YOUR SAFETY

HOME AUTOMATION

CUPRINS

Ver. 2021-A

9-15
16-19
20-29
30-37
38-43
44-47
48-53

www.heatit.com

AUTOMATIZAREA CASEI
POARTĂ DE ACCES - CONTROLLER PRIMAR
CONTROLUL ÎNCĂLZIRII
CONTROLUL LUMINILOR
RELEE
SENZORI
PRODUSE TEHNICE DIN-RAIL

All electrical installations must be carried out by a licensed electrician.
The product must be installed in accordance with our installers manual or national building codes.

2 yr

Heatit Controls AB can not be held liable for typographical errors, other errors or omittances in our information. Product specifications may change without further notice.

WARRANTY - YOUR SAFETY

5

HOME AUTOMATION
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Ver. 2021-A

INNL

www.heatit.com

All electrical installations must be carried out by a licensed electrician.
The product must be installed in accordance with our installers manual or national building codes.

2 yr

Heatit Controls AB can not be held liable for typographical errors, other errors or omittances in our information. Product specifications may change without further notice.

WARRANTY - YOUR SAFETY

HOME AUTOMATION

Ver. 2021-A

LEDNING

www.heatit.com

All electrical installations must be carried out by a licensed electrician.
The product must be installed in accordance with our installers manual or national building codes.

2 yr

Heatit Controls AB can not be held liable for typographical errors, other errors or omittances in our information. Product specifications may change without further notice.

WARRANTY - YOUR SAFETY
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AUTOMATIZAREA CASEI

Ver. 2021-A
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AUTOMATIZAREA CASEI

”

HEATIT
AUTOMATIZAREA
CASEI

Ver. 2021-A

Propria noastră gamă de produse pentru case inteligente
Soluții inovative
Design simplu și atractiv
Inteligent pentru dvs., extraordinar pentru mediu.
Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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AUTOMATIZAREA CASEI
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CONTROLUL ÎNCĂLZIRII

Controlul iluminării este în esență programarea
pornirii și a opririi luminilor în mod automat.
Aceasta poate fi controlată cu ajutorul unui timer
sau a unui senzor de miscare pentru a fi pornite
doar atunci când acest lucru este necesar.
Luminile se aprind atunci când familia se trezește
la ora 7 și se sting atunci când ultima persoană a
plecat la școală la ora 8. Dacă juniorul are nevoie
la baie în timpul nopții, lumina se aprinde în mod
automat, făcând drumul până la toaletă și înapoi
liber de orice umbre înfricoșătoare.

Ver. 2021-A

SIGURANȚĂ

Controlul încălzirii este cea mai simplă formă de
funcții ale casei și, probabil, cea mai ușoară cale de
a începe. Caracteristicile managementului încălzirii
sunt, desigur, de asemenea cele care profită de
portofelul dumneavoastră, de exemplu întârzierea
primar controlată a cablurilor de incălzire, a
panourilor de încălzire și a pompelor de încălzire.
Toate dispozitivele pot fi controlate conform
momentului zilei, temperaturii sau chiar prognozei
meteo.

CONTROLUL ILUMINĂRII

ZIUA, NOAPTEA, ACASĂ SAU NU – CASA
DUMNEAVOASTRĂ SE CONDUCE SINGURĂ

Siguranța nu este doar despre încuietori și alarme,
ci despre tehnologii care contribuie la siguranța
căminului dumneavoastră. Informarea despre
sosirea copiilor de la școală sau posibilitatea ca
dumneavoastră să locuiți pentru o perioadă cât mai
lungă atunci când veți îmbătrâni, asigurându-vă că
primiți tot ajutorul de care aveți nevoie, acestea sunt
beneficiile de siguranță ale unor sisteme inteligente.
Alarmele noastre vă permit să verificați din vacanță
dacă ați oprit cafetiera sau dacă subsolul se
întâmplă să fi fost inundat. De asemenea, dacă
cineva va intra în casă prin efracție veți fi notificat/ă
imediat în orice loc v-ați afla.

PROTECȚIE
SOLARĂ

Protecția solară este o modalitate eficientă energetic pentru a regla climatul
interior și nivelul de confort. Deși ne bucurăm de timpul petrecut sub razele
soarelui, un timp de odihnă la umbră este de asemenea minunat. Protecția
solară protejează mobila dumneavoastră de la decolorare și menține
temperatura într-o zonă confortabilă.

“Începeți cu managementul inteligent
al iluminării și încălzirii casei
dumneavoastră - și, deodată, veți
deveni conștienți de toate posibilitățile
inteligente.”

Draperiile se trag iar lumina se aprinde
gradual pentru a vă oferi cea mai
frumoastă și confortabilă dimineață.

06:30

Temperatura fiecărei cameere este
ajustată perfect. Muzica dumneavoastră
favorită este pornită în baie, la volumul
dumneavoastră preferat.

07:00

Cafetiera pornește, preparând cafeaua
pentru momentul în care vă veți fi
îmbrăcat și doriți să savurați micul dejun.

07:45

Toate luminile se sting atunci când
părăsiți casa. Ușa se încuie singură în
mod automat. Luminile exterioare se
sting atunci când soarele răsare. Alarma
este activată. Temperatura este coborâtă.
Ușa garajului se deschide, iar luminile se
închid automat.

15:00

Atunci când copii dumneavoastră sosesc
de la școală, veți fi notificat/ă atunci când
au introdus codul de acces al ușii, așa că
veți ști că au ajuns cu bine acasă.
Temperatura este ajustată automat la un
nivel confortabil.

19:00

Luminile, încălzirea și draperiile se
ajustează pentru modul de seară.

23:00

Toate luminile se opresc, dar rămân
setate să se reactiveze la 30% dacă este
detectată mișcare.

Gata cu țevile înghețate; de acum vă puteți lăsa
locuința în propria-i grijă cât plecați în vacanță.
Prin instalarea unui sistem de casă inteligentă
puteți porni încălzirea atunci când plecați și să vă
asigurați că sauna și apa din cada de baie au
temperatura potrivită atunci când ajungeți acasă.
Camera de pe perete v-a asigurat deja că nu
trebuie să dați zăpada din fața intrării și că în curte
nu aveți oaspeți neinvitați. Cu toate acestea
lemnele pentru șemineu trebuie să fie sparte
manual......

Ver. 2021-A

CU Z-WAVE
PUTEȚI
CONTROLA
LUMINILE,
ÎNCĂLZIREA ȘI
PROTECȚIA
SOLARĂ CU
AJUTORUL UNEI
APLICAȚII

06:00

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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PAZNICUL DVS. DIGITAL

AUTOMATIZAREA CASEI

AUTOMATIZAREA CASEI
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Dacă aveți energie electrică și o rețea wireless, dețineți ceea ce e
nevoie pentru a controla o casă modernă - o așa zisă casă inteligentă.
Cu toții am auzit despre frigidere care vă pot trimite lista de
cumpărături, lucru care este posibil în viitorul nu foarte îndepărtat.
Până acum, totuși, procesele de management automat al casei sunt
zona noastră de concentrare. Iluminarea, încălzirea, ușile de acces,
draperiile, aerul condiționat, sistemele de alarmă, camerele - toate
acestea sunt controlate prin intermediul unei unități centrale, cu
ajutorul unui computer, unei tablete sau a unui smartphone. Țelurile
sunt optimizarea, scăderea consumului de energie și creșterea
nivelului de confort pentru dumneavoastră și casa dumneavoastră.

