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ZIUA, NOAPTEA, ACASĂ SAU LA DEPĂRTARE,
– CASA TA FUNCȚIONEAZĂ SINGURĂ

Controlul încălzirii
este forma de bază
a funcțiionării unei case
inteligente

Caracteristicile de gestionare a
încălzirii sunt, desigur, și cele care vă
avantajează cel mai mult și vă permit
sa faceți cele mai mari economii, de
exemplu prin declinul primar controlat
al cablurilor de încălzire, panourilor de
încălzire sau pompelor de căldură.
Toate dispozitivele pot fi controlate pe
baza orei din zi, a temperaturii sau
chiar a prognozei meteo.

Protecția solară este
un mod eficient
energetic de reglare a
climatului interior

și a nivelul de confort. Chiar dacă ne
face plăcere să petrecem ceva timp
la soare, o odihnă plăcută la umbră
este de asemenea grozavă. Protecția
solară vă protejează mobila de
decolorare și păstrează temperatura
Confortabilă.

Siguranța nu este cu
adevărat despre încuietori 
și alarme, ci despre
tehnologia care contribuie

la securitatea casei. Să știi că, copiii
tăi au venit acasă de la școală sau
să-ți permită să locuiești în casa ta
cât mai mult timp posibil când vei
crește, asigurându-te că primești
ajutorul de care ai nevoie. Să
sperăm că un agent de pază, nu
este ceea ce aveți nevoie cel mai
mult, ci mai degrabă ceva care vă
permite să verificați dacă aparatul
de cafea a fost de fapt oprit sau
dacă subsolul nu a fost inundat în
timp ce erați în vacanță. Și dacă
cineva intră ilegal în casa ta, vei fi
anunțat imediat oriunde te-ai afla.

Controlul luminii, practic programează luminile pentru a fi aprinse și
stinse automat. Acest lucru poate fi controlat de un temporizator sau
printr-un senzor de mișcare, astfel încât aceștia folosesc energie numai
atunci când este necesar. Luminile se aprind când familia se trezește la
ora șapte și se sting când ultima persoană a plecat la școală la ora opt.
Dacă juniorul trebuie să meargă la baie noaptea, lumina se aprinde
automat, făcând călătoria înainte și înapoi fără umbre înfricoșătoare.

Z-WAVE

O APLICAȚIE CU CARE
POȚI CONTROLA

INTELIGENT,
PROTECȚIA SOLARĂ,

ILUMINAREA ȘI
ÎNCĂLZIREA
CASEI TALE

AJUTORUL TĂU DIGITAL 07.45
Toate luminile se sting
când pleci dimineața din
casă.
Ușa este blocată automat
Luminile exterioare se
sting când răsare soarele.

Alarma este activată.
Temperatura este
coborâtă

Ușa garajului se
deschide, iar lumina se
aprinde.

15.00:
Când vin copiii acasă
de la școală,
veți fi anunțat când
ei au  introdus codul
pentru deblocarea
ușii din față, ca să știi
că au sosit în
siguranță acasă.

Temperatura este
ajustat la un
nivel confortabil.

19.00:
Luminile, încalzirea
și jaluzele sunt ajustate
pentru modul de seară.

23.00:
Toate luminile sunt
dezactivate, dar setate să
se activeze la 30% dacă
este detectată mișcare.

06.00:
Rola
se ridică și lumina se
aprinde treptat

pentru o dimineață
confortabilă.

06.30:
Temperatura
în fiecare camera este
perfect reglat.
Muzica ta favorită se
aude în baie la
volumul pe care îl
preferi.

07.00:
Aparatul de cafea
pornește, pentru a avea
cafeaua gata atunci când
esti îmbrăcat și vrei să iei
micul dejun
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CE ESTE Z-WAVE PLUS? ZIGBEE

Certificarea Z-Wave Plus confirmă faptul că un dispozitiv este la zi cu
cele mai noi standarde Z-Wave Plus și conține cel mai nou hardware 
Z- Wave. Acest lucru vă asigură că produsul este stabil, cu o durată de
viață sporită a bateriei, o autonomie crescută și o compatibilitate
optimă cu alte produse certificate Z-Wave Plus.

Zigbee este o tehnologie fără fir bazată pe standarde, dezvoltată pentru a
permite rețele wireless machine-to-machine (M2M) și Internet of Things
(IoT) la prețuri reduse și de consum redus.

BLUETOOTH

SMARTSTART Bluetooth este o tehnologie wireless care permite schimbul de date
între diferite dispozitive.

SmartStart este o modalitate nouă, eficientă și rapidă de a adăuga
dispozitive la rețeaua dvs. Z-Wave. Pur și simplu instalați dispozitivul
și îl porniți. Gateway-ul recunoaște și adaugă automat dispozitivul
sau puteți alege să o faceți prin scanarea Codului QR imprimat pe
unitate. Adăugarea de dispozitive nu a fost niciodată mai
ușoară sau mai rapidă.

NFC
NFC, cunoscut și sub denumirea de Near Field Communication, este
o tehnologie de rețea concepută pentru comunicarea la distanță
scurtă între dispozitive cu NFC. NFC este folosit, de exemplu, în plățile
contactless.

CE ESTE Z-WAVE?
Z-Wave este un protocol de comunicare wireless pentru
gestionarea tuturor dispozitivelor inteligente din casa ta.

Z-Wave este limbajul pe care îl folosesc aceste unități
pentru a comunica între ele

S2 SECURITATE

Securitatea S2 este un standard de securitate pentru Z-Wave, care
folosește criptarea avansată pentru a vă proteja rețeaua Z-Wave de
atacuri de hacking. Puteți utiliza încuietori Z-Wave, dispozitive de
deschidere a ușilor de garaj și dispozitive similare fără a vă pune în
pericol securitatea.

WIFI
WiFi este o familie de protocoale de rețea fără fir, utilizate în mod obișnuit
pentru rețeaua locală a dispozitivelor și accesul la Internet, permițând
dispozitivelor digitale din apropiere să facă schimb de date prin unde
radio.

MĂSURAREA PUTERII COMPATIBILITATE
Gestionarea iluminatului poate fi dificilă și vă recomandăm să
verificați compatibilitatea diferitelor corpuri de iluminat înainte
de instalare. Suntem bucuroși să răspundem la orice întrebări.

Dispozitivele marcate cu Power Metering au opțiunea de a
măsura consumul de energie pe sarcina conectată.

COMPATIBILITATE ÎNTRE UNITĂȚILE Z-WAVE

Heatit Controls AB este membru al
Cu o mare varietate de unități Z-Wave, nu toate vor funcționa fără
probleme cu toate gateway-urile de pe piață. Suntem bucuroși să
împărtășim experiențele noastre cu privire la interoperabilitatea
produselor noastre. Actualizarea la versiuni beta nu este recomandată.

TEMPERATURA AMBIENTALĂ
Intervalul de temperatură în care poate fi amplasată 
unitatea pentru perioade lungi de timp.

NETWORK MESH INTERVAL DE TEMPERATURĂ
Unitățile Z-Wave contribuie la crearea unei rețele mesh. O rețea mesh
permite dispozitivelor să primească și să trimită semnale către unitățile
din jur pentru a îmbunătăți raza de acțiune a semnalului și a crește
stabilitatea rețelei.

Aceasta este temperatura minimă și maximă pe care
termostatul le poate folosi ca punct de referință.

RAZA UNITĂȚI Z-WAVE
Raza unității Z-Wave poate varia în funcție de masa clădirii
înconjurătoare.
Toate unitățile Z-Wave Plus au fost testate pentru o rază de
acțiune de până la 40 de metri într-un spațiu liber.
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Temperatura perfectă în toată casa ta.
Poți reduce temperatura noaptea, și te poți
asigura că este  cald în casă când vii acasă de la
serviciu. Ecologic și economic în același timp.

