
INTRODUCERE
Heatit Z-Temp2 este un termostat acționat de baterie proiectat 
pentru utilizarea cu sisteme de încălzire pe bază de apă. Folosit în 
combinație cu Heatit Z-Water vă puteți controla sistemul de 
încălzire cu un controler principal Z-Wave / poartă de acces. 
Aceasta este o soluție wireless, economisind atât timp, cât și bani.

INSTALARE
Fixați unitatea pe perete cu ajutorul unei benzi dublu adezive, a 
unor șuruburi sau a unei plăci de perete tip Euro. Asigurați-vă că 
suprafața de montare este curată și uscată.

Protocol Z-Wave

Chip Z-Wave 700 chip

Tensiune alimentare 3 x AA batteries (1,5V)

Temperatură ambientală 0°C to 60°C

Umiditate Max 85% RH

Rază RF Min. 40 meters 

Histeresis  0,3°C to 3,0°C  (default 0,5°C)

Clasă IP IP 21

Certificări Z-Wave Plus V2, CE,  

RED 2014/53/EU, 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),  

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), 

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)  

ETSI  EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06), 

EN 62479:2010, EN 62368-1:2014+A11:2017, 

RoHS 2011/65/EU

DATE TEHNICE

ADĂUGARE/ELIMINARE                                                                   În 
timpul acestui proces, se recomandă ca termostatul să fie cât mai 
aproape posibil de controlerul principal/poarta de acces digitală.

Vă rugăm să consultați manualul controlerului principal/porții 
digitale de acces pentru modul de introducere a modului de 
adăugare/eliminare.
Dispozitivul poate fi adăugat sau eliminat din rețea numai dacă 
controlerul principal este în modul de adăugare/eliminare.

Când controlerul principal/gateway-ul este setat în modul de 
adăugare/eliminare, apăsați butonul de legătură de pe termostat 
de 3 ori într-o secvență rapidă.

Când dispozitivul a intrat cu succes în modul de învățare, 
termostatul va afișa “LED-uri rotative” pe afișaj.

ADĂUGARE
Dacă termostatul este adăugat cu succes la o rețea Z-Wave, 
termostatul va afișa “Inc”.

ELEMINARE

Dacă termostatul ESTE ELIMINAT din rețeaua Z-Wave, 
dispozitivul va afișa “ECL”.

EROARE
Când termostatul este deja adăugat într-o rețea Z-Wave sau 
procesul de includere este expirat termostatul va afișa “Err”.

Urmați procesul de eliminare înainte de a-l adăuga în rețea. În 
caz contrar, adăugarea acestui dispozitiv va eșua. Când 
dispozitivul este scos din rețea, acesta va reveni la setările din 
fabrică.

PS! Modul de învățare se va opri după 90 secunde dacă 
termostatul nu înregistrează poarta digitală de acces. 

SETAREA ASOCIERILOR
După ce dispozitivul este adăugat la poarta Z-Wave va trebui să 
conectați termostatul la dispozitivul care va controla încălzirea. 
Acest lucru se face prin utilizarea grupurilor de asociere din 
dispozitivul de bază al termostatului (EP0) cu Grupul 3 (GR3) 
spre dispozitivul de acționare (folosind multicanal sau canal 
unic), pe baza tipului de dispozitiv controlat.

*Pentru a seta asocieri în controlerul digital/poarta de acces 
digitală , consultați manualul de utilizare al acestuia/acesteia.
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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.
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