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HEATIT Z-SMOKE
DETECTOR 230V
Ghid rapid
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Citiți manualul întreg la:
heatit.ro

DATE TEHNICE
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Protocol

Z-Wave

Chip

Z-Wave 500 chip
230V AC 50Hz
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200mAh, NiMh baterie de back-up

Ver 2020-A

±1°C
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230V

INSTALARE
Instalarea trebuie efectuată de un electrician calificat, în
conformitate cu Regulamentelor Naționale în vigoare. Înainte de
instalare, deconectați alimentarea detectorului de fum. În timpul
instalării detectorului de fum, alimentarea detectorului de fum
trebuie deconectată ÎN PERMANENȚĂ!
•
Înșurubați suportul de montare pe perete/tavan. Dacă este
utilizat cu pivoți de cabluri, montați adaptorul cu suportul
montat în partea inferioară.
•
Deșurubați capacul de conectare.
•
Conectați faza ”L” la unul dintre conectorii Wago din spatele
detectorului de fum și conectați faza ”N” la celălalt conector
Wago.
•
Porniți comutatorul. Ilustrat mai jos.
•
Aliniați cele patru crestături de pe detectorul de fum cu
cârligele de pe suportul de montare. Rotiți în sens orar
pentru a bloca cârligul.

Fotoelectric
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0°C la 50°C
Cable slots
dimensions 10x12mm

INTRODUCERE
Detectorul de fum Z Heatit este un senzor de fum wireless cu
senzor de mișcare PIR încorporat, senzor de temperatură și lumină
de urgență.

85dB la 3 metri distanță

i

Max. 85% RH

Lock

Până la 8m la 3m înălț. montaj

a. LED-indicator / buton de funcție / lumină de urgență
b. Obiectiv IR
c. Sonerie
d. Șurub de fixare a compartimentului de conectare
e. Compartiment de conectare
f. Cârlige
g. Suportul de montare
h. Orificii de montare (pentru cârligele de pe suportul de
montare)
i. Adaptor canal de cablu
j. Montați prin alinierea crestăturilor și cârligelor

IP 20
105mm x 105mm x 41mm
(ex. adaptor)
Z-Wave Plus
CE, RoHS,
EN 14604:2005, 14604/AC:2008

ADĂUGARE/ELIMINARE
După aplicarea alimentării, detectorul de fum inițiază o perioadă
de încălzire de 1 minute. În acest minut, dispozitivul va intra
automat în modul de adăugare/eliminare și poate fi adăugat
acum la sistem prin controlerul principal/gateway.
Vă rugăm să consultați manualul controlerului principal/gatewayului pentru modul de introducere a modului de adăugare/
eliminare.
CONEXIUNE ÎN SERIE
1. Adăugați toate detectoarele de fum în aceeași rețea.
2. Alocați detectoarele de fum la zona/camera corectă din
controlerul/gateway-ul principal.
3. Accesați asociațiile de la controlerul principal/gateway
(consultați manualul controlerului principal).
4. Alocați aslocări de la fiecare dispozitiv folosind grupul de
asociere 2 (setul de bază al senzorului) la toate celelalte
detectoare de fum.
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