Casa ta, alegerea ta.
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FUNCȚII FUNCȚII
• Senzor de pardoseală

• Senzor de cameră
• Senzor de cameră extern (cu fir)

• Limitator de temperatură
• Program săptămânal/retragere (prin gateway)

• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated
Class, S2

Unauthenticated Class

• Senzor de pardoseală sau senzor extern

• Senzor de cameră intern
• Regulator de putere

• Reglare adaptivă

• Limitator de temperatură

• Acasă/Deplasare/Anti-îngheț
• Aplicație intuitivă - ușor de utilizat

• Control prin aplicație
DATE TEHNICE
Protocol

Cip

Tensiune nominală

Încarcatura maximă

Z-Wave

Cipul Z-Wave 500

230VAC 50/60Hz

3600 W (numai sarcini rezistive)

Utilizați contactor pentru sarcini mai mari de 13A

16A

<2,0W

5°C până la 40°C (în timpul funcționării) 5°C

până la 40°C

0,3°C până la 3,0°C (implicit 0,5°C)

DATE TEHNICE
Protocol

Afişa

Tensiune nominală

Încarcatura maximă

WiFi 2.4GHz 802.11bgn

1.8” TFT, rezoluție 128x160

230VAC 50Hz

3600 W (doar sarcini rezistive)

Utilizați contactor pentru sarcini mai mari de 13A

16A

<2W

5°C până la 40°C (în timpul funcționării) 5°C

până la 40°C

0,2°C până la 2°C (0,5°C standard)

Curent maxim

Consumul de energie

Temperatura ambientală

Interval de temperatură

Hysterezis
Compatibil cu NTC senzori
cu valori

Cod IP

Curent maxim

Consumul de energie

Temperatura ambientală

Interval de temperatură

Hysterezis

Compatibil cu NTC

senzori cu valori

Cod IP
HEATIT
Z-TRM3

10, 12, 15, 22, 33 și 47kΩ  la 25°C IP

21 HEATIT
WIFI

6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47, 100kΩ  la 25°C IP

21

Aprobări Z-Wave Plus, CE

Disponibil pe negru Disponibil pe negru Aprobări CE

Heatit Z-TRM3 este un termostat electronic pentru încălzirea
electrică prin pardoseală, proiectat pentru a fi montat într-o
cutie de înclinare standard. Termostatul are un cip Z-Wave
încorporat care poate fi conectat la sistemele de automatizare a
locuinței.

Heatit WiFi este un termostat electronic pentru încălzire electrică în
pardoseală, conceput pentru a fi montat într-o cutie de înclinare
standard. Termostatul are o interfață de utilizator simplă și poate fi
programat cu ușurință prin butoanele capacitive. Ecranul color
afișează o interfață de utilizator accesibilă.

Termostatul are un cip WiFi încorporat care vă permite să-l
controlați dintr-o aplicație ușor de utilizat. Aplicația „Heatit WiFi”
este disponibilă pe Google Play și în App Store. Funcționează cu
Amazon Alexa și Google Home. Dacă instalați mai multe
termostate în aceeași casă, puteți copia setările de la un
termostat la altul. Acest lucru simplifică instalarea.

Heatit Z-TRM3 este echipat cu un comutator unipolar și se
potrivește în cadrele System 55.

Aplicația Heatit WiFi

TERMOSTAT DE CASĂ INTELIGENT INTERFAȚĂ SIMPLĂ

APLICAȚIA WIFI CONTROLATĂ

Z-WAVE WIFI
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FUNCȚII FUNCȚII
• Afișaj LED cu 7 segmente

• Senzor de pardoseală
• Senzor de cameră intern
• Senzor extern (nu este inclus)
• Reglare adaptivă
• 3 moduri: Confort, Economie și Automat

Negru • Senzor de cameră extern

• Proiectat pentru utilizare cu termostate Heatit sau Multireg

• Se potrivește în cadre cu mai multe grupuri

• Poate fi plasat într-o cutie de perete standard sau direct pe perete

• Trebuie să fie conectat la termostat

• Pentru uz interior

DATE TEHNICE DATE TEHNICE
Protocol

Tensiune nominală

Încarcatura maximă

NFC

230VAC 50Hz

3600 W (numai sarcini rezistive)

Utilizați contactor pentru sarcini mai mari de 13A

16A

0,5W

5°C până la 40°C (în timpul funcționării) 5°C

până la 40°C

0,5°C

NTC

Diametrul cablului

mărimea
Cod IP

10kΩ  la 25°C

Ø1,5 mm²
84 x 84 x 20 mm

IP 21
Curent maxim

Consumul de energie

Temperatura ambientală

Interval de temperatură

Hysteresis

Compatibil cu NTC senzori
cu valori Cod IP

Aprobări CE
Alb RAL 9010

Nu este posibilă conectarea senzorilor în serie sau în paralel.

Alb RAL 9003

6.8, 10, 12, 15, 22, 33 og 47kΩ  la 25°C

IP 21

HEATIT
7S NFC

Căldură EXTERNĂ
SENZOR DE CAMERĂ

Aprobări CE

Trusa din plastic negru

disponibil

Senzorul de cameră extern Heatit este proiectat pentru a fi utilizat
cu termostate Multireg și Heatit. Senzorul poate fi montat direct pe
un perete sau pe exteriorul unei doze de perete și se potrivește în
majoritatea cadrelor System-55. Produsul este livrat cu finisaj mat.

Heatit 7S NFC este un termostat electronic pentru încălzire
electrică în pardoseală, conceput pentru a fi montat într-o doză
de aparat standard. Termostatul are trei moduri Confort,
Economie și Automat.

Aplicația Heatit NFC

Termostatul NFC Heatit are un cip NFC încorporat pentru a
controla termostatul prin aplicația NFC. Toți parametrii pot fi
configurați din aplicație și, de asemenea, puteți configura
programe săptămânale prin intermediul aplicației.

Când este utilizat cu un termostat, un variator de intensitate
sau alte produse care emit căldură, se recomandă ca senzorul
să fie montat sub celelalte produse.

SUPORT NFC SENSOR DE CAMERA FLEXIBIL

NFC



FUNCȚII FUNCȚII
• Afișaj LED cu 7 segmente

• Senzor de pardoseală
• Senzor de cameră intern
• Senzor extern (nu este inclus)
• Reglare adaptivă
• 3 moduri: Confort, Economie și Automat

Negru • Senzor de cameră extern

• Proiectat pentru utilizare cu termostate Heatit sau Multireg

• Se potrivește în cadre cu mai multe grupuri

• Poate fi plasat într-o cutie de perete standard sau direct pe perete

• Trebuie să fie conectat la termostat

• Pentru uz interior

DATE TEHNICE DATE TEHNICE
Protocol

Tensiune nominală

Încarcatura maximă

NFC

230VAC 50Hz

3600 W (numai sarcini rezistive)

Utilizați contactor pentru sarcini mai mari de 13A

16A

0,5W

5°C până la 40°C (în timpul funcționării) 5°C

până la 40°C

0,5°C

NTC

Diametrul cablului

mărimea
Cod IP

10kΩ  la 25°C

Ø1,5 mm²
84 x 84 x 20 mm

IP 21
Curent maxim

Consumul de energie

Temperatura ambientală

Interval de temperatură

Hysteresis

Compatibil cu NTC senzori
cu valori Cod IP

Aprobări CE
Alb RAL 9010

Nu este posibilă conectarea senzorilor în serie sau în paralel.

Alb RAL 9003

6.8, 10, 12, 15, 22, 33 og 47kΩ  la 25°C

IP 21

HEATIT
7S NFC

Căldură EXTERNĂ
SENZOR DE CAMERĂ

Aprobări CE

Trusa din plastic negru

disponibil

Senzorul de cameră extern Heatit este proiectat pentru a fi utilizat
cu termostate Multireg și Heatit. Senzorul poate fi montat direct pe
un perete sau pe exteriorul unei doze de perete și se potrivește în
majoritatea cadrelor System-55. Produsul este livrat cu finisaj mat.

Heatit 7S NFC este un termostat electronic pentru încălzire
electrică în pardoseală, conceput pentru a fi montat într-o doză
de aparat standard. Termostatul are trei moduri Confort,
Economie și Automat.

Aplicația Heatit NFC

Termostatul NFC Heatit are un cip NFC încorporat pentru a
controla termostatul prin aplicația NFC. Toți parametrii pot fi
configurați din aplicație și, de asemenea, puteți configura
programe săptămânale prin intermediul aplicației.

Când este utilizat cu un termostat, un variator de intensitate
sau alte produse care emit căldură, se recomandă ca senzorul
să fie montat sub celelalte produse.

SUPORT NFC SENSOR DE CAMERA FLEXIBIL

NFC



FUNCȚII FUNCȚII
• Termostat Z-Wave pentru controlul releului extern

• Senzor de cameră intern

• Senzor de umiditate

• Senzor de proximitate pentru a porni afișajul

• Program săptămânal/reducere prin gateway
• Ieșire inversată (răcire)
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated Class, S2

Unauthenticated Class

• Termostat Z-Wave pentru instalații în perete

• 16A/3600W

• Senzor NTC 10 kΩ

• SmartStart
• Măsurarea puterii
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated Class, S2

Unauthenticated Class

DATE TEHNICE
DATE TEHNICE Protocol

Chip

Tensiune nominală

Curent maxim

Consumul de energie
Temperatura ambientală

Umiditate
Gama RF

Cod IP

mărimea

Z-Wave
Cipul Z-Wave 700
230VAC 50Hz

3600W 16A (numai sarcini rezistive)

<1W

5°C la 40°C (de la -30°C la 70°C depozitare)

Max 95% RH

Min. 40 de metri

IP 20
46 x 45 x 25 mm

Protocol
Chip

Tensiune nominală
Temperatura ambientală

Umiditate
Gama RF

Histerezis
Cod IP

mărimea

Z-Wave

Cipul Z-Wave 700

3 x baterii AA (1,5V) 5°C

până la 40°C

Max. 85% RH
Min. 40 de metri

0,3°C până la 3,0°C (implicit 0,5°C)

IP 21

85 x 85 x 25 mm

HEATIT
Z-TEMP2

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE HEATIT
ZM-TERMOSTAT

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE

Disponibil pe negru

Heatit Z-Temp2 este un termostat care funcționează cu baterii,
conceput pentru a fi utilizat cu sisteme de încălzire pe bază de
apă. Folosit în combinație cu Heatit Z-Water, vă puteți controla
sistemul de încălzire cu un controler/gateway principal Z-Wave.
Aceasta este o soluție „fără fire”, economisind atât timp, cât și
bani.

