


Zhero - prosty design i łatwy w obsłudze, to pełny opis charakteru

nowej generacji produktów firmy Farfisa. Zaprojektowany do monta-

żu natynkowego, dzięki zredukowanej głębokości ZHero jest dopa-

sowany do każdych wnętrz: zarówno mieszkalnych jak i biznesowych.

Dostępny w kolorze białym i czarnym monitor ZHero pasuje do każde-

go stylu wyposażenia mieszkań.

Nowy monitor wykorzystuje najlepszą technologię systemu DUO, 

najbardziej rozwiniętą i wszechstronną spośród wszystkich typów 

instalacji pod względem zaawansowania technologii. Podłączenie 

tylko za pomocą dwóch niespolaryzowanych żył z możliwością zasto-

sowania również w bardzo dużych instalacjach.

Wszystkie typy kaset zewnętrznych są w pełni kompatybilne z moni-

torami ZHero: od rozwiązań natynkowych i podtynkowych po wanda-

loodporną serię kaset Matrix Style.

Monitory ZHero wykorzystują w pełni system OSD do planowania

i organizacji szczegółów działania i parametrów 3,5" wyświetlacza.

Dotykowe przyciski pozwalają na łatwy dostęp do najczęściej używa-

nych funkcji. 
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Konfiguracja i system OSD

Podświetlane ikony

Proste programowanie

   Wyświetlacz LCD 3,5’’

   Dotykowe przyciski

   Zaawansowane zarządzanie dzwonkami

   Mikroprocesor 32 bit 

   Podświetlane przyciski

 Zaawansowana personalizacja monitora

Aby uzyskać prosty, estetyczny i minimalistyczny kształt Zhero został
wyposażony tylko w dotykowe przyciski. Dotknięcie palcem akty-
wuje podstawowe funkcje takie jak rozpoczęcie rozmowy, otwieranie
elektrozaczepu oraz pomoc przy programowaniu urządzenia. Przyciski
dotykowe skanują i aktywują odpowiednie, kolejno wyświetlane 
elementy.

Dotykowe przyciski, koło sensoryczne

ZHero space

ZHero limits

ZHero alternatives

Konfiguracja i programowanie głównych parametrów systemu jest ła-
twe dzięki elementom ekranu OSD. Menu zawiera proste elementy 
graficzne oznaczające etapy programowania. Takie rozwiązanie poz-
wala nie tylko na łatwą organizację wielu funkcji urządzenia ale rów-
nież szybką i prostą optymalizację pracy.

Ikony graficzne wyświetlane na ekranie służą do identyfikacji pod-
świetlanych na biało przycisków dotykowych w celu szybkiej 
i precyzyjnej konfiguracji, zarządzania i działania systemu.
Ponadto nowoczesne podświetlone linie monitora podkreślają 
minimalistyczną elegancję monitora ZHero.

To bardzo zaawansowany i elastyczny system do obsługi połączeń z 
kaset zewnętrznych lub innych monitorów wykorzystujących funkcję 
komunikacji wewnętrznej 
Dzięki systemowi ESP (Rozszerzone przetwarzanie dźwięku) uzyskano
bardzo wysoką jakość dźwięku.

System audio ESP

Etapy programowania, konfiguracji i personalizacji monitora Zhero
są wykonywane poprzez wyświetlane na ekranie LCD funkcje. Dal-
sze wsparcie sprawia że Zhero w pełni wykorzystuje duży potencjał 
dostarczony przez jego firmware.

Montaż i rozpoczęcie pracy

Monitor w pełni wykorzystuje zalety oferowane przez system DUO - 
tylko dwa przewody wymagane są do realizacji nawet złożonych sys-
temów, które mogą być uzupełnione poprzez moduł portiera. Prosto-
ta systemu oraz fakt że montaż monitora nie wymaga wykuwania 
otworów w ścianie, pozwala nam powiedzieć że instalacja całego 
systemu jest szybka, czysta i praktycznie pozbawiona możliwości po-
pełnienia błędów. 



Montaż natynkowy uzyskujemy dzięki metalo-
wemu uchwytowi (dostarczanemu z monitorem)
przy wykorzystaniu dwóch śrób gwarantujących
bezpieczny montaż na ścianie.
Bardzo cienki profil pozwala uczynić monitor 
ZHero dyskretnym elementem niezwykle łatwo
integrującym się z każdym otoczeniem. 

ZHero
ZH1262W

Agorà Light
VD2121CAGL

ZHero
ZH1262B

Agorà Light
VD2121CAGL

TA1260

ZESTAW ZH1262AGLW

ZESTAW ZH1262AGLB

ELEMENTY
MONTAŻOWE   

Kolorowy zestaw jednorodzinny
z monitorem ZHero w kolorze białym
i kasetą zewnętrzną serii Agorà Light
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MADE IN ITALY
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Kolorowy zestaw jednorodzinny
z monitorem ZHero w kolorze czarnym
i kasetą zewnętrzną serii Agorà Light

Podstawka na biurko dla monitora ZHero
w wyposażeniu z przewodem.
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