
  

 

 

 
 

Produktový list 

Bezdrôtový zabezpečovací systém, Ethernet/Wi-Fi, 3G (voliteľne), 64 bezdrôtových prvkov, 4 oblasti, 
40 užívateľov, 25 príveskov, 16 scén (väzieb)

Prehľad 

ZeroWire je interaktívny, plne bezdrôtový zabezpečovací 
systém rozšírený o funkcie domácej automatizácie. 
Pokročilé cloudové riešenie poskytuje koncovému 
užívateľovi finančne efektívny zabezpečovací systém 
s najmodernejšími funkcionalitami a jednoduchým 
použitím. 
ZeroWire poskytuje intuitívnu hlasovú navigáciu v menu 
systému prostredníctvom dotykových kláves.  
Komplexné programovacie menu je dostupné cez vlastné 
webové rozhranie. Aplikácia pre smartfóny a tablety 
umožňuje diaľkové ovládanie a programovanie systému 
alebo prístup k svojim pripojeným IP kamerám. 

Užívateľské rozhranie 

Základné užívateľské rozhranie ZeroWire je dostupné cez  
klávesnicu, ktorá je integrovaná priamo na paneli systému. 
Funkcie a stavy sú indikované pomocou klávesov, ktoré 
sa rozsvietia pri systémových udalostiach. Stredové 
stavové tlačidlo STATUS je mierne väčšie než ostatné 
tlačidlá, aby sa zjednodušil prístup pri zmene stavu 
systému. 
Servisný technik môže naprogramovať systém lokálne s 
PC (pripojením priamo alebo cez lokálnu Wi-Fi), pomocou 
vlastného webového rozhrania alebo softvéru DLX900. 
Programovanie na diaľku je možné pomocou mobilnej 
aplikácie z telefónu alebo tabletu alebo prostredníctvom 
DLX900 softvéru. 

Domáca automatizácia 

ZeroWire umožňuje pripojenie komponentov domácej 
automatizácie na platforme Z-Wave. Naučené 
komponenty Z-Wave je možné priradiť jednotlivým 
miestnostiam a ovládať diaľkovo cez mobilnú aplikáciu. 
Okrem priameho ovládania komponentov Z-Wave 
z mobilu alebo tabletu môžu byť tieto ovládané udalosťou 
zo systému (zapnutie/vypnutie, aktivácia detektora a pod.) 
s cieľom vytvoriť inteligentné scény (väzby). 

Komunikácia 

 

Štandardné vlastnosti 

• Riadené programovanie 
• Hlasová navigácia užívateľského rozhrania, pre 

jednoduchú inštaláciu aj prácu so systémom 
• IP /Wi-FI konektivita a Z-Wave pripojenie natívne 
• 433 MHz pre bezdrôtové prvky  
• Smartfón/web ovládanie/monitoring 
• 64 bezdrôtových prvkov, 4 oblasti 
• 40 užívateľov, 25 príveskov 
• 16 scén (väzieb) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na internetové pripojenie ZeroWire do cloudu alebo 
pre komunikáciu s PCO je možné využiť Ethernet 
alebo Wi-Fi pripojenie.  
Rovnako je možné pripojenie cez 3G sieť (modul), 
ktorý môže slúžiť ako záložné alebo ako primárne 
pripojenie.  
Cloudové služby sú užívateľovi dostupné po registrácii 
na portáli. 
Ponúkajúc pokročilé cloudové funkcie, špičkovú 
funkcionalitu a užívateľsky prívetivé ovládanie sa stáva 
ZeroWire ideálnou voľbou pre kompletné, cenovo 
priaznivé interaktívne ovládanie bezpečnosti.  
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné  

Zóny 64 spolu, 64 bezdrôtové, 2 
drôtové ukonč. rezistor 3K3) 

Výstupy 2x OC, (100 mA / 30V max.) 
Bezdrôtové prívesky 25 
Užívatelia 40 max. 