Adaptorul DC Heatit Z-Temp2
vă permite să conectați Heatit
Z-Temp2 la sursa de
alimentare,
eliminând necesitatea
bateriilor.

Heatit ZM Thermostat este un termostat electronic pentru
încălzire electrică în pardoseală, conceput pentru instalații în
perete. Termostatul vă permite să controlați încălzirea electrică
prin rețeaua Z-Wave. Modulul este echipat cu un releu de 16A.
Termostatul necesită conectarea unui senzor extern cu fir, care
este inclus cu dispozitivul. Dispozitivul poate rezista la o sarcină
maximă de 16A la 230VAC.

Heatit Z-Temp poate fi asociat cu Heatit Z-Releu sau alt releu 
Z-Wave pentru a controla multe tipuri de soluții de încălzire. 
Heatit Z-Temp2 este o alegere excelentă pentru restaurarea sau 
remodelarea clădirilor existente, deoarece este ușor de instalat
fără cablare.

Termostatul Heatit ZM are o funcție de măsurare a puterii care
vă permite să monitorizați consumul de energie al
dispozitivelor conectate.

WIRELESS,  ALIMENTAT DE LA BATERIE TERMOSTAT PENTRU

MONTARE IN PERETE
Z-WAVE Z-WAVE



FUNCȚII FUNCȚII
• Termostat Z-Wave pentru controlul releului extern

• Senzor de cameră intern

• Senzor de umiditate

• Senzor de proximitate pentru a porni afișajul

• Program săptămânal/reducere prin gateway
• Ieșire inversată (răcire)
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated Class, S2

Unauthenticated Class

• Termostat Z-Wave pentru instalații în perete

• 16A/3600W

• Senzor NTC 10 kΩ

• SmartStart
• Măsurarea puterii
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated Class, S2

Unauthenticated Class

DATE TEHNICE
DATE TEHNICE Protocol

Chip

Tensiune nominală

Curent maxim

Consumul de energie
Temperatura ambientală

Umiditate
Gama RF

Cod IP

mărimea

Z-Wave
Cipul Z-Wave 700
230VAC 50Hz

3600W 16A (numai sarcini rezistive)

<1W

5°C la 40°C (de la -30°C la 70°C depozitare)

Max 95% RH

Min. 40 de metri

IP 20
46 x 45 x 25 mm

Protocol
Chip

Tensiune nominală
Temperatura ambientală

Umiditate
Gama RF

Histerezis
Cod IP

mărimea

Z-Wave

Cipul Z-Wave 700

3 x baterii AA (1,5V) 5°C

până la 40°C

Max. 85% RH
Min. 40 de metri

0,3°C până la 3,0°C (implicit 0,5°C)

IP 21

85 x 85 x 25 mm

HEATIT
Z-TEMP2

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE HEATIT
ZM-TERMOSTAT

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE

Disponibil pe negru

Heatit Z-Temp2 este un termostat care funcționează cu baterii,
conceput pentru a fi utilizat cu sisteme de încălzire pe bază de
apă. Folosit în combinație cu Heatit Z-Water, vă puteți controla
sistemul de încălzire cu un controler/gateway principal Z-Wave.
Aceasta este o soluție „fără fire”, economisind atât timp, cât și
bani.

Adaptorul DC Heatit Z-Temp2
vă permite să conectați Heatit
Z-Temp2 la sursa de
alimentare,
eliminând necesitatea
bateriilor.

Heatit ZM Thermostat este un termostat electronic pentru
încălzire electrică în pardoseală, conceput pentru instalații în
perete. Termostatul vă permite să controlați încălzirea electrică
prin rețeaua Z-Wave. Modulul este echipat cu un releu de 16A.
Termostatul necesită conectarea unui senzor extern cu fir, care
este inclus cu dispozitivul. Dispozitivul poate rezista la o sarcină
maximă de 16A la 230VAC.

Heatit Z-Temp poate fi asociat cu Heatit Z-Releu sau alt releu 
Z-Wave pentru a controla multe tipuri de soluții de încălzire. 
Heatit Z-Temp2 este o alegere excelentă pentru restaurarea sau 
remodelarea clădirilor existente, deoarece este ușor de instalat
fără cablare.

Termostatul Heatit ZM are o funcție de măsurare a puterii care
vă permite să monitorizați consumul de energie al
dispozitivelor conectate.

WIRELESS,  ALIMENTAT DE LA BATERIE TERMOSTAT PENTRU

MONTARE IN PERETE
Z-WAVE Z-WAVE



Iluminare perfectă în toate camerele în orice moment.
Asigurați-vă că nu utilizați inutil electricitate sau adaptați
iluminarea în funcție de necesitate, la orice oră din zi.

Casa ta, alegerea ta.



Iluminare perfectă în toate camerele în orice moment.
Asigurați-vă că nu utilizați inutil electricitate sau adaptați
iluminarea în funcție de necesitate, la orice oră din zi.

Casa ta, alegerea ta.



FUNCȚII
• Întrerupător de perete fără fir cu baterie

• SmartStart
• Controlează până la 3 grupuri separate și 5 dispozitive per grup

• 10 declanșatoare de scenă per rocker

• Ușor de instalat cu șuruburi sau bandă adezivă cu două fețe
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated Class, S2

Unauthenticated Class

Negru

DATE TEHNICE
Protocol
Chip

Baterie

durata de viata a bateriei

Z-Wave

Cipul Z-Wave 700

1 x baterie CR2450
Estimată 1 an (cu setări implicite și
max. 10 apăsări pe zi)

1, 2 sau 3 rockere

5°C până la 40°C (0°C până la 40°C

depozitare) Max 95% RH
Min. 40 de metri

IP 20
55 x 55 x 14 mm

Alb RAL 9010
Butoane

Temperatura ambientală

Umiditate
Gama RF

Cod IP

mărimea

Alb RAL 9003

HEATIT Z-PUSH
CONTROLER DE PERETE

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE

Controlerul de perete Heatit Z-Push este un controler Z-Wave montat
pe perete fără fir. Are opțiuni de montare pentru 1, 2 sau 3 balansoare,
permițând gestionarea ușoară și practică a produselor dvs. Z-Wave.
Comutatorul poate fi setat pentru a controla scenarii sau pentru a
lucra în asociere cu alte produse Z-Wave. Fiecare comutator are un
LED cu două culori pentru a indica acțiunile butoanelor.

Controlerul de perete este alimentat cu baterii
rotunde. Produsul este destinat în principal aplicațiilor
rezidențiale.

Controlerul de perete Heatit Z-Push are SmartStart.

FUNCȚIONEAZĂ CU BATERII

Întrerupător de perete
Z-WAVE



FUNCȚII
• Întrerupător de perete fără fir cu baterie

• SmartStart
• Controlează până la 3 grupuri separate și 5 dispozitive per grup

• 10 declanșatoare de scenă per rocker

• Ușor de instalat cu șuruburi sau bandă adezivă cu două fețe
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated Class, S2

Unauthenticated Class

Negru

DATE TEHNICE
Protocol
Chip

Baterie

durata de viata a bateriei

Z-Wave

Cipul Z-Wave 700

1 x baterie CR2450
Estimată 1 an (cu setări implicite și
max. 10 apăsări pe zi)

1, 2 sau 3 rockere

5°C până la 40°C (0°C până la 40°C

depozitare) Max 95% RH
Min. 40 de metri

IP 20
55 x 55 x 14 mm

Alb RAL 9010
Butoane

Temperatura ambientală

Umiditate
Gama RF

Cod IP

mărimea

Alb RAL 9003

HEATIT Z-PUSH
CONTROLER DE PERETE

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE

Controlerul de perete Heatit Z-Push este un controler Z-Wave montat
pe perete fără fir. Are opțiuni de montare pentru 1, 2 sau 3 balansoare,
permițând gestionarea ușoară și practică a produselor dvs. Z-Wave.
Comutatorul poate fi setat pentru a controla scenarii sau pentru a
lucra în asociere cu alte produse Z-Wave. Fiecare comutator are un
LED cu două culori pentru a indica acțiunile butoanelor.

