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SMARTSTART

PRODUKTINFO Heatit Z- Gateway

HEATIT
Z-GATEWAY

EGENSKAPER
Z-Wave Gateway
•
SmartStart
•
Kan styre inntil 120 Z-Wave-enheter
•
Kan styre 12 enheter i en scene
•
Mulighet for inntil 60 scener
•
Støtte for Amazon Alexa og Google Home
•
Støtte for IFTTT
•
Push-varsling
•
Mulighet for alarmfunksjon for hver tilknyttet enhet
•
Programvareoppdatering via FTP
•
Intern real-time klokke
•
Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class,
S2 Unauthenticated Class
•

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne
ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

Heatit Z-Wave Gateway er en styringsenhet for smarthus med
et moderne design. Heatit Z-Gateway har SmartStart. Denne
funksjonen gjør det mulig for brukeren å inkludere alle enheter
med SmartStart ved å skanne QR-koden på enhetene, og ved
oppstart vil alle enhetene automatisk bli inkludert i gatewayen.
Dette sparer installatøren for mye arbeid.
Med denne gatewayen kan du styre alle Z-Wave-enheter i huset
ditt via nettbrett eller mobiltelefon. Gatewayen er designet for
enkelt oppsett og drift. Gjennom noen få enkle klikk kan du
enkelt legge til Z-Wave-enheter og lage scener. Innstillingene er
enkle, men mulighetene er nesten ubegrensede.

TEKNISKE DATA
Protokoll
Spenning
Omgivelsestemperatur
Luftfuktighet
Størrelse (LxBxH)
Vekt
Sertifisering

VEDLIKEHOLD
Sjekk månedlig at gatewayen har den siste firmwareversjonen
installert for å garantere stabilitet og enhetsstøtte.
GARANTI

Push-varsel støttes, slik at du får varsler fra telefonen når en
hendelse blir utløst i smarthussystemet, selv når mobilen er
i hvilemodus.

Z-Wave 500 series, 868,4MHz
230V AC 50Hz
0°C til 50°C
Maks. 80% RF
96 x 96 x 21mm
129 gram
Z-Wave Plus
CE, EMC, EN 60950

EL-NR.

2 år

PRODUKT
PRODUKT

PRIS PR. STK.

45 126 99 Heatit
Heatit
Z-Gateway
Z-Gateway

1 500,00

Stemmestyring via Amazon Alexa og Google Home støttes også,
og du kan administrere systemet gjennom talekommandoer.

96mm

Gatewayen har støtte for IFTTT, noe som gjør det mulig å
integrere gatewayen med nesten alle smart-enheter på
markedet, så lenge de har IFTTT-støtte.
Heatit Z-Wave gateway gir deg uendelige muligheter for å
skreddersy ditt smarthus til dine spesifikke behov.

m
21 m
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96mm
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
oppslaget. For
informasjon
henvises
installasjonsveiledning.
Produktet skal installeres i hht til gjeldende
installasjonsveiledning.
Alldette
FDV-informasjon
er ytterligere
inkludert på
dette oppslaget.
Fortilytterligere
informasjon henvises til installasjonsveiledning.

Alle priser eks. mva.

www.thermo-floor.no

2 år

GARANTI - DIN SIKKERHET

TF AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.
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Heatit Z-Gateway er designet for å kontrollere ditt smarthus via Z-Wave
protokollen. Den er rask, lett, brukervennlig og ikke minst pålitelig. Det sikrer
deg en god brukeropplevelse når du tar i bruk din Heatit Z-Gateway.

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.

Alle priser eks. mva.
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