SOLUȚII
Ver. 2021-A

INTELIGENTE PENTRU CASE
INTELIGENTE

AUTOMATIZAREA CASEI

CE ESTE Z-WAVE?
Z-Wave este un protocol de comunicații wireless folosit pentru
managerierea tuturor dispozitivelor inteligente din casa dvs. ZWave este limbajul prin care aceste unități comunică.

REȚEA CELULARĂ
Unitățile Z-Wave contribuie la crearea unei rețele celulare. O astfel de
rețea celulară permite dispozitivelor să primească și să emită semnale
unităților din jurul lor, prin aceasta sporind aria de semnal și
stabilitatea rețelei.

CE ESTE Z-WAVE PLUS?
Certificarea Z-Wave Plus confirmă că un dispozitiv este la zi cu
toate standardele Z-Wave Plus și conține cele mai noi element
de soft. Aceasta asigură o stabilitate a produsului, cu o viață
îmbunătățită a bateriei, zonă de lucru extinsă și compatibilitate
optimă cu celelalte produse certificate Z-Wave Plus.

ARIA DE SEMNAL Z-WAVE
Aria de semnal poate varia în funcție de masa construcțiilor
înconjurătoare. Toate unitățiel Z-Wave au fost testate pentru o arie a
semnalului de până la 40 de metri în spațiu neobstrucționat.

SMARTSTART
SmartStart este o metodă nouă și rapidă de adăugare a
dispozitivelor la rețeaua dvs. Z-Wave. Doar instalați dispozitivul
și porniți-l. Poarta digitală de acces va recunoaște automat
dispozitivul nou și îl adaugă în rețea sau puteți să îl introduceți
manual, scanând codul QR de pe carcasa acestuia. Adăugarea
dispozitivelor nu a fost niciodata mai facilă.

SECURITATE TIP S2
Securitatea de tip S2 este un standard de securitate care
utilizează criptare avansată pentru a proteja rețeaua
dumneavoastră Z-Wave împotriva atacurilor. Puteți folosi în
siguranță încuietorile Z-Wave, deschizătoarele de uși pentru
garaje și multe altele, totul fără a vă compromite securitatea.

REGLAREA INTENSITĂȚII
Administrarea iluminării poate fi o adevărată provocare, iar noi
recomandăm verificarea compatibilității diverselor tipuri de corpuri
de iluminat înaintea instalării acestora.
COMPATIBILITATEA ÎNTRE UNITĂȚILE Z-WAVE
Cu o varietate mare de unități Z-Wave, nu totul va merge perfect cu
toate porțile de acces de pe piață. Suntem bucuroși să împărtășim cu
dumneavoastră experiențele legate de interoperabilitate. Upgrade-ul
la versiunile Beta NU ESTE RECOMANDAT

TEMPERATURĂ AMBIENTALĂ
Intervalul de temperatură care se poate se poate seta unității pentru
perioade îndelungate de timp.
GAMĂ DE TEMPERATURĂ
Acesta intervalul dintre temperatura minimă și cea maximă
programabil prin termostat.

MĂSURAREA CONSUMULUI
Dispozitivele marcate cu simbolul de măsurare a consumului au
opțiunea de a măsura consumul de energie de la sursa la care
sunt conectate.

Ver. 2021-A

Ask your electrician
for further information

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă

13

AUTOMATIZAREA CASEI

Ver. 2021-A
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AUTOMATIZAREA CASEI

”

POARTĂ DE
ACCES PRIMAR

Ver. 2021-A

Creierul întregului sistem
Administrează și controlează toate unitățile
Vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie
Inteligent pentru dvs., extraordinar pentru
mediu.
Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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AUTOMATIZAREA CASEI
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SMARTSTART

INFORMAȚII Heatit Z-Gateway

HEATIT
Z-GATEWAY

Poarta de acces digital Heatit Z-Gateway este o unitate de
control cu un design modern. Heatit Z-Gateway este echipată cu
SmartStart. Această opțiune permite userului să includă toate
dispozitivele prin scanarea codurilor QR de pe acestea. La pornire
toate dispozitivele vor fi incluse automat în poarta de acces.
Aceasta salvează celui care creează rețeaua mult timp și muncă.
Poarta de acces vă permite să controlați toate dispozitivele ZWave prin intermediul unei tablete sau a unui telefon smart.
Poarta de acces este creatp pentru instalare și utilizare facilă. Cu
doar câteva click-uri, puteți adăuga dispozitive Z-Wave și crea
medii ambientale. Setările sunt simple, dar posibilitățile sunt
aproape nelimitate.
Notificările de tip push sunt suportate, deci puteți primi notificări
pe telefon atunci când un eveniment are loc în sistemul casei
dumneavoastră inteligente, chiar și atunci când acesta este în
modul Sleep.

FUNCȚII
• Poartă de acces digital Z-Wave
• SmartStart
• Controlează până la120 de dispozitive Z-Wave
• Controlează până la 12 dispozitive într-un singur mediu
• Până la 60 de medii
• Suport pt Amazon Alexa și Google Home
• Notificații tip Push
• Funcție opțională de alarmă pt. fiecare disp. conectat
• Update de software via FTP
• Ceas intern pentru timp real
• Suportă modul de criptare S0, S2 Clasă cu autentificare,
S2, Clasă fără autentificare

Z-Wave
Z-Wave 500 chip
230VAC 50Hz
5°C până la 40°C
Max. 80% RH
96 x 96 x 21mm
129 grame
Z-Wave Plus, CE
EMC, EN 60950
MENTENANȚĂ
Efectuați o verificare lunară pentru a verifica dacă poarta de acces are
instalată ultima versiune de software pentru a vă putea garanta
stabilitatea sistemului și compatibilitatea dispozitivelor
2 ani

ART. NR.

PRODUS

FRECVENȚĂ

45 126 99

Heatit Z-Gateway

EU 868,4MHz

Produsul este de asemenea disponibil în alte versiuni de frecvențe Z-Wave
la cererea dumneavoastră.

Controlul vocal prin, Amazon Alexa și Google Home, este de
asemenea suportat, prin acesta permițându-vă controlul
sistemului prin comenzi vocale.

96mm

Poarta de acces Heatit Z-Gateway vă oferă oportunități nelimitate
pentru a vă crea profilul specific necesarului casei
dumneavoastră.

