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HEATIT 
Z-WATER
- Regulator pentru sistemele de încălzire pe
bază de apă

Heatit Z-Water este un regulator DIN-rail pentru controlul 
sistemelor de încălzire pe bază de apă. Modulul se fixează direct 
pe DIN-Rail din pentru a adăuga o varietate de funcții la rețeaua 
wireless Z-Wave. Heatit Z-Water este echipat cu 10 ieșiri de releu și 
are 4 intrări analogice.

Modulul este alimentat de la o conexiune de rețea 230VAC și este 
capabil să furnizeze o sursă de alimentare de 24VDC sau 230VAC. 
Ieșirile releului de apă Heatit Z pot fi controlate liber din rețeaua Z-
Wave și pot fi utilizate în mai multe scopuri, de ex. controlul 
iluminării, controlul actuatoarelor supapelor într-un sistem de 
încălzire prin pardoseală sau controlul altor sisteme de 
automatizare a casei.

Nu trebuie să fie plasate în dulapuri de oțel, deoarece acest lucru 
va reduce raza de lucru.

INFORMAȚII Heatit Z-Water 

CARACTERISTICI

• Regulator pentru sisteme de încălzire pe bază de apă
• Ieșirile releului pot controla actuatoarele într-un sistem de 

încălzire prin pardoseală pe bază de apă
• Poate fi utilizat pentru a controla atât actuatoarele de 24V, cât 

și actuatoare 230VAC
• Poate fi utilizat cu un termostat Heatit Z-Temp2 sau Heatit Z-

TRM3 în fiecare zonă
• Montare a șinei DIN
• Funcționează ca un repetor Z-Wave pentru a îmbunătăți 

gama de rețea Z-Wave
• Actualizare firmware (OTA) 
• 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 
Chip 
Tensiune nomin./ Putere
Consum                
Temperatură ambientală
Umiditate                      
Siguranță

Ieșire 24V DC  
Curent max. comutare
Înc. Max. releeu      
Tensiune maximă
Intrări

Clasă IP
Dimensiuni (LxlxÎ) 

Z-Wave
Z-Wave 500 chip
100VAC - 240VAC  50/60Hz
0.6W în repaus 
5°C până la  40°C
Max. 90% RH
3.15A Quick-Acting, UMF 250 
Schurter Inc., part no.: 3405.0171.11 
Maximum 1.17A, 28W
5A
150W
250VAC  30VDC
Tensiune maximă aliment.: 10VDC
Impedanță de intrări: 10 KΩ
Buclă tensiune ieșire: 5VDC
IP 21
160 x 86 x 58mm

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
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COD ART. PRODUS FRECVENȚĂ

45 124 75 Regulator Heatit Z-Water EU 868,4MHz

45 126 66 Heatit Z-Temp2, termostat, cu baterii,  Alb RAL 9003 EU 868,4MHz

54 305 99 Heatit Z-TRM3, termostat, 3600W 16A, Alb RAL 9003 EU 868,4MHz

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

Magnum Hea�ng Consult SRL | www.klima-incalzire.ro | www.heatit.ro 
klimaincalzire@gmail.com | 0766 367 287




