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Alle priser eks. mva. GARANTI - DIN SIKKERHET2 år

SMARTHUS

Produktet skal installeres og dokumenteres ihht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Arbeidet skal utføres av autorisert elektroinstallatør. 
All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

5 år

PRODUKTINFO  Heatit Z-Scene Controller

FUNKSJONER
• Bryter og scenecontroller
• 230V  5A relé
• Repeater som gir økt stabilitet i nettverket
• Inntil 6 ulike kanaler
• Alle seks LED-diodene kontrolleres individuelt 

og funksjonaliteten konfigureres i gateway
• Kan assosieres mot andre Z-Wave enheter
• Bruker standard GIRA trykknapp-moduler med ulike  

design og farger 
• Lavt strømforbruk, mindre enn 0,3W i standby-modus 
• Firmware inneholder Multi-Channel Command Class for 

bedre visualisering og mer logisk kontroll i gatewayen. 
• Firmware oppdatering (OTA)

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

SDK 6.61

Spenning 230V AC  50Hz 

Maks. belastning 1000W  5A (resistiv last) 

eller opptil 150W induktiv last

Effektforbruk 0,8W / 0,3W standby

Brytere Opptil 6 stk

Rekkevidde Inntil 40 meter 

(avhengig av bygningsmasse)

IP-klasse IP 20

Størrelse (LxHxB) 70 x 70 x 27mm (uten ramme)

Sertifisering CE

EN 50491-3:2009,  EN 60669-2:2004

EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU

LVD 2014/35/EU

 

GARANTI
5 år

Heatit Z-Scene Controller er en Z-Wave bryter som er utviklet 

for å passe til en GIRA KNX front. Produktet har innebygd trådløs 

Z-Wave-kommunikasjon som kan brukes til å kontrollere andre 

Z-Wave-enheter som dimmere, relemoduler osv. Heatit Z-Scene 

Controller har et innebygd 5A relé som kan brukes til å slå av og 

på en lokal belastning, f.eks. en lampe, og dermed  erstatte en 

standard 1-polet bryter.  

Heatit Z-Scene Controller består av 6 brytere, to brytere bak hver 

vippe. Hver bryter kan brukes individuelt eller konfigureres slik 

at de kan fungere i par, for eksempel slik at en side av vippen slår  

på lyset, og den andre siden av.  

 

Bryteren fungerer også som en scenekontroller ved å overføre 

ulike scenekommandoer når trykknappene trykkes på ulike 

måter. Alle de 6 knappene kan programmeres individuelt slik at 

de kan tillegges forskjellig funksjonalitet.  

 

Heatit Z-Scene Controller virker i tillegg som en repeater og vil 

kunne utvide rekkevidden av Z-Wave nettverket.  

 

Bryteren passer inn i standard Elko, Schneider Exxact og Gira 

System 55 rammesystemer.

GIRA® is a trademark of GIRA Giersiepen GmbH & Co.

HEATIT Z-SCENE  
CONTROLLER  
- Z-Wave bryter 230V

EL-NR. PRODUKT PRIS PR. STK. 

45 124 55 Heatit Z-Scene Controller - Z-Wave bryter 230V 2 276,00

5 år

EL-NR. PRODUKT

45 124 55 Heatit Z-Scene Controller - Z-Wave bryter 230V

Produktet skal installeres i hht til gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

TF AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.
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