Ver. 2021-A

96mm

21mm

AUTOMATIZAREA CASEI

Heatit Z-Gateway
Poarta de acces digital Heatit Z-Gateway este
creată pentru a vă putea controla casa inteligentă
prin protocolul Z-Wave. Este rapidă. ușoară,
facilă în utilizare și, mai presus de toate, fiabilă.
Vă este asigurată o experiență minunată atunci
când utilizați Z-Gateway

REZUMAT
TEHNIC
SPECIFICAȚII
TEHNICE

HEATIT Z-GATEWAY

Procesor

GM8136S (600MHz)

RAM

125 MB

Hard Memorie

32 MB SPI flash

Conexiune internet

Ethernet

Protocol

Z-Wave - 868.4MHz

Dimensiuni (LxlxA)

96 x 96 x 21mm

Greutate

129g

Opțiuni back-up

Stocare Cloud

Limită recomandată de unități

120

Grupuri de asociere

Da

SmartStart

Da

Nivel Criptare

Z-wave S0 & S2

FUNCTII
Program săptămânal de încălzire Da
Controlul încălzirii(electric/ pe
bază de apă)

Nu

Integrarea camerei video

Nu

Acces la distanță

Da

Medii de bază

Da

Medii semi-avansate

Nu

Medii avansate (scenarii)

Nu

Moduri integrate Acasă/Plecat/
Noapte/Vacanță (și similar)

Da

Medii presetate

Nu

INTEGRĂRI

Heatit Z-Gateway

19

Amazon Alexa

Da

Google Assistant

Da

IFTTT

Da

Sonos

Nu

Philips Hue

Nu

Netatmo

Nu

Unități virtuale

Nu

Tibber pulse

Nu

CERTIFICĂRI

Ver. 2021-A

Z-Wave Plus

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă

Da

AUTOMATIZAREA CASEI

Ver. 2021-A
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AUTOMATIZAREA CASEI

”

CONTROLUL
ÎNCĂLZIRII

Ver. 2021-A

Veți ajunge acasă găsind o temperatură plăcută
Coborâți temperatura noaptea
Opriți încălzirea în timp ce aerisiți camerele
Inteligent pentru dvs., extraordinar pentru mediu
Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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HOME AUTOMATION
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Ver. 2021-A

Heatit Z-TRM3

www.heatit.com

All electrical installations must be carried out by a licensed electrician.
The product must be installed in accordance with our installers manual or national building codes.

2 yr

Heatit Controls AB can not be held liable for typographical errors, other errors or omittances in our information. Product specifications may change without further notice.

WARRANTY - YOUR SAFETY

SMARTSTART

AUTOMATIZAREA CASEI
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INFORMAȚII Heatit Z-TRM3
FUNCȚII
•
•
•
•
•
•
•
•

• Update soft (OTA)
Senzor de podea
• Măsurare consum
Senzor intern cameră
• LED Status releu
Senzor extern cameră (cablat)
• Întrerupător monopolar
Limitator de temperatură
• Mod blocare/ Siguranță copii
SmartStart
Program săptămânal/întârziere • Calibrare
• 5 asocieri
(via poartă digitală de acces)
Temperatură indicată în poarta de acces
Suportă modurile de criptare: S0, S2 Tip Autentificat,
S2 Tip Neautentificat

HEATIT
Z-TRM3
- termostat electronic
NOU!

Acest produs este unul cu securitate integrată Z-Wave Plus și
criptare. Produsul trebuie să fie utilizat împreună cu un
Controller Z-Wave cu securitate integrată pentru a vă putea
bucura de toate caracteristicile sale.

Z-Wave
Z-Wave 500 chip
230VAC 50/60Hz
3600W (sarcină resistivă)
750W cablu auto limitator 16A
<2.0W
2°C până la 40°C (în timpul operării)
5°C până la 40°C
0.3°C până la 3.0°C (implicit 0.5°C)
10, 12, 15, 22, 33 and 47 kΩ @ 25°C
IP 21

Certificări
Z-Wave Plus, CE
EN 60730-1, EN 60730-2-9, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU,
LVD 2014/35/EU
Aprobat pentru utilizarea în băi.
TERMINAL
Utilizați 1.5mm² sau 2.5mm² în funcție de sarcină.

HEATIT Z-TRM3
Alb RAL 9003

54 305 99

54 305 98

HEATIT Z-TRM3
Negru RAL 9011

Heatit Z-TRM3 este un termostat electronic pentru încălzire
electrică prin pardoseală, creat pentru a fi montat în cutii
standard, în tencuială. Termostatul are un chip integrat care
poate fi conectat la sisteme de automatizarea casei. Heatit ZTRM3 este echipat de asemenea cu SmartStart. Această
caracteristică permite utilizatorilor să includă dispozitive cu
SmartStart prin scanarea codurilor QR. La pornire toate
dispozitivele vor fi automat incluse în poarta de acces (necesită
compatibilitate SmartStart). Aceast salvează multă muncă
persoanei care efectuează instalarea.
Heatit Z-TRM3 este echipat cu un întrerupător monopolar și se
potrivește în cadre de Sistem 55. Termostatul poate suporta o
sarcină maximă de 16A /3600W la 230VAC. La încărcături mai
mari termostatul trebuie să controleze un contactor. Termostatul
poate fi conectat la doi senzori cablați externi. Termostatul are
capacitatea de până la 5 asociații (relee, priz,e etc.).
Termostatul este conceput pentru încălzire electrică.
51.1mm

MENTENANȚĂ
Produsul nu necesită întreținere, dar nu trebuie acoperit.

49.5mm

15.6mm 21.3mm

2 ani

COD ART. PRODUS

FRECVENȚĂ
EU 868,4MHz

54 305 99

Heatit Z-TRM3, termostat, 600W 16A

Alb RAL 9003

54 305 98

Heatit Z-TRM3, termostat, 3600W 16A

Negru RAL 9011 EU 868,4MHz

54 304 46

Kit plastic pt. Heatit (față și cadru)

Negru RAL 9011

99 305 60

Heatit Z-TRM3, termostat, 3600W 16A

Alb RAL 9003

RU 869,0MHz

99 305 51

Heatit Z-TRM3, termostat, 3600W 16A

Alb RAL 9003

AUS 921,4MHz

F
E
SE XT SE LO
NS ER NS OR
ORNA OR
L

Z-TRM3

TF 058
Made in EU

16A 230V~
50/60HZ
IP21

NG

I
AT

HE

L

49.5mm

CULOARE

L

N

NG

I
AT

HE

N

Ver. 2021-A

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.