Jazyky Viacjazyčná podpora (max. 3 
rôzne jazyky) 

Komunikácia/ Prenosy  
Ethernet 10/1000 Mbps, RJ-45 
WI-FI 802.11 b/g s detekciou siete 
Mobilná sieť (voliteľne) 3G modem 

RF prijímač  
Typ Kryštál 
Frekvencia 433 MHz 
Citlivosť -70dB 
Nominálny dosah 600 m voľné priestranstvo 

Elektrické  
Pracovné napätie 9 Vjs regulované 
Napájanie 230V  

Záložný zdroj 
7.2 Vjs, 2300 mA Ni-MH, 24 
hod pohotovostný pri plnom 
nabití 

Prostredie  
Pracovná teplota 0 až 50°C 

Fyzické vlastnosti  
Rozmery (Š x V x H)  190 x 140 x 30 mm 

Farba Opálová biela so strieborným 
lemom  

Inštalácia Na stenu alebo držiak na stôl 
 

Objednávanie 

Kód Popis 
ZW-6404 ZeroWire - bezdrôtový zabezpečovací systém 

433 MHz, Ethernet/Wi-Fi, 3G (voliteľne) a Z-
wave (dom. automatizácia 868 MHz), 64 
bezdrôtových zón (4 drôtové), 4 oblasti, 40 
užívateľov, 25 príveskov, 16 scén (väzieb), 
podpora PUSH-UP / e-mail a UltraSync 

ZW-7000 3G rádiový modul so SIM kartou pre 
ZeroWire 

ZW-DS01 Držiak na stôl pre ZeroWire 

RF-EV1012-K Bezdrôtový PIR detektor, 433 MHz protokol 
80+, 5D spracovanie (3D / 2-záclona), 
patentovaná zrkadlová optika s plávajúcim 
ohniskom, 12/6 m - 86° 9 záclon + spodné 
snímanie, 1 x 3V (5 rokov) 

RF-EV1016-K Bezdrôtový PIR detektor, 433 MHz protokol 
80+, 5D spracovanie (3D / 2-záclona), 
patentovaná zrkadlová optika s plávajúcim 
ohniskom, 16/10 m - 86° 9 záclon + spodné 
snímanie, 1 x 3V (5 rokov) 

RF-EV1012PI-K4 Bezdrôtový PIR detektor odolný voči 
zvieratám (35 cm / 18 kg), 433 MHz protokol 
80+, 5D spracovanie (3D / 2-záclona), 
patentovaná zrkadlová optika s plávajúcim 
ohniskom, 12/6 m - 86° 9 záclon + spodné 
snímanie, 1 x 3V (5 rokov) 

RF-DD1012-K4 

RF-DD1016-K4 

RF-DD1012PI-K4 

RF-DC101-K4 Bezdrôtový magnetický kontakt na 
okno/dvere tenký, prídavny vstup DEOL, 
kontakt vľavo/vpravo, 1 x 3 V bat (>5 rokov), 
433MHz protokol 80+, 101 x 31 x 28 mm, 
biely, -10 – +55°C, EN stupeň 2 

RF-DC101B-K4 Bezdrôtový magnetický kontakt na 
okno/dvere tenký, prídavny vstup DEOL, 
kontakt vľavo/vpravo, 1 x 3 V bat (>5 rokov), 
433MHz protokol 80+, 101 x 31 x 28 mm, 
mahagón, -10 – +55°C, EN stupeň 2 

 

RF903I4 Bezdrôtový detektor rozbitia skla 433 MHz 

RF354I4 Bezdrôtový diaľkový ovládač, 4 tlačidlá 

RF352I4 Bezdrôtový diaľkový ovládač, 2 tlačidlá 

RF320I4-N Bezdrôtový magnetický kontakt 

RF310I4 Bezdrôtový magnetický kontakt - zápustná 
montáž 

RF425I4 Bezdrôtový PIR detektor 

RF425I4PI Bezdrôtový PIR detektor - odolnosť voči 
zvieratám 

DD205RFI4 Bezdrôtový duálny detektor PIR/MW 

RF360I4 Bezdrôtové tiesňové tlačidlo 

RF356I4 Bezdrôtové tiesňové tlačidlo (hodinky) 

RF620I4 Bezdrôtový otrasový detektor - biely, 433 
MHz 

RF562NSI4 Bezdrôtový optický požiarny detektor 

 
 
 
 
 
 
 

 