Controlerul de perete este alimentat cu baterii
rotunde. Produsul este destinat în principal aplicațiilor
rezidențiale.

Controlerul de perete Heatit Z-Push are SmartStart.

FUNCȚIONEAZĂ CU BATERII

Întrerupător de perete
Z-WAVE



FUNCȚII
• Dimmer rotativ Z-Wave

• LED 5W - 250W

• Certificat Nemko

• Contorizarea puterii

• SmartStart

• Actualizare firmware (OTA)

• Protecție la suprasarcina
• Protecție la scurtcircuit
• Protecție la supratensiune
• Protecție la supraîncălzire

• Comutator extern
• Min. nivel slab

• Max. auto-calibrare la nivel redus
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated Class, S2

Unauthenticated Class

Alb RAL 9010

Alb RAL 9003 DATE TEHNICE
Protocol
Chip

Tensiune nominală
Putere

Controale

Temperatura ambientală

Gama RF

Conexiune

Adâncime de montare
Cod IP

mărimea

Z-Wave

Cipul Z-Wave 700
230VAC 50Hz

5W - 250W

Rotiți și împingeți reglarea luminii de

la 5°C la 40°C
Min. 40 de metri

Max. 2,5 mm²

24 mm

IP 21

84 x 84 x 43 mm

HEATIT Z-DIM 2
Heatit Z-Dim2 este un variator rotativ Z-Wave pentru multe tipuri
diferite de corpuri de iluminat. Heatit Z-Dim2 funcționează la
majoritatea sarcinilor reduse fără a provoca pâlpâirea.

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE, Nemko
Dimmer-ul este echipat cu o opțiune de comutator extern. Acest lucru
vă permite să diminuați și să porniți/opriți sarcina de la un comutator
extern.

Heatit Z-Dim2 este foarte potrivit pentru LED și se potrivește în cadrele
System 55. Două kituri  de plastic sunt incluse în pachet. Este disponibil și un kit de

plastic, negru separat.

ROTATIV

Z-WAVE DIMMER
Z-WAVE



FUNCȚII
• Dimmer rotativ Z-Wave

• LED 5W - 250W

• Certificat Nemko

• Contorizarea puterii

• SmartStart

• Actualizare firmware (OTA)

• Protecție la suprasarcina
• Protecție la scurtcircuit
• Protecție la supratensiune
• Protecție la supraîncălzire

• Comutator extern
• Min. nivel slab

• Max. auto-calibrare la nivel redus
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated Class, S2

Unauthenticated Class

Alb RAL 9010

Alb RAL 9003 DATE TEHNICE
Protocol
Chip

Tensiune nominală
Putere

Controale

Temperatura ambientală

Gama RF

Conexiune

Adâncime de montare
Cod IP

mărimea

Z-Wave

Cipul Z-Wave 700
230VAC 50Hz

5W - 250W

Rotiți și împingeți reglarea luminii de

la 5°C la 40°C
Min. 40 de metri

Max. 2,5 mm²

24 mm

IP 21

84 x 84 x 43 mm

HEATIT Z-DIM 2
Heatit Z-Dim2 este un variator rotativ Z-Wave pentru multe tipuri
diferite de corpuri de iluminat. Heatit Z-Dim2 funcționează la
majoritatea sarcinilor reduse fără a provoca pâlpâirea.

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE, Nemko
Dimmer-ul este echipat cu o opțiune de comutator extern. Acest lucru
vă permite să diminuați și să porniți/opriți sarcina de la un comutator
extern.

Heatit Z-Dim2 este foarte potrivit pentru LED și se potrivește în cadrele
System 55. Două kituri  de plastic sunt incluse în pachet. Este disponibil și un kit de

plastic, negru separat.

ROTATIV

Z-WAVE DIMMER
Z-WAVE



FUNCȚII FUNCȚII
• Dimmer rotativ Zigbee
• 2 fire
• LED 5W - 250W
• Certificat Nemko

• Marginea de fugă

• Protecție la suprasarcină
• Protecție la scurtcircuit
• Protecție la supratensiune
• Protecție la supraîncălzire
• Comutator momentan extern
• Min. nivel slab

• Max. auto-calibrare la nivel redus

• Dimmer rotativ
• 2 fire
• LED 5W - 250W

• Marginea de fugă

• Protecție la suprasarcina
• Protecție la supratensiune
• Protecție la supraîncălzire
• Min. nivel slab
• Calibrare automată a nivelului de intensitate maximă

DATE TEHNICE
Alb RAL 9010 Alb RAL 9010 Tensiune nominală

Putere
Control

Temperatura ambientală
Conexiune

Adâncime de montare
Cod IP

mărimea

230VAC 50Hz

5W - 250W

Reglare rotativă

5°C până la 40°C
Max. 2,5 mm²

24 mm

IP 21
84 x 84 x 43 mm

DATE TEHNICE
Protocol
Chip

Tensiune nominală
Putere

Controale

Temperatura ambientală

Gama RF

Conexiune

Adâncime de montare
Cod IP

mărimea

Zigbee, 2,4 GHz

Zigbee 3.0
230VAC 50Hz

5W - 250W

Rotiți și împingeți reglarea luminii de

la 5°C la 40°C
Min. 40 de metri

Max. 2,5 mm²

24 mm

IP 21
84 x 84 x 43 mm

Alb RAL 9003 Alb RAL 9003

HEATIT
ZIG-DIM 250W

HEATIT
EEZEDIM 250W

Aprobări CE

Heatit Zig-Dim este un variator rotativ Zigbee pentru multe tipuri
diferite de corpuri de iluminat. Heatit Zig-Dim funcționează la
majoritatea sarcinilor reduse fără a provoca pâlpâire.

Heatit EEZEDIM este un variator rotativ pentru multe tipuri
diferite de corpuri de iluminat. Heatit EEZEDIM funcționează 
la majoritatea sarcinilor reduse fără a provoca pâlpâirea.

Aprobări Zigbee, CE, Nemko

Dimmer-ul este echipat cu o opțiune externă de comutare
momentană. Acest lucru vă permite să diminuați și să porniți/opriți
sarcina de la un comutator extern.

Dimmer-ul este echipat cu o opțiune de comutator. Acest lucru vă
permite să porniți/opriți sarcina de la un comutator extern.

Heatit EEZEDIM este foarte potrivit pentru LED-uri și 
se potrivește în cadrele System 55. Două kituri de 
plastic sunt incluse în pachet.

Heatit Zig-Dim este foarte potrivit pentru LED-uri și se potrivește
în cadrele System 55. Două kituri de plastic sunt incluse în pachet. Este disponibil și un kit de plastic

negru, vândut separat.
Este disponibil și un kit de plastic

negru, vândut separat.

ROTATIV

ZIGBEE DIMMER
ROTARY DIMMER

ZIGBEE



FUNCȚII FUNCȚII
• Dimmer rotativ Zigbee
• 2 fire
• LED 5W - 250W
• Certificat Nemko

• Marginea de fugă

• Protecție la suprasarcină
• Protecție la scurtcircuit
• Protecție la supratensiune
• Protecție la supraîncălzire
• Comutator momentan extern
• Min. nivel slab

• Max. auto-calibrare la nivel redus

• Dimmer rotativ
• 2 fire
• LED 5W - 250W

• Marginea de fugă

• Protecție la suprasarcina
• Protecție la supratensiune
• Protecție la supraîncălzire
• Min. nivel slab
• Calibrare automată a nivelului de intensitate maximă

DATE TEHNICE
Alb RAL 9010 Alb RAL 9010 Tensiune nominală

Putere
Control

Temperatura ambientală
Conexiune

Adâncime de montare
Cod IP

mărimea

230VAC 50Hz

5W - 250W

Reglare rotativă

5°C până la 40°C
Max. 2,5 mm²

24 mm

IP 21
84 x 84 x 43 mm

DATE TEHNICE
Protocol
Chip

Tensiune nominală
Putere

Controale

Temperatura ambientală

Gama RF

Conexiune

Adâncime de montare
Cod IP

mărimea

Zigbee, 2,4 GHz

Zigbee 3.0
230VAC 50Hz

5W - 250W

Rotiți și împingeți reglarea luminii de

la 5°C la 40°C
Min. 40 de metri

Max. 2,5 mm²

24 mm

IP 21
84 x 84 x 43 mm

Alb RAL 9003 Alb RAL 9003

HEATIT
ZIG-DIM 250W

HEATIT
EEZEDIM 250W

Aprobări CE

Heatit Zig-Dim este un variator rotativ Zigbee pentru multe tipuri
diferite de corpuri de iluminat. Heatit Zig-Dim funcționează la
majoritatea sarcinilor reduse fără a provoca pâlpâire.

