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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-floor.no

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
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PRODUKTINFO The Button

EGENSKAPER
• Trådløs batteridrevet bryter

• Kan plasseres hvor som helst i hjemmet

• Svært enkel installasjon - bare inkluder den i nettverket og fest  

den hvor du vil

• Farge: hvit, sort og rød

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering) 

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri ER14250 batteri  (½ AA 3,6V)  

Batteriets levetid  Ca. 2 år (med originalinstillinger og  

 maks. 10 trykk pr. dag)

Omgivelsestemperatur 0°C til 40°C

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

Type FGPB-101-1 ZW5 til  FGPB-101-8 ZW5

Størrelse (ØxH)  Ø46 x 34mm

Sertifisering Z-Wave Plus, CE  

 EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI 2 år

EL-NR. PRODUKT

45 124 36 The Button  Hvit

45 124 37 The Button  Sort

45 124 38 The Button  Rød

45 125 45 GP XLP-050F 1/2 AA Lithium batteri  3,6 V

THE BUTTON

The Button er en kompakt, batteridrevet, Z-Wave kompatibel 

enhet. Den lar deg ta kontroll over enheter gjennom 

Z-Wavenettverket og kjøre ulike scener som er definert i 

smarthussystemet ditt. Ulike handlinger kan utløses med ett 

til fem klikk eller ved å holde knappen nede. I panikkmodus 

vil ethvert trykk på knappen aktivere ditt forhåndsinnstilte 

nødsituasjonsoppsett.

Med sitt kompakte design og trådløse kommunikasjon kan 

The Button enkelt monteres på alle underlag ethvert sted i 

hjemmet, f.eks ved siden av sengen eller under pulten.
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