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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-RELAY 25A

INFORMAȚII  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.

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. 

GARANȚIE

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. 

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

2 ani

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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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

CONTROLUL TEMPERATURII

ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE

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. 

+

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.

APLICAȚII ÎN AER LIBER

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.

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

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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