Heatit EEZEDIM este un variator rotativ pentru multe tipuri
diferite de corpuri de iluminat. Heatit EEZEDIM funcționează 
la majoritatea sarcinilor reduse fără a provoca pâlpâirea.

Aprobări Zigbee, CE, Nemko

Dimmer-ul este echipat cu o opțiune externă de comutare
momentană. Acest lucru vă permite să diminuați și să porniți/opriți
sarcina de la un comutator extern.

Dimmer-ul este echipat cu o opțiune de comutator. Acest lucru vă
permite să porniți/opriți sarcina de la un comutator extern.

Heatit EEZEDIM este foarte potrivit pentru LED-uri și 
se potrivește în cadrele System 55. Două kituri de 
plastic sunt incluse în pachet.

Heatit Zig-Dim este foarte potrivit pentru LED-uri și se potrivește
în cadrele System 55. Două kituri de plastic sunt incluse în pachet. Este disponibil și un kit de plastic

negru, vândut separat.
Este disponibil și un kit de plastic

negru, vândut separat.

ROTATIV

ZIGBEE DIMMER
ROTARY DIMMER

ZIGBEE



FUNCȚII FUNCȚII
• Releu de mare putere pentru instalații în perete
• 16A/3600W
• SmartStart
• Controler de scenă
• Actualizare firmware (OTA)
• Măsurarea puterii
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated Class, S2

Unauthenticated Class

• Produs multifuncțional pentru multe aplicații diferite
• Releu 25A
• SmartStart
• 3 intrări
• Opțiune antenă externă
• Poate fi utilizat în legătură cu diferiți senzori NTC
• Calibrare
• Asociațiile

• Actualizări de firmware (OTA)
• Acceptă modul de criptare: S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

DATE TEHNICE
Protocol
Chip

Tensiune nominală
Curent maxim

Consumul de energie

Temperatura ambientală

Umiditate
Gama RF

Cod IP

mărimea

Z-Wave

Cipul Z-Wave 700
230VAC 50Hz

3600W 16A (numai sarcini rezistive)

<1W

5°C la 40°C (de la -30°C la 70°C depozitare)

Max 95% RH

Min. 40 de metri
IP 20

46 x 45 x 25 mm

DATE TEHNICE
Protocol

Tensiune nominală
Curent maxim

Consumul de energie

Temperatura ambientală

Compatibil cu NTC

senzori cu valori

Gama RF

Cod IP

mărimea

Z-Wave
230VAC 50/60Hz
25A
0,8W standby

5°C până la 40°C

HEATIT
ZM SINGLE RELAY

HEATIT
Z-RELAY 25A

10, 12, 15, 22, 33 și 47kΩ  la 25°C

Min 40 de metri

IP 55

104 x 104 x 46 mm

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE

Aprobări CE

Heatit ZM Single Relay este un releu de mare putere pentru
instalații în perete. Releul vă permite să controlați
dispozitivele conectate fie prin rețeaua Z-Wave, fie printr-un
comutator cu fir. Modulul este echipat cu un releu de 16A și
are o funcționalitate de control de scenă.

Modulul de releu multifuncțional Heatit Z-Relay poate fi utilizat
pentru multe aplicații diferite. Carcasa clasificată IP 55 o face utilă
pentru orice aplicație în aer liber. Poate trage sarcini de până la
25A. Releul are 3 intrari.

Heatit Z-Relay este un produs multifuncțional și poate fi utilizat
pentru următoarele aplicații:

Releul unic Heatit ZM are o funcție de măsurare a puterii
care vă permite să monitorizați consumul de energie al
dispozitivelor conectate.

• Controlul scurgerilor
• Aplicații variate în exterior

Releul unic Heatit ZM are SmartStart.

DE MARE PUTERE

RELEU 16A
PRODUS MULTIFUNCȚIONAL

Z-WAVE Z-WAVE



FUNCȚII FUNCȚII
• Releu de mare putere pentru instalații în perete
• 16A/3600W
• SmartStart
• Controler de scenă
• Actualizare firmware (OTA)
• Măsurarea puterii
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated Class, S2

Unauthenticated Class

• Produs multifuncțional pentru multe aplicații diferite
• Releu 25A
• SmartStart
• 3 intrări
• Opțiune antenă externă
• Poate fi utilizat în legătură cu diferiți senzori NTC
• Calibrare
• Asociațiile

• Actualizări de firmware (OTA)
• Acceptă modul de criptare: S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

DATE TEHNICE
Protocol
Chip

Tensiune nominală
Curent maxim

Consumul de energie

Temperatura ambientală

Umiditate
Gama RF

Cod IP

mărimea

Z-Wave

Cipul Z-Wave 700
230VAC 50Hz

3600W 16A (numai sarcini rezistive)

<1W

5°C la 40°C (de la -30°C la 70°C depozitare)

Max 95% RH

Min. 40 de metri
IP 20

46 x 45 x 25 mm

DATE TEHNICE
Protocol

Tensiune nominală
Curent maxim

Consumul de energie

Temperatura ambientală

Compatibil cu NTC

senzori cu valori

Gama RF

Cod IP

mărimea

Z-Wave
230VAC 50/60Hz
25A
0,8W standby

5°C până la 40°C

HEATIT
ZM SINGLE RELAY

HEATIT
Z-RELAY 25A

10, 12, 15, 22, 33 și 47kΩ  la 25°C

Min 40 de metri

IP 55

104 x 104 x 46 mm

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE

Aprobări CE

Heatit ZM Single Relay este un releu de mare putere pentru
instalații în perete. Releul vă permite să controlați
dispozitivele conectate fie prin rețeaua Z-Wave, fie printr-un
comutator cu fir. Modulul este echipat cu un releu de 16A și
are o funcționalitate de control de scenă.

Modulul de releu multifuncțional Heatit Z-Relay poate fi utilizat
pentru multe aplicații diferite. Carcasa clasificată IP 55 o face utilă
pentru orice aplicație în aer liber. Poate trage sarcini de până la
25A. Releul are 3 intrari.

Heatit Z-Relay este un produs multifuncțional și poate fi utilizat
pentru următoarele aplicații:

Releul unic Heatit ZM are o funcție de măsurare a puterii
care vă permite să monitorizați consumul de energie al
dispozitivelor conectate.

• Controlul scurgerilor
• Aplicații variate în exterior

Releul unic Heatit ZM are SmartStart.

DE MARE PUTERE

RELEU 16A
PRODUS MULTIFUNCȚIONAL

Z-WAVE Z-WAVE



FUNCȚII FUNCȚII
• Detector de fum multifuncțional
• Baterie
• Detector de fum
• Senzor de temperatură

• Senzor de mișcare
• Conexiune serială posibilă cu

Detector de fum Heatit Z 230VAC (max 6 buc)
• Iluminat de urgență încorporat

• Alertă baterie descărcată
• Buton pentru a opri alarmele nedorite

• Comutator de manipulare

• Actualizare firmware (OTA)
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Clasa neautentificată

• Detector de fum multifuncțional
• 230VAC
• Detector de fum
• Senzor de temperatură

• Senzor de mișcare
• Conectare în serie posibilă cu alt detector Heatit Z-Smoke

230V (max 6 buc)
• Iluminat de urgență încorporat

• Baterie de rezervă
• Buton pentru a opri alarmele nedorite

• Comutator de manipulare

• Actualizare firmware (OTA)
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Clasa neautentificată

DATE TEHNICE DATE TEHNICE
Protocol
Chip
Baterie

Durata de viață a bateriei
Sensibilitate la temperatură

Alarmă

Senzor de fum

Temperatura ambientală

Umiditate
Gama, PIR

Cod IP

mărimea

Z-Wave
Cipul Z-Wave 500
3 x baterii CR123A 3V
~2,8 ani
±1°C
85dB la 3 metri distanta
Fotoelectric

5°C până la 40°C
Max. 85% RH
Până la 5 m la 3 m înălțime de montare

IP 20

105 x 105 x 41 mm

Protocol
Chip
Tensiune nominală

Z-Wave
Cipul Z-Wave 500
230VAC 50Hz
200mAh, baterie de rezervă NiMh

2.2W

±1°C
85dB la 3 metri distanta
Fotoelectric

5°C până la 40°C
Max. 85% RH
Până la 5 m la 3 m înălțime de montare

IP 20

105 x 105 x 41 mm (ex. adaptor)

Consumul de energie

Sensibilitate la temperatură

Alarmă

Senzor de fum
Temperatura ambientală

Umiditate
Gama, PIR

Cod IP

mărimea

HEATIT Z-SMOKE
BATERIE MULTISENZOR

HEATIT Z-SMOKE
MULTISENZOR 230VAC

Heatit Z-Smoke Multisensor este un senzor de fum
multifuncțional pentru sistemele de casă inteligente. Cu
caracteristicile sale puternice, senzorul este proiectat pentru a
proteja familia de potențiale pericole de incendiu. Cu designul său
compact și raționalizat, Heatit Z-Smoke Multisenzor se îmbină fără
efort cu decorul casei tale și îți oferă un plus de siguranță.

