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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.

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 Z-
Wave de la orice producător și poate fi adăugat la orice rețea Z-
Wave. Ideal atât pentru proprietăți rezidențiale cât și pentru cele 
comerciale.
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PRODUCT INFO 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

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.

DATE TEHNICE  
Protocol  
Chip 
Tensiune alimentare 
Putere ieșire        
Capacitate baterie  
Durată viață baterie  

Temperatură ambientală 
Umiditate          
Tip priză          
Rază acțiune RF 
Dimensiuni (LxlxA)  

Certificări 

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

Z-Wave Plus, CE

MENTENANȚĂ
Acest dispozitiv nu necesită mentenanță.

GARANȚIE  2 ani

COD ART PRODUS FRECVENȚĂ

45 126 86 Heatit Z-Repeater - dual USB 2A EU 868,4MHz

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

SMARTSTART

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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