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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.

INFORMAȚII 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

• 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.

DATE TEHNICE 
Protocol 
Chip 
Tensiune alimentare 
Putere
Curent intrare
Control
Temperatură ambientală 
Raza de conectare
Conectare
Adâncime montaj 
Clasa IP
Dimensiuni (LxlxA) 

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

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

MENTENANȚĂ
Acest dispozitiv nu necesită mentenanță

GARANȚIE  2 ani

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 halogen- 
și a becurilor incandescente, LED-driverelor de intensitate 
variabilă și transformatoarelor electronice. Cablurile L N trebuie 
conectate.

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.

HEATIT Z-DIM 
- Z-Wave variator rotativ

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

GARANȚIA - SIGURANȚA DVS.2 yr2 yr

ATENȚIE!

•

• Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipgrafice, alte erori sau 
omisiuni în informațiile prezentate.

• Specificațiile produselor se pot schimba fără notificare prealabilă.
• Toate instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician autorizat. Produsul 

trebuie să fie instalat în conformitate cu prevederile manualului de instalare sau cu 
prevederile în vigoare la nivel național.
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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 

AUTOMATIZAREA CASEI

Heatit Z-Dim
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