
WARRANTY - YOUR SAFETY

GARANȚIA - SIGURANȚA DVS.2 yr

The product must be installed and documented in accordance with the current version of the installation guide. Installation is to be performed by an authorized electrician only. 
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ART.NO. PRODUCT Z-WAVE
FREQUENCY

45 125 80 Heatit Z-Push Button 2 - battery operated wall switch EU 868,4MHz

45 126 80 Heatit Z-Push Button 2 Black - battery operated wall switch EU 868,4MHz

INFORMAȚII Heatit Z-Push Button 4

FUNCȚII

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
SDK
Chip
Alimentare 
Butoane de control 
Temp. instal. Min/max  
Umiditate relativă 
Rază de acțiune 

Clasă IP
Dimensiuni LxlxA

Suportă Cadru Explorer 
Tipul dispozitivului 
Clasa generică a disp. 
Clasa specifică a disp. 
Rutare
Flirs
Certificări

GARANȚIE
2 ani

Butonul Z Heatit 4 este un comutator de perete acționat de baterie, 
cu 4 butoane. Comutatorul vă permite să controlați produsele Z-
Wave din sistemul dvs. Inteligent de acasă. Gestionarea produselor 
dvs. Z-Wave devine simplă și practică. Comutatorul poate fi 
configurat pentru a controla scenariile sau pentru a lucra în asociere 
cu alte produse Z-Wave.

Butonul Z Heatit 4 poate controla până la 2 grupuri de asociere 
separate cu până la 10 de produse sau până la 8 de scenarii prin 
poarta digitală de acces.

Butonul Z Heatit 4 nu poate fi utilizat ca unitate independentă; 
trebuie inclus într-o poartă digitală de acces pentru a funcționa.

Comutatorul poate fi instalat în cadre tip Sistem 55.

Comutatorul este ușor de instalat și poate fi montat cu șuruburi 
sau cu bandă dublu-adezivă.

HEATIT Z-PUSH 
BUTTON 4 
Comutator de perete cu baterie

ART.NO. PRODUCT Z-WAVE 
FREQUENCY

45 125 82 Heatit Z-Push Button 4 -comutator de perete cu baterii, Alb EU 868,4MHz

45 126 83 Heatit Z-Push Button 4 - comutator de perete cu baterii, Negru EU 868,4MHz
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Thermo-Floor AS can not be held liable for typographical errors, other errors or omittances in our information.

Product specifications may change without further notice. All electrical installations must be carried out by a licensed electrician.
The product must be installed in accordance with national building codes and our installers manual.

• Comutator de perete cu baterie și 4 butoane
• Se potrivește în cadrele Gira System 55, Elko RS-16 și 

Schneider Exxact

• Controlează 2 grupuri separate, până la 10 unități
• Controlează până la 8 scenarii prin poarta de acces
• Diodă LED

• Update soft(OTA)

• Ușor de instalat cu șuruburi și bandă dublu-adezivă
• Suportă modul de criptare  S0, S2 Clasă cu 

autentificare , S2, Clasă fără autentificare

Z-Wave, 868,4MHz

6.71.01

Z-Wave 500 chip

1 x baterie CR 2450 

4

0 - 40°C

8% - 80%

Până la 20 metri la interior
(depinzând de împrejurimi) 
IP 20

71,2 x 71,2 x 13,6 mm

Da
Controller de perete 
Comutator la distanță 
Comutator la distanță Multi-nivel 
Nu
Nu
CE

RoHS 2011/65/EU

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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