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Hvad er Z-Wave ? 
Z-Wave er trådløs protokol eller sprog, som alle Fibaro produkter bruger til at kommunikere med 

hinanden med . Det bruger et meget lav signal effekt radiofrekvens til at sende beskeder på op til et 

gennemsnit på 30 meter væk. 

Z-Wave-netværk er et mesh-netværk. Dette betyder, at signalet kan modtages af en nabo enhed som 

videresender signalet videre igennem andre nabo enheder, dog max op til fire nabo enheder væk fra 

den oprindelige afsender. Dette udvider række viden af netværket og giver stabilitet. 

Enhver anordning, som taler Z-Wave kan styres af dit Home Center . Der er over 900 produkter, der 

fremstilles af næsten 300 producenter i en Z-Wave Alliance. 

 

Typer af Z-Wave enheder 

Sleeping device / Sovende enheder 

En af styrkerne ved Z-Wave enheder er, at mange af dem er helt trådløse og batteridrevet. For at spare 

strøm, går de fleste af disse batteridrevne enheder i dvale indtil de er forpligtet til at sende en 

besked. For eksempel vil en dør / vindue sensor sove indtil døren åbnes eller lukkes, og først derefter 

vil den tænde og sende sin nye tilstand. Denne type enhed kaldes en sovende enhed. 

Da de normalt er slukket, kan sovende noder ikke repete/vider sende  beskeder som man kan i et 

mesh-netværk. De vil ikke forlænge signalstyrken af nettet og bliver nødt til at blive vækket, for at dit 

Home Center kan konfigurere dem, hvis der sker ændringer til dem (mere om konfiguration af enheder 

senere). 

  

Listening nodes / Lyttende enheder  

Enheder, der har en konstant strømforsyning, såsom lysdæmpere, relæer, wall plugs og de flest 

"Trådet " enheder sover ikke. De vil hele tiden lytter til Z-Wave netværk, og hvis de modtager en 

meddelelse vil de straks videresende beskeden igen for at videresende det til andre enheder. 

Lyttende noder behøver ikke at blive vækket, og vil reagere på konfigurationsændringer foretaget på 

din Home Center 2 med det samme. 
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Sammenfattende 

De to vigtigste forskelle mellem at lyttende noder og sovende noder er: 

 Lyttende noder udvider omfanget og stabiliteten af Z-Wave-netværk. 

 sovende noder har brug for at blive vækket hvis du ændrer i konfigurationen af dem fra dit Home 

Center . 

 