Toate instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician autorizat
Produsul trebuie să fie instalat în conformitate cu instrucțiunile de instalare sau reglementările în vigoare

2 yr

GARANȚIA - SIGURANȚA
DUMNEAVOASTRĂ

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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ACCESSORII HEATIT

54 303 11

54 303 12

54 304 46

PRODUS

CULOARE

Kit Plastic pt. termostate Heatit

Negru RAL 9011

54 303 11

Cadru

Alb RAL 9003

54 303 12

Cadru

Negru RAL 9011

Ver. 2021-A

COD ART.
54 304 46

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă

AUTOMATIZAREA CASEI

SENZORI

54 301 07

54 301 24

SENZOR DE PODEA Ø 4MM
NTC 10 kΩ @ 25°C
Senzor standard pentru Termostate
Heatit și Multireg.
Lungime cablu 3 metri

SENZOR DE PODEA Ø 4,5MM
NTC 10 kΩ @ 25°C
Senzor standard pentru Termostate
Heatit și Multireg.
Lungime cablu 15 metri

54 301 08

SENZOR DE PODEA Ø 3MM
NTC 10 kΩ @ 25°C
Lungime cablu 6 metri

SENZOR EXTERN DE CAMERĂ
IP 20/54
NTC 10 kΩ @ 25°C
Pt. uz interior și exterior.
Se potrivește pentru montaj în
cutie standard în tencuială.
Temp. de operare -10°C - 60°C
Lung. Max. a cablului de plumb: 50
metri
Diametru cablu plumb 2 x 1mm2
Dimensiuni (LxlxÎ) 82 x 88 x 25mm

Ver. 2021-A

54 301 27

COD ART.

PRODUS

54 301 07

Senzor de podea Ø 4mm, 3 metri NTC 10 kΩ

54 301 08

Senzor de podea Ø 3mm, 6 metri NTC 10 kΩ

54 301 24

Senzor de podea Ø 4,5mm,15 metri NTC 10 kΩ

54 301 27

Senzor extern de cameră IP 20/54 NTC 10kΩ

Specificațiile produselor se pot schimba fără preavizare.Toate instalațiile electrice trebuie să fie efectuate
de un electrician autorizat Produsul trebuie să fie instalat în conformitate cu instrucțiunile de instalare
sau reglementările în vigoare
GARANȚIA - SIGURANȚA
DUMNEAVOASTRĂ
Controls
nu poate
la răspundere
erori tipografice,
altesau
erori
sau omisiuni
ale informațiilor.
Specificațiile
produsului
pot schmba
fără notificare
prealabilă
HeatitHeatit
Controls
AB nuAB
poate
fi trasăfilatrasă
răspundere
pentrupentru
erori tipografice,
alte erori
omisiuni
ale informațiilor.
Specificațiile
produsului
se potse
schmba
fără notificare
prealabilă.
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SOLUȚII DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE
APĂ
Thermo-Floor AB s-a concentrat
dintotdeauna pe soluții electrice de
încălzire, dar știm foarte bine să creăm și
sisteme de încălzire pe bază de apă. Avem
mai multe opțiuni recomandate petnru
controlul încălzirii pe bază de apă. atât cu
baterii cât și cu termostate de 230VAC.

Heatit Z-Water este proiectat pentru a fi utilizat
cu actuatoare NC 24VDC / NC 230VAC.
Instalatorul dvs. le poate furniza și instala pe
galeriile colectoare. Heatit Z-Water are 10 de
ieșiri fără potențial.

Sistemul de control este cuprinzător, ușor de
utilizat, flexibil și economic atunci când se
utilizează funcții precum programele
săptămânale. Aveți posibilitatea de a
monitoriza temperatura și starea tuturor
zonelor, precum și de a controla căldura de
la telefon, tabletă sau PC. Toți acești factori
fac sistemul de control foarte potrivit pentru
încălzirea pe bază de apă, oferindu-vă un
control cât mai mare și flexibilitate.
Dispozitivele noastre utilizează protocolul ZWave și, prin urmare, funcționează cu cele
mai moderne porți de acces Z-Wave.
Încălzirea pe bază de apă poate fi un început
bun pentru a construirea sistemului dvs.
inteligent de acasă, indiferent dacă este o
instalație nouă sau un plus al instalației
existente.

Utilizarea termostatelor 230VAC asigură un
sistem stabil și fără întreținere. Această
configurație poate fi utilizată pentru majoritatea
instalațiilor și acoperă suprafețe mari fără relee
suplimentare de detonare a semnalului. Acest
lucru asigură funcționalitatea și stabilitatea
sistemului. Termostatele sunt plasate în cutii de
perete într-un sistem cadru standard.

În prezent, oferim două soluții; alimentare cu
baterii și alimentare de la rețea. Principiul de
bază al configurării este aceeași indiferent de
soluția pe care o alegeți.

Ver. 2021-A

Grupurile de asociere sunt configurate în
poarta de acces. Grupurile de asociere sunt o
conexiune wireless directă de la unitate la
unitate. Pentru întrebări de compatibilitate,
contactați furnizorul porții de acces. Dacă nu
sunteți sigur ce poarta de acces este potrivită
pentru dvs. - vă rugăm să ne întrebați!

INSTALAȚIE 230V

Termostatele reglează încălzirea cu ajutorul unui
senzor intern, al unui senzor extern, al unui
senzor de podea sau al unei combinații a
acestora.
TERMOSTATATE ALIMENTATE DE BATERII
Managementul sistemului de încălzire pe bază
de apă prin termostate alimentate cu baterii a
fost o cerere de lungă durată de la clienții noștri.
Lansăm acum un termostat cu baterie, bazat pe
experiențele și percepțiile clienților noștri. Solutia
este flexibila, deoarece termostatul poate fi
plasat oriunde doreste clientul, fara a fi nevoie de
cabluri.
Se recomandă instalarea unor unități 230VAC în
rețele noi cu Z-Wave pentru a asigura stabilitatea
rețelei. Termostatul reglează încălzirea prin
intermediul unui senzor intern.

AUTOMATIZAREA CASEI

ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE APĂ

DE CE AVEȚI NEVOIE?

230VAC

VALVĂ CU ACTUATOR

HEATIT Z-TRM3

SAU 24V
HEATIT Z-WATER

VALVĂ CU ACTUATOR

HEATIT Z-TEMP2

POARTĂ DE
ACCES

230VAC

VALVĂ CU ACTUATOR

HEATIT Z-TRM3

Heatit Z-TRM3 or
Heatit Z-Temp2

230VAC OR 24V
Valvă cu actuator

PÂNĂ LA 10 ZONE DE ÎNCĂLZIRE

ÎN FIECARE ZONĂ DE ÎNCALZIRE

Ver. 2021-A

ÎN FIECARE ZONĂ DE ÎNCALZIRE

1x Heatit Z-Water

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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INFORMAȚII

HEATIT
Z-TEMP2

CARACTERISTICI

- Termostat for încălzirea pe bază de apă
NOU!

HEATIT Z-TEMP2
Alb RAL 9003

45 126 66

Heatit Z-Temp2

HEATIT Z-TEMP2
Negru RAL 9011

45 126 67

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termostat Z-Wave pentru controlul releului extern
Senzor intern de cameră
Senzor de umiditate
Senzor de proximitate pentru a porni ecranul
SmartStart
Control automat al luminozității
Actualizare firmware (OTA)
Program săptămânal / regres prin gateway
5 asociații
Modul de blocare/blocare copil
Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated
Class, S2 Clasa neautentificată

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare.
Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate
pentru a putea fi utilizat pe deplin.

