
www.thermo-floor.noAlle priser eks. mva.GARANTI - DIN SIKKERHET

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.
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GARANTI - DIN SIKKERHET2 år

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.
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PRODUKTINFO Aeotec Garage Door Controller

FUNKSJONER
• Garasjeportåpner
• Kobles til eksisterende garasjeportåpner

 Gir oversikt over når porten har blitt åpnet/lukket

· Kan brukes både manuelt og via app

· Selvvalgt lydsignal når porten åpnes eller lukkes

· Kan kombineres med andre enheter som skrur seg på      

 automatisk når porten aktiveres.
• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)
• Firmware oppdatering (OTA)

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4 MHz

Spenning 230V  5V strømadapter inkludert

Sensor   CR2 3V lithium batteri

Styring Via gateway eller manuelt

Assosiasjoner 2 grupper (maks 5 noder pr. gruppe)

Lydnivå 105dB

Omgivelsestemperatur -10°C - 40°C

Strømforbruk (standby) Opp til 1W

Rekkevidde Inntil 300 meter

 (avhengig av bygningsmasse)

IP-klasse IP 20

Størrelse Hovedenhet 105 x 105 x 31mm 

Sensor 80 x 30 x 20mm 

Type            ZW062-C

Sertifisering       Z-Wave Plus

            CE          

 
GARANTI
2 år

AEOTEC  
GARAGE DOOR  
CONTROLLER
-            Garasjeportåpner

Garasjeporter kan integreres i smarthus-systemet med 

Aeotec garasjeportåpner. Enheten kan kobles opp mot de 

aller fleste motoriserte garasjeporter som har impulsinngang. 

Magnetkontakten forteller deg til enhver tid om garasjedøren er 

åpen eller stengt.

EL-NR. PRODUKT PRIS PR. STK. 

45 123 87 Aeotec Garage Door Controller - garsjeportåpner 1.060,00
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EL-NR. PRODUKT

45 123 87 Aeotec Garage Door Controller - garsjeportåpner

Produktet skal installeres i hht til gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning. 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.TF AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.