Heatit Z-Smoke Multisensor este un senzor de fum
multifuncțional pentru sistemele de casă inteligente. Cu
caracteristicile sale puternice, senzorul este proiectat pentru a
proteja familia de potențiale pericole de incendiu. Cu designul său
compact și raționalizat, Heatit Z-Smoke Multisenzor se îmbină fără
efort cu decorul casei tale și îți oferă un plus de siguranță.

Aprobări Z-Wave Plus, CE
Aprobări Z-Wave Plus, CE

Multisenzorul Heatit Z-Smoke este conceput pentru a oferi
senzorului mai multe caracteristici și capacități. Prin urmare, puteți
utiliza funcții suplimentare opționale, cum ar fi un senzor de mișcare
PIR încorporat și un senzor de temperatură. Heatit Z-Smoke
Multisensor are un senzor de mișcare PIR încorporat. Puteți alege
să-l utilizați pentru a crea scene personalizate pentru a ilumina holul
în miezul nopții sau pentru a ajuta utilizatorii să economisească
energie. Lumina de urgență încorporată vă oferă alarme și alerte
vizuale.

Multisenzorul Heatit Z-Smoke este conceput pentru a oferi
senzorului mai multe caracteristici și capacități. Prin urmare, puteți
utiliza funcții suplimentare opționale, cum ar fi un senzor de mișcare
PIR încorporat și un senzor de temperatură. Heatit Z-Smoke
Multisensor are un senzor de mișcare PIR încorporat. Puteți alege
să-l utilizați pentru a crea scene personalizate pentru a ilumina holul
în miezul nopții sau pentru a ajuta utilizatorii să economisească
energie. Lumina de urgență încorporată vă oferă alarme și alerte
vizuale.

BATERIE 230 VAC

Z-WAVE Z-WAVE



FUNCȚII FUNCȚII
• Detector de fum multifuncțional
• Baterie
• Detector de fum
• Senzor de temperatură

• Senzor de mișcare
• Conexiune serială posibilă cu

Detector de fum Heatit Z 230VAC (max 6 buc)
• Iluminat de urgență încorporat

• Alertă baterie descărcată
• Buton pentru a opri alarmele nedorite

• Comutator de manipulare

• Actualizare firmware (OTA)
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Clasa neautentificată

• Detector de fum multifuncțional
• 230VAC
• Detector de fum
• Senzor de temperatură

• Senzor de mișcare
• Conectare în serie posibilă cu alt detector Heatit Z-Smoke

230V (max 6 buc)
• Iluminat de urgență încorporat

• Baterie de rezervă
• Buton pentru a opri alarmele nedorite

• Comutator de manipulare

• Actualizare firmware (OTA)
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Clasa neautentificată

DATE TEHNICE DATE TEHNICE
Protocol
Chip
Baterie

Durata de viață a bateriei
Sensibilitate la temperatură

Alarmă

Senzor de fum

Temperatura ambientală

Umiditate
Gama, PIR

Cod IP

mărimea

Z-Wave
Cipul Z-Wave 500
3 x baterii CR123A 3V
~2,8 ani
±1°C
85dB la 3 metri distanta
Fotoelectric

5°C până la 40°C
Max. 85% RH
Până la 5 m la 3 m înălțime de montare

IP 20

105 x 105 x 41 mm

Protocol
Chip
Tensiune nominală

Z-Wave
Cipul Z-Wave 500
230VAC 50Hz
200mAh, baterie de rezervă NiMh

2.2W

±1°C
85dB la 3 metri distanta
Fotoelectric

5°C până la 40°C
Max. 85% RH
Până la 5 m la 3 m înălțime de montare

IP 20

105 x 105 x 41 mm (ex. adaptor)

Consumul de energie

Sensibilitate la temperatură

Alarmă

Senzor de fum
Temperatura ambientală

Umiditate
Gama, PIR

Cod IP

mărimea

HEATIT Z-SMOKE
BATERIE MULTISENZOR

HEATIT Z-SMOKE
MULTISENZOR 230VAC

Heatit Z-Smoke Multisensor este un senzor de fum
multifuncțional pentru sistemele de casă inteligente. Cu
caracteristicile sale puternice, senzorul este proiectat pentru a
proteja familia de potențiale pericole de incendiu. Cu designul său
compact și raționalizat, Heatit Z-Smoke Multisenzor se îmbină fără
efort cu decorul casei tale și îți oferă un plus de siguranță.

Heatit Z-Smoke Multisensor este un senzor de fum
multifuncțional pentru sistemele de casă inteligente. Cu
caracteristicile sale puternice, senzorul este proiectat pentru a
proteja familia de potențiale pericole de incendiu. Cu designul său
compact și raționalizat, Heatit Z-Smoke Multisenzor se îmbină fără
efort cu decorul casei tale și îți oferă un plus de siguranță.

Aprobări Z-Wave Plus, CE
Aprobări Z-Wave Plus, CE

Multisenzorul Heatit Z-Smoke este conceput pentru a oferi
senzorului mai multe caracteristici și capacități. Prin urmare, puteți
utiliza funcții suplimentare opționale, cum ar fi un senzor de mișcare
PIR încorporat și un senzor de temperatură. Heatit Z-Smoke
Multisensor are un senzor de mișcare PIR încorporat. Puteți alege
să-l utilizați pentru a crea scene personalizate pentru a ilumina holul
în miezul nopții sau pentru a ajuta utilizatorii să economisească
energie. Lumina de urgență încorporată vă oferă alarme și alerte
vizuale.

Multisenzorul Heatit Z-Smoke este conceput pentru a oferi
senzorului mai multe caracteristici și capacități. Prin urmare, puteți
utiliza funcții suplimentare opționale, cum ar fi un senzor de mișcare
PIR încorporat și un senzor de temperatură. Heatit Z-Smoke
Multisensor are un senzor de mișcare PIR încorporat. Puteți alege
să-l utilizați pentru a crea scene personalizate pentru a ilumina holul
în miezul nopții sau pentru a ajuta utilizatorii să economisească
energie. Lumina de urgență încorporată vă oferă alarme și alerte
vizuale.

BATERIE 230 VAC

Z-WAVE Z-WAVE



FUNCȚII FUNCȚII
• Regulator pentru sisteme de încălzire pe bază de apă
• 9 relee fără potențial
• Poate controla actuatoare de 230 VAC și actuatoare de 24 V
• Poate fi folosit cu un termostat Heatit Z-

Temp2 sau Heatit Z-TRM3 în fiecare zonă
• Montare pe șină DIN
• SmartStart
• Actualizare firmware (OTA)
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated
Class, S2

Unauthenticated Class

• Modul pe șină DIN cu 6 ieșiri relee și 6 intrări digitale
• Interfață Z-Wave pentru alte sisteme pentru a

le controla prin rețeaua Z-Wave
• Montare pe șină DIN
• Controlul circuitului liber potențial
• 6 x 16A relee fără potențial
• Soluție de comutare cu 2 poli atunci când se utilizează
2 x relee combinate
• Actualizare firmware (OTA)

DATE TEHNICE
Tensiune nominală
Consumul de energie

10 - 24 VDC 8 - 24 VAC

0,6W (în așteptare)

Toate releele activate: fire de 3,5W

0,2 până la 2,5 mm 2fire
6 buc ieșiri fără potențial poli
AC1: 16A 250VAC

AC3: 750 W (motor)
AC15: 360VA
Max. curent de pornire 80A/ 20ms
Uzual și normal deschis
6 buc intrări fără potențial de poli

85 x 105 x 60 mm
M36 6-module

DATE TEHNICE
Protocol
Chip

Tensiune nominală
Consumul de energie

Temperatura ambientală
Umiditate

Siguranță

Z-Wave
Cipul Z-Wave 800
100VAC - 240VAC 50/60Hz

0.4W standby

5°C până la 40°C
Max. 90% RH

1A Slow, MST 250 Schurter nr.
piesa: 0034.6615

Max. curent de comutare

Sarcina maximă per releu

Borne cu șuruburi
Ieșiri

HEATIT
Z-WATER2

Contacte

Intrări

Gama RF

mărimea

1385VA/150W HEATIT
Z-DIN 616e maximă

Intrări
Gama

Tensiun

 RF

mărimea

250VAC

10kΩNTC

Min. 40 de metri
105 x 58 x 86 mm Aprobări CE

Heatit Z-Water2 este un regulator pe șină DIN pentru controlul
sistemelor de încălzire pe bază de apă. Modulul se fixează direct
pe o șină DIN pentru a adăuga o varietate de funcții rețelei dvs.
wireless Z-Wave.
Heatit Z-Water2 este echipat cu 9 relee fără potențial pentru
actuatoare și 1 releu poate fi dedicat unei pompe. 2 intrari
analogice pentru senzori de temperatură.

