SMARTSTART

INFORMAȚII Heatit Z-Gateway
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

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.

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

2 yr

GARANȚIA - SIGURANȚA DVS.

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.

96mm

Controlul vocal prin, Amazon Alexa și Google Home, este de
asemenea suportat, prin acesta permițându-vă controlul
sistemului prin comenzi vocale.
Poarta de acces Heatit Z-Gateway vă oferă oportunități nelimitate
pentru a vă crea profilul specific necesarului casei
dumneavoastră.
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Produsul este de asemenea disponibil în alte versiuni de frecvențe Z-Wave la cererea dumneavoastră.*
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