Heatit Z-Temp2 este un termostat acționat de baterie proiectat
pentru utilizarea cu sisteme de încălzire pe bază de apă. Folosit în
combinație cu Heatit Z-Water vă puteți controla sistemul de
încălzire cu un controler principal Z-Wave / poartă de acces.
Aceasta este o soluție wireless, economisind atât timp, cât și bani.
Toate comunicațiile dintre Heatit Z-Temp2 și dispozitivul controlat
sunt 100% wireless.

Z-Wave
Z-Wave 700 chip
3 x AA batteries (1.5V)
5°C to 40°C
Max. 85% RH
Min. 40 meters
0.3°C to 3.0°C (default 0.5°C)
IP 21
85 x 85 x 25mm

Heatit Z-Tempo 2 are SmartStart. Această caracteristică permite
utilizatorului să includă toate dispozitivele cu SmartStart prin
scanarea codurilor QR de pe dispozitive. La pornire, toate
dispozitivele vor fi incluse automat în gateway (necesită
compatibilitate SmartStart). Acest lucru salvează instalatorul de o
mulțime de muncă.
Heatit Z-Temp poate fi asociat cu releul Heatit Z-Relay sau cu un
alt releu Z-Wave pentru a controla multe tipuri de soluții de
încălzire. Heatit Z-Temp2 este o alegere excelentă atunci când
restaurați sau remodelați clădirile existente, deoarece este ușor de
instalat fără a fi nevoie de cabluri. Vă recomandăm să utilizați mai
multe unități 230VAC pentru a consolida rețeaua.
85m

m

2 ANI

COD ART. PRODUS

CULOARE

FRECVENȚĂ

45 126 66

Heatit Z-Temp2 termostat cu baterii Alb RAL 9003

EU 868,4MHz

45 126 67

Heatit Z-Temp2 termostat cu baterii Negru RAL 9011 EU 868,4MHz

99 306 10

Heatit Z-Temp2 termostat cu baterii Alb RAL 9003

RU 869,0MHz

99 306 68

Heatit Z-Temp2 termostat cu baterii Alb RAL 9003

AUS 921,4MHz

85mm

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.

mm

Ver. 2021-A
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Toate instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician autorizat
Produsul trebuie să fie instalat în conformitate cu instrucțiunile de instalare sau reglementările în vigoare

2 yr

GARANȚIA - SIGURANȚA
DUMNEAVOASTRĂ

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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INFORMAȚII Heatit Z-Water
CARACTERISTICI

•
•
•
•
•
•
•
•

Regulator pentru sisteme de încălzire pe bază de apă
Ieșirile releului pot controla actuatoarele într-un sistem de
încălzire prin pardoseală pe bază de apă
Poate fi utilizat pentru a controla atât actuatoarele de 24V, cât
și actuatoare 230VAC
Poate fi utilizat cu un termostat Heatit Z-Temp2 sau Heatit ZTRM3 în fiecare zonă
Montare a șinei DIN
Funcționează ca un repetor Z-Wave pentru a îmbunătăți
gama de rețea Z-Wave
Actualizare firmware (OTA)
Acceptă modul de criptare: S0, Clasa S2 Autentificată
Clasa S2 neautentificată

HEATIT
Z-WATER
- Regulator pentru sistemele de încălzire pe
bază de apă

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare.
Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate
pentru a putea fi utilizat pe deplin.
Z-Wave
Z-Wave 500 chip
100VAC - 240VAC 50/60Hz
0.6W în repaus
5°C până la 40°C
Max. 90% RH
3.15A Quick-Acting, UMF 250
Schurter Inc., part no.: 3405.0171.11
Maximum 1.17A, 28W
5A
150W
250VAC 30VDC
Tensiune maximă aliment.: 10VDC
Impedanță de intrări: 10 KΩ
Buclă tensiune ieșire: 5VDC
IP 21
160 x 86 x 58mm

Heatit Z-Water este un regulator DIN-rail pentru controlul
sistemelor de încălzire pe bază de apă. Modulul se fixează direct
pe DIN-Rail din pentru a adăuga o varietate de funcții la rețeaua
wireless Z-Wave. Heatit Z-Water este echipat cu 10 ieșiri de releu și
are 4 intrări analogice.
Modulul este alimentat de la o conexiune de rețea 230VAC și este
capabil să furnizeze o sursă de alimentare de 24VDC sau 230VAC.
Ieșirile releului de apă Heatit Z pot fi controlate liber din rețeaua ZWave și pot fi utilizate în mai multe scopuri, de ex. controlul
iluminării, controlul actuatoarelor supapelor într-un sistem de
încălzire prin pardoseală sau controlul altor sisteme de
automatizare a casei.
Nu trebuie să fie plasate în dulapuri de oțel, deoarece acest lucru
va reduce raza de lucru.

Certificări
Z-Wave Plus, CE
EN 50491-3: 2009, EN 60669-2: 2004, EMC 2014/30/EU,
RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
MENTENANȚĂ
Acest dispozitiv nu necesită mentenanță
16

0m

m

58mm

2 ani

FRECVENȚĂ

COD ART. PRODUS
45 124 75

Regulator Heatit Z-Water

EU 868,4MHz

45 126 66

Heatit Z-Temp2, termostat, cu baterii, Alb RAL 9003

EU 868,4MHz

54 305 99

Heatit Z-TRM3, termostat, 3600W 16A, Alb RAL 9003

EU 868,4MHz

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.

m

Ver. 2021-A

86m

Toate instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician autorizat
Produsul trebuie să fie instalat în conformitate cu instrucțiunile de instalare sau reglementările în vigoare
Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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Ver. 2021-A

30

AUTOMATIZAREA CASEI
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Informare: managementul iluminării poate
crea dificultăți și vă recomandăm
verificarea compatibilității a diferitelor
corpuri de iluminat înaintea instalării. Vă
rugăm să ne contactați pentru mai multe
informații - suntem bucuroși să vă ajutăm!

”
Ver. 2021-A

Lăsați luminile să se managerieze singure
Economisiți energie
Economisiți costurile energiei
Setați atmosfera fiecărei camere
Inteligent pentru dvs., extraordinar pentrut
mediu

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă

STYRING AV VARME

CONTROLUL
ILUMINĂRII

AUTOMATIZAREA CASEI

32

INFORMAȚII Heatit Z-Dim

HEATIT Z-DIM

CARACTERISTICI

•
•
•

Z-Wave variator rotativ
Controler de scenă
Poate fi folosit pentru:
LED, 230V halogen, becuri cu incandescență , benzi
LED variabile, transformatoare electronice
• Pornește de la1VA și variază până la 200VA LED
• Opțiune de switch multiway

- Z-Wave variator rotativ

•

Întrerupere termică electronică cu resetare automată

•

Actualizare firmware (OTA)

•

Contorizare a puterii

•

Acceptă modul de criptare: S0, Clasa S2 Autentificată
Clasa S2 neautentificată

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare.
Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate
pentru a putea fi utilizat pe deplin.
NB! Managementul iluminării poate crea dificultăți și vă
recomandăm verificarea compatibilității a diferitelor corpuri de
iluminat înaintea instalării.