Heatit Z-DIN 616 este un releu fără potențial 6 x 16A pentru
montare pe șină DIN. Modulul este echipat cu 6 comutatoare
relee și 6 intrări digitale.

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE

Cele 6 comutatoare releu independente pot fi controlate liber
prin intermediul rețelei Z-Wave și pot fi utilizate în multe
scopuri diferite. De exemplu, cele 6 intrări digitale pot fi
conectate la conectori liberi de potențial sau la ieșiri open
collector, iar intrările vă permit să controlați alte dispozitive
Z-Wave prin trimiterea de comenzi prin rețeaua Z-Wave.

Modulul Heatit pe șină DIN poate fi utilizat pentru conectarea a 6
sarcini de 16A controlabile liber din rețeaua Z-Wave. Toate cele 6
ieșiri ale releului sunt separate galvanic. Cele 6 intrări ale
modulului șină DIN vă permit să activați scene predefinite într-un
controler principal Z-Wave.Ieșirile releului Heatit Z-Water2 pot fi controlate liber din

rețeaua Z-Wave și pot fi utilizate în mai multe scopuri, de
exemplu pentru controlul actuatoarelor supapelor într-un
sistem de încălzire prin pardoseală, controlul pornirii/opririi
sau controlul luminilor.

PE BAZĂ DE APĂ

SISTEME DE ÎNCĂLZIRE
MODUL DIN
6 IEȘIRI

Z-WAVE Z-WAVE

5A

Min. 40 de metri



FUNCȚII FUNCȚII
• Regulator pentru sisteme de încălzire pe bază de apă
• 9 relee fără potențial
• Poate controla actuatoare de 230 VAC și actuatoare de 24 V
• Poate fi folosit cu un termostat Heatit Z-

Temp2 sau Heatit Z-TRM3 în fiecare zonă
• Montare pe șină DIN
• SmartStart
• Actualizare firmware (OTA)
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated
Class, S2

Unauthenticated Class

• Modul pe șină DIN cu 6 ieșiri relee și 6 intrări digitale
• Interfață Z-Wave pentru alte sisteme pentru a

le controla prin rețeaua Z-Wave
• Montare pe șină DIN
• Controlul circuitului liber potențial
• 6 x 16A relee fără potențial
• Soluție de comutare cu 2 poli atunci când se utilizează
2 x relee combinate
• Actualizare firmware (OTA)

DATE TEHNICE
Tensiune nominală
Consumul de energie

10 - 24 VDC 8 - 24 VAC

0,6W (în așteptare)

Toate releele activate: fire de 3,5W

0,2 până la 2,5 mm 2fire
6 buc ieșiri fără potențial poli
AC1: 16A 250VAC

AC3: 750 W (motor)
AC15: 360VA
Max. curent de pornire 80A/ 20ms
Uzual și normal deschis
6 buc intrări fără potențial de poli

85 x 105 x 60 mm
M36 6-module

DATE TEHNICE
Protocol
Chip

Tensiune nominală
Consumul de energie

Temperatura ambientală
Umiditate

Siguranță

Z-Wave
Cipul Z-Wave 800
100VAC - 240VAC 50/60Hz

0.4W standby

5°C până la 40°C
Max. 90% RH

1A Slow, MST 250 Schurter nr.
piesa: 0034.6615

Max. curent de comutare

Sarcina maximă per releu

Borne cu șuruburi
Ieșiri

HEATIT
Z-WATER2

Contacte

Intrări

Gama RF

mărimea

1385VA/150W HEATIT
Z-DIN 616e maximă

Intrări
Gama

Tensiun

 RF

mărimea

250VAC

10kΩNTC

Min. 40 de metri
105 x 58 x 86 mm Aprobări CE

Heatit Z-Water2 este un regulator pe șină DIN pentru controlul
sistemelor de încălzire pe bază de apă. Modulul se fixează direct
pe o șină DIN pentru a adăuga o varietate de funcții rețelei dvs.
wireless Z-Wave.
Heatit Z-Water2 este echipat cu 9 relee fără potențial pentru
actuatoare și 1 releu poate fi dedicat unei pompe. 2 intrari
analogice pentru senzori de temperatură.

Heatit Z-DIN 616 este un releu fără potențial 6 x 16A pentru
montare pe șină DIN. Modulul este echipat cu 6 comutatoare
relee și 6 intrări digitale.

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE

Cele 6 comutatoare releu independente pot fi controlate liber
prin intermediul rețelei Z-Wave și pot fi utilizate în multe
scopuri diferite. De exemplu, cele 6 intrări digitale pot fi
conectate la conectori liberi de potențial sau la ieșiri open
collector, iar intrările vă permit să controlați alte dispozitive
Z-Wave prin trimiterea de comenzi prin rețeaua Z-Wave.

Modulul Heatit pe șină DIN poate fi utilizat pentru conectarea a 6
sarcini de 16A controlabile liber din rețeaua Z-Wave. Toate cele 6
ieșiri ale releului sunt separate galvanic. Cele 6 intrări ale
modulului șină DIN vă permit să activați scene predefinite într-un
controler principal Z-Wave.Ieșirile releului Heatit Z-Water2 pot fi controlate liber din

rețeaua Z-Wave și pot fi utilizate în mai multe scopuri, de
exemplu pentru controlul actuatoarelor supapelor într-un
sistem de încălzire prin pardoseală, controlul pornirii/opririi
sau controlul luminilor.

PE BAZĂ DE APĂ

SISTEME DE ÎNCĂLZIRE
MODUL DIN
6 IEȘIRI

Z-WAVE Z-WAVE

5A

Min. 40 de metri



SOLUȚII DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE APĂ
ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE APĂ

DE CE AI NEVOIE? 230VAC
Thermo-Floor AS s-a concentrat
întotdeauna pe soluții de încălzire
electrică, dar suntem experimentați și
în utilizarea încălzirii pe bază de apă.
Avem mai multe opțiuni pe care le
recomandăm pentru controlul încalzirii
pe bază de apă, fie cu termostate
alimentate cu baterii, fie cu
termostate de 230VAC.

Heatit Z-Water este proiectat pentru a fi utilizat
cu servomotoare NC 24VDC / NC 230VAC.
Instalatorul dumneavoastră le poate furniza și

instala pe colector(e). Heatit Z-Water2 are
9 ieșiri fără potențial.

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

INCALZESTE-O

Z-TRM3
ACTIONATOR

SUPAPĂ

Sistemul de control este cuprinzător, ușor de
utilizat, flexibil și economisește energie 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 pe telefon, tabletă sau
PC.
Toți acești factori fac ca sistemul de control să fie
foarte potrivit pentru încălzirea pe bază de apă,
oferindu-vă cât mai mult control și flexibilitate.

HEATIT Z-WATER2 12V* SAU 230V

Termostatele reglează încălzirea folosind un
senzor intern, un senzor extern, un senzor de
pardoseală sau o combinație a acestora.

INCALZESTE-O

Z-TEMP2
GATEWAY ACTIONATOR

SUPAPĂ

Termostate alimentate cu baterii
Gestionarea sistemului de încălzire pe bază de
apă prin termostate alimentate cu baterii a
fost o cerere de lungă durată din partea
clienților noștri. Acum lansăm un termostat cu
baterii bazat pe experiențele și percepțiile
clienților noștri. Solutia este flexibila, întrucât
termostatul poate fi amplasat oriunde dorește
clientul, fără a fi nevoie de cabluri.

Dispozitivele noastre folosesc protocolul Z-Wave
și, prin urmare, funcționează cu cele mai moderne
gateway-uri Z-Wave. Încălzirea pe bază de apă
poate fi un loc bun pentru a începe să construiți
sistemul dvs. de casă inteligentă, fie că este o
instalație nouă sau o completare la o instalație de
casă inteligentă existentă.

230VAC

Astăzi oferim două soluții; alimentat de la
baterie și de la rețea. Principiul de bază al
instalării este același, indiferent de soluția pe
care o alegeți.

INCALZESTE-O

Z-TRM3
ACTIONATOR

SUPAPĂSe recomandă instalarea unor unități de 230
VAC în noile rețele Z-Wave pentru a asigura
stabilitatea rețelei. Termostatul reglează
încălzirea printr-un senzor intern.

Grupurile de asociere sunt configurate în gateway-
ul dvs. Grupurile de asociere sunt o conexiune
wireless directă de la unitate la unitate. Pentru
întrebări de compatibilitate, contactați furnizorul
dvs. de gateway. Dacă nu sunteți sigur care gateway
este potrivit pentru dvs. - vă rugăm să ne întrebați!

