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PRODUKTINFO Heatit Z-Repeater

HEATIT
Z-REPEATER

EGENSKAPER
• Signalforsterker med batteri backup
• Opprettholder Z-Wave nettverket om strømmen blir borte
• Dobbel USB nettadapter/lader
• Plugges direkte inn i ordinære vegguttak
• SmartStart
• Velegnet for både boliger og næringslokaler
• Støtter krypteringsmodus S2 Unauthenticated

- signalforsterker. Dobbel USB 2A

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha
utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.
TEKNISKE DATA
Protokoll
Chip
Spenning
Utgangseffekt
Batterikapasitet
Levetid reservebatteri
Heatit Z-Repeater dobbel USB 2A er en multifunksjonell
vekselstrøm Z-Wave signalforsterker med to USB strømadaptere
som gir deg muligheten til å lade to enheter samtidig. Ideell
til å forlenge det trådløse Z-Wave-signalet til områder med
blindsoner - en løsning for alle som opplever dårlig trådløs
forbindelse.
Med de oppladbare reservebatteriene vil enheten sikre deg at
Z-Wave nettverket fortsatt er operativt i 6 timer ved strømbrudd.
Viktige batteridrevne enheter som dørlåser, brannvarslere
og innbruddsalarmer vil derfor fortsatt kommunisere med
hverandre under strømbrudd.
Flere Heatit Z-Repeater-enheter kan legges til i et nettverk for
å oppnå en omfattende og stabil nettverksdekning. Enheten
plugges rett inn i en veggkontakt og er dermed svært fleksibel
i forhold til plassering.

Omgivelsestemperatur
Luftfuktighet
Pluggtype
Rekkevidde RF
Størrelse (LxBxH)

Z-Wave, 868,4MHz
Z-Wave 500 chip
230VAC 50/60Hz
10W (5VDC 2A) Maks 2A totalt
200mAh oppladbare batterier
Opprettholder mesh-nettverket i ca 6
timer ved strømbrudd
5°C til 40°C
Maks. 85% RF
Type F (Schuko)
Min. 40 meter
66 x 55 x 55mm

Sertifisering

Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.
GARANTI

2 år

PRIS PR. STK.

EL-NR.

PRODUKT

45 126 86

Heatit Z-Repeater - dobbel USB 2A

Heatit Z-Repeater dobbel USB 2A er kompatibel med andre
produsenters Z-Wave-systemer og kan legges til i et hvilket som
helst Z-Wave nettverk. Ideell både for boliger og næringslokaler.
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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.
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2 år

GARANTI - DIN SIKKERHET

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