Heatit Z-DIM este un variator rotativ Z-Wave pentru multe tipuri
diferite de surse de lumină. Modelul Heatit Z-DIM funcționează
la sarcini reduse fără a cauza pâlpâirea luminilor. Acesta reglează
luminozitatea becurilor cu LED-uri de la 1-200VA, 230V halogenși a becurilor incandescente, LED-driverelor de intensitate
variabilă și transformatoarelor electronice. Cablurile L N trebuie
conectate.

Z-Wave
Z-Wave 500 chip
230VAC 50Hz
1VA - 200VA
0.9A
Apăsare și rotire
5°C to 40°C
Min. 40 metri
Max. 2.5mm²
15mm
IP 20
84 x 84 x 43mm

Variator este echipat cu o opțiune de comutare multiway. Acest
lucru vă permite să porniți și să micșorați intensitatea unei surse
de lumină de la un variator și apoi să o opriți cu un alt variator.
Foarte practic pentru scări, holuri lungi, etc.
Acest variator se potrivește în cadre de Sistem tip 55.

43mm

84mm

Certificări Z-Wave Plus, CE
EN 55015/A2: 2009, EN 61547:2009, EN 61000-3-2/A2:2009,
EN 61000-3-3:2008, EN 60669-2-1/A12:2010, EN 60669-1:A2:2008,
EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU

21mm
22mm

MENTENANȚĂ
Acest dispozitiv nu necesită mentenanță
84mm

2 ani

COD ART

PRODUS

CULOARE

FRECVENȚĂ

14 444 44

Heatit Z-Dim 200VA

Alb RAL 9003

EU 868,4MHz

99 304 45

Heatit Z-Dim 200VA

Alb RAL 9003

RUS 869,0MHz

99 304 46

Heatit Z-Dim 200VA

Alb RAL 9003

AUS 921,4MHz

Ver. 2021-A

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.

AUTOMATIZAREA CASEI

Ver. 2021-A

Heatit Z-Dim

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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AUTOMATIZAREA CASEI

Ver. 2021-A

38

”
Ver. 2021-A

AUTOMATIZAREA CASEI

RELEE

Unități mici, posibilități imense
Manageriază iluminarea și jaluzelele
Vă ajută să controlați ventilatoarele și
boilerele

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă

39

AUTOMATIZAREA CASEI

42

INFORMAȚII

HEATIT
Z-RELAY 25A

Heatit Z-Relay 25A

CARACTERISTICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produs multifuncțional pentru multe aplicații diferite
Releu 25A
3 intrări
Opțiune antenă externă
Poate fi utilizat în conexiune cu diferiți seznori NTC
Calibrare
Update soft (OTA)
Contorizarea consumului
Acceptă modul de criptare: S0, Clasa S2 Autentificată
Clasa S2 neautentificată

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare.
Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate
pentru a putea fi utilizat pe deplin.

Modulul cu relee multifuncționale Heatit Z poate fi utilizat pentru
multe aplicații diferite. Carcasa clasă IP 55 face util acest modul pentru
orice aplicație în aer liber. Poate suporta sarcini de până la 25A. Releul
are 3 intrări care pot fi utilizate în combinație
Heatit Z-Relay este un produs multifuncțional și poate fi utilizat
pentru următoarele aplicații:
• Controlul scurgerilor
• Controlul temperaturii
• Contorizarea energiei boilerelor
• Aplicații variate în aer liber
Releele pot fi utilizate cu diferiți senzori NTC de temperatură.
Modulul are update-uri de soft(OTA), contorizarea consumului
și securitate S2.

DATE TEHNICE
Protocol
Tensiune alimentare
Curent maxim
Consum
Temperatură ambientală
Compatibil cu senzori NTC
cu valori
Rază de acțiune RF
IP Code
Size (LxWxD)

Z-Wave
230VAC 50/60Hz
25A
0.8W în repaus
5°C până la 40°C
10, 12, 15, 22, 33 and 47 kΩ @ 25°C
Min 40 metri
IP 55
104 x 104 x 46 mm

Certificări
Z-Wave Plus, CE
EN 50491-3: 2009, EN 60669-2: 2004, EMC 2014/30/
EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
MENTENANȚĂ
Acest dispozitiv nu necesită mentenanță.
2 ani

GARANȚIE

COD ART. PRODUS

FRECVENȚĂ

45 125 54

Heatit Z-Relay 25A

EU 868,4MHz

45 124 78

Sondă pentru senzor de scurgeri

88 114 85

Bürkert valvă solenoidă 1/2” 230V - 8W

88 114 86

Bürkert valvă solenoidă 3/4” 230V - 8W

Ver. 2021-A

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.

AUTOMATIZAREA CASEI

APLICAȚII
• CONTROLUL SCURGERILOR
• CONTROLUL TEMPERATURII
• CONTORIZAREA ENERGIEI BOILERELOR
• APLICAȚII VARIATE ÎN AER LIBER

CONTROLUL SCURGERILOR
CONTROLUL SCURGERILOR CU VALVĂ SOLENOIDĂ

Am dezvoltat modulul de relee pentru a lucra cu senzorul nostru de
scurgere. Puteți controla electrovana pentru a opri alimentarea cu apă
atunci când sunteți plecat. Închideți automat supapa atunci când
există scurgeri. Releul poate fi asociat cu mai mulți senzori de scurgere

CONTORIZAREA ENERGIEI
BOILERELOR
Heatit Z-Relay poate fi folosit pentru măsurarea energiei
boilerelor. Puteți măsura cu ușurință consumul de
energie al boilerelor pentru a menține controlul
costurilor.

+

CONTROLUL TEMPERATURII

APLICAȚII ÎN AER LIBER

ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE

Releul are o carcasă IP 55 și poate fi utilizat pentru orice aplicație
imaginabilă în aer liber, de la udarea grădinii la protecția
împotriva înghețului sau controlul oricărui dispozitiv de
încălzire.

Ver. 2021-A

Orice încălzire și răcire electrică poate fi controlată prin
senzori de temperatură. Setați temperatura de confort sau
utilizați setările de limitare max/min. Poate fi utilizat în
legătură cu termostatul Heatit Z-Temp2 pentru un control
optim.