Heatit Z-TRM3
sau Heatit Z-Temp2

230VAC, 12V* sau 24V
supapă de acţionare

1 x Heatit Z-Water2

ÎN FIECARE ZONĂ DE ÎNCĂLZIRE PÂNĂ 10 ZONE DE ÎNCĂLZIRE ÎN FIECARE ZONĂ DE ÎNCĂLZIRE

* Pentru a utiliza actuatoare de 12V este nevoie de o sursă de alimentare externă



SOLUȚII DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE APĂ
ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE APĂ

DE CE AI NEVOIE? 230VAC
Thermo-Floor AS s-a concentrat
întotdeauna pe soluții de încălzire
electrică, dar suntem experimentați și
în utilizarea încălzirii pe bază de apă.
Avem mai multe opțiuni pe care le
recomandăm pentru controlul încalzirii
pe bază de apă, fie cu termostate
alimentate cu baterii, fie cu
termostate de 230VAC.

Heatit Z-Water este proiectat pentru a fi utilizat
cu servomotoare NC 24VDC / NC 230VAC.
Instalatorul dumneavoastră le poate furniza și

instala pe colector(e). Heatit Z-Water2 are
9 ieșiri fără potențial.

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

INCALZESTE-O

Z-TRM3
ACTIONATOR

SUPAPĂ

Sistemul de control este cuprinzător, ușor de
utilizat, flexibil și economisește energie 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 pe telefon, tabletă sau
PC.
Toți acești factori fac ca sistemul de control să fie
foarte potrivit pentru încălzirea pe bază de apă,
oferindu-vă cât mai mult control și flexibilitate.

HEATIT Z-WATER2 12V* SAU 230V

Termostatele reglează încălzirea folosind un
senzor intern, un senzor extern, un senzor de
pardoseală sau o combinație a acestora.

INCALZESTE-O

Z-TEMP2
GATEWAY ACTIONATOR

SUPAPĂ

Termostate alimentate cu baterii
Gestionarea sistemului de încălzire pe bază de
apă prin termostate alimentate cu baterii a
fost o cerere de lungă durată din partea
clienților noștri. Acum lansăm un termostat cu
baterii bazat pe experiențele și percepțiile
clienților noștri. Solutia este flexibila, întrucât
termostatul poate fi amplasat oriunde dorește
clientul, fără a fi nevoie de cabluri.

Dispozitivele noastre folosesc protocolul Z-Wave
și, prin urmare, funcționează cu cele mai moderne
gateway-uri Z-Wave. Încălzirea pe bază de apă
poate fi un loc bun pentru a începe să construiți
sistemul dvs. de casă inteligentă, fie că este o
instalație nouă sau o completare la o instalație de
casă inteligentă existentă.

230VAC

Astăzi oferim două soluții; alimentat de la
baterie și de la rețea. Principiul de bază al
instalării este același, indiferent de soluția pe
care o alegeți.

INCALZESTE-O

Z-TRM3
ACTIONATOR

SUPAPĂSe recomandă instalarea unor unități de 230
VAC în noile rețele Z-Wave pentru a asigura
stabilitatea rețelei. Termostatul reglează
încălzirea printr-un senzor intern.

Grupurile de asociere sunt configurate în gateway-
ul dvs. Grupurile de asociere sunt o conexiune
wireless directă de la unitate la unitate. Pentru
întrebări de compatibilitate, contactați furnizorul
dvs. de gateway. Dacă nu sunteți sigur care gateway
este potrivit pentru dvs. - vă rugăm să ne întrebați!

Heatit Z-TRM3
sau Heatit Z-Temp2

230VAC, 12V* sau 24V
supapă de acţionare

1 x Heatit Z-Water2

ÎN FIECARE ZONĂ DE ÎNCĂLZIRE PÂNĂ 10 ZONE DE ÎNCĂLZIRE ÎN FIECARE ZONĂ DE ÎNCĂLZIRE

* Pentru a utiliza actuatoare de 12V este nevoie de o sursă de alimentare externă



FUNCȚII
• Senzor Z-Wave HAN
• RJ45 și Micro-USB

• Contorizarea puterii
• SmartStart
• Actualizare firmware (OTA)
• Senzor de temperatură
• Acceptă modurile de criptare S0, S2 Authenticated Class, S2

Unauthenticated Class

DATE TEHNICE
Protocol
Chip

Tensiune nominală
Temp. ambientală
Gama RF

Cod IP

Dimensiune (Lxlxh)

Z-Wave
Cipul Z-Wave 700
5V DC

5°C până la 40°C

Min. 40 de metri
IP 21
80 x 31 x 22 mm

Aprobări Z-Wave Plus V2, CE Heatit Controls este prezentă pe Social
Media. Urmați aceste canale pentru a
primi informații și știri actualizate.HEATIT Z-HAN

Heatit Z-HAN este un senzor Z-Wave HAN pentru contoare AMS
(contoare inteligente). Heatit Z-HAN funcționează cu contoare
norvegiene AMS.

facebook.com/heatitcontrols

Heatit Z-HAN este echipat cu un port RJ45 pentru a se conecta la
contorul AMS. Heatit Z-HAN poate fi alimentat prin portul RJ45 de
majoritatea contoarelor AMS, dar are și un port micro USB de 5V
pentru alimentare externă.

instagram.com/heatitcontrols

linkedin.com/company/heatit-controls-ab

SENSOR HAN Z-WAVE

Z-WAVE
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Z-WAVE



FUNCȚII Heatit Z-Gateway este conceput pentru a vă controla
inteligent, casa, prin protocolul Z-Wave. Este rapid,
ușor, ușor de utilizat și, mai presus de toate, fiabil.

Vi se asigură o experiență excelentă, când utilizați
Heatit Z-Gateway.

• Gateway Z-Wave
• SmartStart

• Controlează până la 120 de dispozitive Z-Wave
• Controlează până la 12 dispozitive într-o singură scenă
• Până la 60 de scene
• Suport pentru Amazon Alexa și Google Home
• Notificări

• Funcție de alarmă opțională pentru fiecare dispozitiv conectat
• Actualizare software prin FTP
• Ceas intern în timp real
• Acceptă modul de criptare S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

HEATIT Z-GATEWAY

PREZENTARE TEHNICĂ
GENERALĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE Heatit Z-GATEWAY

Procesor

RAM
Hard memorie

GM8136S (600MHz)

125 MB

Flash SPI de 32 MB

Conexiune internet Ethernet

DATE TEHNICE Protocol

Dimensiune (LxLxH)

Greutate

Opțiuni de backup

Limită de unitate recomandată

Z-Wave - 868,4 MHz

96 x 96 x 21 mm

129 g

Stocare in cloud

120

Protocol
Chip

Tensiune nominală
Temperatura ambientala

Z-Wave
Cipul Z-Wave 500
230VAC 50Hz

5°C până la 40°C
Umiditate

Dimensiune (Lxlxh)
Greutate
Aprobari

Max. 80% RH
96 x 96 x 21 mm
129 grame

Z-Wave Plus, CE

SmartStart da

HEATIT
Z-GATEWAY

Nivel de criptare Z-Wave S0 și S2

FUNCȚII

Program săptămânal de încălzire

Acces de la distanță

da

da

Moduri integrate Acasă/Plecat/
Noapte/ Vacanță (și similare) da

Acest gateway vă permite să controlați toate dispozitivele Z-Wave 
din casa dvs. prin intermediul unei tablete sau telefonului mobil. 
Gateway-ul este proiectat pentru o configurare și operare ușoară. 
Cu doar câteva clicuri, puteți adăuga cu ușurință dispozitive 
Z-Wave folosind funcția Smart Start și puteți crea scene. Setarile 
sunt simple, dar posibilitatile sunt aproape nelimitate.

Scene prestabilite

INTEGRĂRI

Amazon Alexa

Asistent Google

Sonos

Philips Hue

Netatmo

Pulsul Tibber

APROBĂRI

Nu

da

da

Nu

Nu

Nu

Nu
Notificările push sunt acceptate, astfel încât să primiți notificări de 
la telefon atunci când un eveniment este declanșat în sistemul 
smart home, chiar și atunci când telefonul este în modul de repaus. Heatit

Z-Gateway App
Controlul vocal prin Amazon Alexa și Google Home este, de 
asemenea, acceptat și puteți gestiona sistemul prin comenzi 
vocale.

Z-Wave Plus da

Z-WAVE GATEWAY

Z-WAVE
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Lucrăm în mod constant cu produse noi și actualizate și 
pe parcursul anilor 2022 și 2023 va apărea pe piață o 
gamă largă de dispozitive noi.

Echipa noastră de dezvoltare lucrează cu cele mai înalte 
standarde în minte atunci când modelează calitatea, 
funcționalitatea și capacitatea de utilizare a tuturor 
dispozitivelor noi dezvoltate.

Salutăm toate feedback-urile clienților și utilizatorilor 
noștri.

CREȘTEM 
GAMA DE PRODUSE
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