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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AUTOMATIZAREA CASEI
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AUTOMATIZAREA CASEI

SENZORI

”
Ver. 2021-A

Mișcare, temperatură și iluminare
Orice schimbare este înregistrată
Dvs. decideți ce va face casa dumneavoastră
Inteligent pentru dvs., extraordinar pentru
mediu
Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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INFORMAȚIIHeatit Z-Smoke Detector

HEATIT Z-SMOKE
DETECTOR CU

BATERII

Detector de fum multifuncțional

CARACTERISTICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cu BATERII

Detector de fum multifuncțional
Baterie
Detector de fum
Senzor de temperatură
Senzor de mișcare
Conexiune serială posibilă cu Heatit Z-Smoke Detector
230VAC (max 6 buc)
Iluminat de urgență încorporat
Alertă baterie slabă
Buton pentru a reduce la tăcere alarmele nedorite
Comutator de manipulare
Actualizare firmware (OTA)
Acceptă modul de criptare: S0, Clasa S2 neautentificată

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare.
Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate
pentru a putea fi utilizat pe deplin.
Detectorul de fum Z Heatit este un senzor multifuncțional de
fum pentru sistemele inteligente de acasă. Datorită
caracteristicilor sale puternice, senzorul este conceput pentru a
proteja familia împotriva riscurilor potențiale de incendiu. Cu
designul său compact și simplificat, detectorul de fum în Z Heatit
se îmbină fără efort cu decorul locuinței dvs. și vă oferă securitate
suplimentară.
Heatit Z-Smoke Detector este proiectat pentru a oferi senzorului
mai multe caracteristici și capabilități. Prin urmare, puteți utiliza
caracteristici suplimentare opționale, ar fi un senzor de mișcare
PIR încorporat și un senzor de temperatură. Z-Smoke Detector
are un senzor de mișcare PIR încorporat. Puteți alege să-l utilizați
pentru a crea scene personalizate pentru a aprinde holul în
mijlocul nopții sau pentru a ajuta utilizatorii să economisească
energie. Lumina de urgență încorporată vă oferă alarmă vizuală și
alerte.
Detectorul de fum Z Heatit utilizează un senzor fotoelectric
reflectorizant de ultimă generație, împreună cu un microprocesor
avansat, pentru a oferi performanțe optime prin detectarea
incendiilor în curs de dezvoltare și a generării de căldură. În ceea
ce privește securitatea, nu există loc de compromis.

MENTENANȚĂ
Produsul ar trebui să fie testat cu regularitate. Aspirați sau suflați
praful de pe detector cu regularitate. Înlocuiți bateriile la
necesitate. Detectorul de fum trebuie să fie înlocuit odată la 10 ani.
2 ani

45 126 88

41mm
Ver. 2021-A

mm

Z-Wave Plus, CE
RoHS, EN-14604:2005

COD ART. PRODUS

mm

105

105

Z-Wave
Z-Wave 500 chip
3 x baterii CR123A 3V
~2.8 ani
±1°C
85dB la 3 metri distanță
Fotoelectric
5°C to 40°C
Max. 85% RH
Până la 5m la 3m înălțime de montaj
IP 20
105mm x 105mm x 41mm

FRECVENȚĂ

Heatit Z-Smoke Detector de fum cu baterii, multifuncț. EU 868,4MHz
Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.
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INFORMAȚII Heatit Z-Smoke Detector
CARACTERISTICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detector de fum multifuncțional
Baterie
Detector de fum
Senzor de temperatură
Senzor de mișcare
Conexiune serială posibilă cu Heatit Z-Smoke Detector
230VAC (max 6 buc)
Iluminat de urgență încorporat
Acumulator pentru situații de urgență
Buton pentru a reduce la tăcere alarmele nedorite
Comutator de manipulare
Actualizare firmware (OTA)
Acceptă modul de criptare: S0, Clasa S2 neautentificată

HEATIT Z-SMOKE
DETECTOR 230VAC

detector de fum multifuncțional

230VAC

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare.
Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate
pentru a putea fi utilizat pe deplin.

Z-Wave
Z-Wave 500 chip
230VAC 50Hz
200mAh, NiMh baterie de rezervă
2.2W
±1°C
85dB la 3 metri distanță
Fotoelectric
5°C to 40°C
Max. 85% RH
Până la 5m la 3m înălțime de montaj
IP 20
105mm x 105mm x 41mm
(ex.adaptor)
Z-Wave Plus, CE
RoHS, EN 14604:2005, 14604/AC:2008
MENTENANȚĂ
Produsul ar trebui să fie testat cu regularitate. Aspirați sau suflați
praful de pe detector cu regularitate. Detectorul de fum trebuie
să fie înlocuit odată la 10 ani.
2 ani

COD ART. PRODUS

Heatit Z-Smoke Detector este proiectat pentru a oferi senzorului
mai multe caracteristici și capabilități. Prin urmare, puteți utiliza
caracteristici suplimentare opționale, ar fi un senzor de mișcare
PIR încorporat și un senzor de temperatură. Z-Smoke Detector
are un senzor de mișcare PIR încorporat. Puteți alege să-l utilizați
pentru a crea scene personalizate pentru a aprinde holul în
mijlocul nopții sau pentru a ajuta utilizatorii să economisească
energie. Lumina de urgență încorporată vă oferă alarmă vizuală și
alerte.
Detectorul de fum Z Heatit utilizează un senzor fotoelectric
reflectorizant de ultimă generație, împreună cu un microprocesor
avansat, pentru a oferi performanțe optime prin detectarea
incendiilor în curs de dezvoltare și a generării de căldură. În ceea
ce privește securitatea, nu există loc de compromis.
mm

105

FRECVENȚĂ

Heatit Z-Smoke Detector de fum, 230VAC, multifuncț.

54mm
(cu adaptor)

45 126 89

Detectorul de fum Z Heatit este un senzor multifuncțional de
fum pentru sistemele inteligente de acasă. Datorită
caracteristicilor sale puternice, senzorul este conceput pentru a
proteja familia împotriva riscurilor potențiale de incendiu. Cu
designul său compact și simplificat, detectorul de fum în Z Heatit
se îmbină fără efort cu decorul locuinței dvs. și vă oferă securitate
suplimentară.

EU 868,4MHz

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.

105

Adaptor de spațiere pentru montaj pe
tavan. Inclus în pachet.

Ver. 2021-A

13mm

mm

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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PRODUSE
TEHNICE
DIN-RAIL

”
Ver. 2021-A

Informații cuprinzătoare privind consumul de energie
Supravegherea unităților mari consumatoare de energie
Alegeri rezonabile atât pentru mediu cât și pentru portofelul dvs
Inteligent pentru dvs., extraordinar pentru mediu
Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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INFORMAȚII Heatit Z-Water

HEATIT
Z-WATER

•
•

Regulator pt. sistemele de încălzire pe bază
de apă

•

CARACTERISTICI

•

•
•
•

Regulator pentru sisteme de încălzire pe bază de apă
Ieșirile releului pot controla actuatoarele într-un sistem de
încălzire prin pardoseală pe bază de apă
Poate fi utilizat pentru a controla atât actuatoarele de 24V, cât
și pentru cele de 230VAC
Poate fi utilizat cu un termostat Heatit Z-Temp2 sau Heatit ZTRM3 în fiecare zonă
Funcționează ca un repetor Z-Wave pentru a îmbunătăți
gama de rețea Z-Wave
Actualizare firmware (OTA)
Acceptă modul de criptare: S0, Clasa S2 Autentificată, Clasa S2
neautentificată

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare.
Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate
pentru a putea fi utilizat pe deplin.
Z-Wave
Z-Wave 500 chip
100VAC - 240VAC 50/60Hz
0.6W în repaus
5°C to 40°C
Max. 90% RH
3.15A Quick-Acting, UMF 250
Schurter Inc., part no.: 3405.0171.11
Maximum 1.17A, 28W
5A
150W
250VAC 30VDC
Tensiune max. intrare: 10VDC
Impedanță de intrare: 10 KΩ
Tensiune de ieșire în buclă: 5VDC
IP 21
160 x 86 x 58mm

Heatit Z-Water este un regulator DIN-rail pentru controlul
sistemelor de încălzire pe bază de apă. Modulul se atașează direct
pe o șină DIN pentru a adăuga o varietate de funcții rețelei
wireless Z-Wave. Heatit Z-Water este echipat cu 10 ieșiri releu și
are 4 intrări analogice.
Modulul este alimentat de la o conexiune de rețea 230VAC și este
capabil să livreze o sursă de ieșire de 24VDC sau 230VAC. Ieșirile
releului Heatit Z-Water pot fi controlate liber din rețeaua Z-Wave și
pot fi utilizate în mai multe scopuri, de exemplu controlul
iluminării, controlul dispozitivelor de acționare a supapelor într-un
sistem de încălzire prin pardoseală sau controlul altor sisteme de
automatizare a locuinței.
Nu trebuie să fie plasate în dulapuri de oțel, deoarece acest lucru
va reduce raza de acțiune.

Certificări
Z-Wave Plus, CE
EN 50491-3: 2009, EN 60669-2: 2004, EMC 2014/30/EU,
RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
MENTENANȚĂ
Acest dispozitiv nu necesită mentenanță.
16

0m

m

58mm

2 ani

FRECVENȚĂ

COD ART. PRODUS
45 124 75

Heatit Z-Water, Regulator

EU 868,4MHz

45 126 66

Heatit Z-Temp2, Termostat cu baterii, Alb RAL 9003

EU 868,4MHz

54 305 99

Heatit Z-TRM3, Termostat, 3600W 16A, Alb RAL 9003

EU 868,4MHz

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.

m

Ver. 2021-A

86m
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INFORMAȚII Heatit Z-DIN 616
CARACTERISTICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modul DIN-rail cu 6 ieșiri releu și 6 intrări digitale
Interfata Z-Wave pentru alte sisteme pentru fi controlat
prin rețeaua Z-Wave
Montat pe DIN-rail în tabloul de comutare
Potențial de control al circuitului liber
Relee libere potențial 6 x 16A
Soluție de comutare cu 2 poli atunci când se utilizează 2
relee combinate
Funcționează ca repetor de rețea Z-Wave
Actualizare firmware (OTA)
Acceptă modul de criptare: S0, Clasa S2 Autentificată, Clasa
S2 neautentificată

Z-Wave
10 - 24VDC 8 - 24VAC
0.6W + 0.5W /releeu activ(max 4W)
0.2 to 2.5mm2
6 x 1-pol fără potențial
(10mm degajare)
AC1: 16A 250VAC
AC3: 750W (motor)
AC15: 360VA
Supratensiune maximă 80A/20ms
Comune și normal închis
6 x 1-pol fără potențial
(5 mm degajare), max 10VDC
10 kOhm
Min. 40 metri
IP 21
85 x 105 x 60mm
M36 6-module
Certificări
CE
EN 50491-3: 2009 EN 60669-2: 2004, EMC 2014/30/EU, RoHS
2011/65/EU, LVD 2014/35/EU

HEATIT
Z-DIN 616

Heatit Z-din 616 este un releu 6 x 16A fără potențial pentru
montarea pe DIN-rail. Modulul este echipat cu 6 comutatoare de
releu și 6 intrări digitale.
Cele 6 comutatoare de releu independente pot fi controlate liber
prin rețeaua Z-Wave și pot fi utilizate în multe scopuri diferite. De
exemplu, cele 6 intrări digitale pot fi conectate la conectori fără
potențial sau la ieșiri de colector deschise, iar intrările vă permit
să controlați alte dispozitive cu Z-Wave prin trimiterea
comenzilor prin rețea. Modulul DIN-rail Heatit poate fi utilizat
pentru conectarea a 6 sarcini 230VAC care pot fi controlate liber
din rețeaua Z-Wave. Toate cele 6 ieșiri ale releului sunt separate
galvanic. Cele 6 intrări ale modulului DIN-rail vă permit să activați
scene predefinite într-un controler principal cu Z-Wave.

10

5m

MENTENANȚĂ
Acest dispozitiv nu necesită mentenanță

m

60mm

2 ani

COD ART. PRODUS
45 125 61

FRECVENȚĂ

Heatit Z-DIN 6x16A

EU 868,4MHz

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.

mm

Ver. 2021-A
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Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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SMARTSTART

PRODUCT INFO Heatit Z-Repeater

HEATIT
Z-REPEATER

FEATURES
• Amplificator de rețea cu baterie de rezervă
• Menține rețeaua Z-Wave în caz de pană de curent
• Adaptor/încărcător dual USB
• Se conectează direct la prizele obișnuite de perete
• Smartstart
• Potrivit atât pentru proprietăți rezidențiale, cât și
comerciale
• Suportă modul de criptare Clasa S2 Neautentificat

Amplificator rețea. Dual USB 2A

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare.
Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate
pentru a putea fi utilizat pe deplin.

Z-Wave
Z-Wave 500 chip
230VAC 50/60Hz
10W (5VDC 2A) Max 2A
200mAh baterie reîncărcabilă
Menține rețeaua funcțională până
la 6 ore în caz de pană de curent
5°C până la 40°C
Max. 85% RH
Tip F (Schuko)
Min. 40 metri
66 x 55 x 55mm

Heatit Z-Repeater Dual USB 2A este un amplificator de rețea
multifuncțional cu două adaptoare de alimentare USB care vă
permit să încărcați două dispozitive în același timp. Ideal pentru
extinderea semnalului rețelei Z-Wave în zonele în care rețeaua
se confruntă cu conectivitate wireless slabă.
Cu bateriile de rezervă reîncărcabile, dispozitivul va putea
funcționa până la 6 de ore după o pană de curent. În timpul
unei pene de curent, vor funcționa în continuare unități
importante care funcționează cu baterii, cum ar fi încuietorile
ușilor, detectoarele de fum și alarmele antifurt.
Mai multe unități Heatit Z-Repeater pot fi adăugate la o rețea în
vederea obținerii unei acoperiri de rețea completă și stabilă.
Unitatea este conectată direct la o priză de perete și, prin
urmare, este foarte flexibilă în ceea ce privește instalarea.
Heatit Z-Repetor dual USB 2A este compatibil cu sistemele ZWave de la orice producător și poate fi adăugat la orice rețea ZWave. Ideal atât pentru proprietăți rezidențiale cât și pentru cele
comerciale.
55m
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55

mm

m

66m

m

Z-Wave Plus, CE
MENTENANȚĂ
Acest dispozitiv nu necesită mentenanță.
		

2 ani

COD ART PRODUS

FRECVENȚĂ

45 126 86

EU 868,4MHz

Heatit Z-Repeater - dual USB 2A

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.
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Heatit Z-Repeater

Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni ale informațiilor. Specificațiile produsului se pot schmba fără notificare prealabilă
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