Inteligentny dom,
bezpieczne życie

Poznajmy się
FIBARO to globalna marka, dostarczająca
rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej.
Nasz system w przeciągu zaledwie kilku lat,
zadomowił się na 6 kontynentach, stając
się jednym z najbardziej zaawansowanych,
bezprzewodowych
systemów
inteligentnego
domu na świecie.
Rozwiązania

FIBARO

od

samego

początku

są

tworzone,

rozwijane i produkowane w Polsce. To tutaj pracują nasi
inżynierowie i projektanci, dzięki którym mamy zarejestrowane
ponad

150

znaków

i

patentów.

Wciąż

dążymy

przy

tym

do perfekcji, ulepszając nasz system tak, aby służył Ci każdego
dnia jak najlepiej.

Witaj
w Domu
W FIBARO uważamy, że Dom to najważniejsze miejsce na świecie.
Właśnie dlatego stworzyliśmy system, który zapewnia komfortową,
przyjazną i bezpieczną przestrzeń domową.

Inteligentny dom to miejsce, w którym
urządzenia komunikują się ze sobą. Dzięki
temu w prosty sposób - za pomocą jednego
przycisku, gestu lub słowa - możesz sterować
sprzętem RTV i AGD, oświetleniem, roletami,
temperaturą, alarmem, monitoringiem czy
systemem podlewania.

Co najważniejsze – możesz to robić
z dowolnego miejsca na świecie.
Kompletny i w pełni zintegrowany system
łączy dopełniające się produkty FIBARO
w niezawodną i łatwą w obsłudze całość,
która zmienia każdy dom w inteligentny dom
FIBARO.

Wszędzie dobrze,
ale tutaj najlepiej

Dzięki naszym urządzeniom Twój Dom zaopiekuje się Tobą i Twoimi bliskimi. Pełna integracja
wszystkich elementów systemu FIBARO oraz jego modułowość dają Ci pełną kontrolę
i swobodę tworzenia rozwiązań odpowiednich dla Ciebie.

FIBARO jest systemem otwartym i niezwykle elastycznym.
Już teraz posiada setki pluginów oraz integracji z produktami
takich firm, jak m.in.: Google, Apple, Samsung, Amazon, Bose,
D-Link, Yamaha, Philips czy też Yale. Daje Ci to możliwość
wyboru i łączenia rozwiązań od różnych producentów
i nieustannego odkrywania nieograniczonych możliwości
rozwiązań smart home.

Inteligentny dom to nie tylko miejsce, lecz także styl życia.
To rozwiązanie, które zapewni Ci komfort, bezpieczeństwo
oraz oszczędność czasu, pieniędzy i energii. To przyjazna
przestrzeń, która odpowiada na potrzeby wszystkich jej
mieszkańców.

Smart, czyli inteligentny
Smart home, czyli inteligentny dom, to taki dom, który pomaga nam w życiu - dostosowuje się do naszych
zachowań, ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków, a także przekazuje informacje ważne i niezbędne
dla wszystkich domowników. Szeroki wachlarz produktów i możliwości naszego systemu pozwalają Twojemu
Domowi zadbać o Twój komfort i bezpieczeństwo.

Sterowanie
ogrzewaniem

Sterowanie
oświetleniem

Sterowanie roletami
i bramami

Sterowanie urządzeniami
elektrycznymi

Monitorowanie
drzwi i okien

Monitorowanie
temperatury

Zarządzanie
multimediami

Zarządzanie systemem
podlewania

Ochrona
przed pożarem

Ochrona
przed zalaniem

Ochrona
przed czadem

Ochrona
antywłamaniowa

CO

Dlaczego system
FIBARO jest dla Ciebie?
Jest nieskończenie wiele powodów, by wybrać FIBARO. Poznaj najważniejsze!

Bezprzewodowy

Komplementarny

Łatwy do rozbudowania

Brak kabli = montaż bez kucia ścian i remontów!
Technologia FIBARO jest bezprzewodowa,
nowoczesna i bezpieczna – umożliwia dodawanie
kolejnych urządzeń w całkowicie bezinwazyjny
sposób.

Nasze produkty stanowią wzajemnie dopełniający
się ekosystem, który można łatwo integrować
z urządzeniami innych producentów, jak m.in.:
Google, Apple, Samsung, Amazon, Bose, D-Link,
Yamaha, Philips czy też Yale.

FIBARO to idealne rozwiązanie gdy planujesz
rozbudowę systemu stopniowo, krok po kroku,
w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości
finansowych.

Zdalny

Wyjątkowo zaprojektowany

Bezpieczny

Dzięki aplikacji mobilnej możesz być w ciągłym
kontakcie ze swoim domem - zarządzać nim
i kontrolować z dowolnego miejsca na świecie.

Urządzenia FIBARO są nie tylko użyteczne,
lecz także wyjątkowo piękne. Nasi projektanci
dokładają wszelkich starań, by ich wygląd
zadowolił nawet najbardziej wymagających
Klientów.

Twoje dane i dostęp do Twojego Domu są
chronione na najwyższym poziomie poprzez
systemy WAF i Anty-DDoS oraz szyfrowanie
komunikacji z wykorzystaniem protokołu TLS,
a haseł poprzez bcrypt.

Poznaj możliwości
Twojego Domu
Wszystkie elementy systemu FIBARO współpracują ze sobą
tak, aby to Twój Dom ułatwiał Ci wykonywanie codziennych
czynności, tworzył przyjemny nastrój na spotkania
z przyjaciółmi, dbał o ogród i włączał system alarmowy
po Twoim wyjściu. Co jeszcze potrafi Twój Dom?

Zapewnia
bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa to najcenniejsze,
co możemy zapewnić sobie i naszym
najbliższym. Kiedy nasz dom jest bezpieczny,
możemy cieszyć się czasem spędzonym
w rodzinnym gronie, rozwijać swoje pasje
i odpoczywać.

Dom zabezpieczony jednym kliknięciem

Dostęp dla zaufanych osób

Wybiegając w pośpiechu z domu, jednym kliknięciem uzbroisz
alarm przeciwwłamaniowy, który zadba o bezpieczeństwo
Twojego Domu.

Unikalny kod PIN pozwoli Ci bezpiecznie wpuścić na
teren domu inne osoby podczas Twojej nieobecności
– np. ogrodnika.

The Button

Zintegrowany
system alarmowy

Intercom

Panel
bezpieczeństwa

Aplikacja
mobilna

Tworzy przyjemny
nastrój
Twój salon może być idealnym miejscem
na dziecięce przyjęcie urodzinowe,
romantyczny wieczór we dwoje, a nawet
taneczne spotkanie z przyjaciółmi.
O odpowiedni nastrój zadba Twój Dom,
który zmieni wnętrze i dopasuje je do
okoliczności.

Dom w kolorze pogody

Zabawa na całego

Twój Dom może sygnalizować odpowiednim kolorem światła,
jaka temperatura panuje na zewnątrz i dopasować do niej
temperaturę powietrza w domu.

Stwórz niezapomnianą imprezę! Zadbaj o to, aby muzyce
towarzyszyły wyjątkowe iluminacje świetlne, które oczarują
wszystkich gości.

Plugin pogodowy

RGBW
Controller

The Heat
Controller

RGBW
Controller

Wall Plug

Zintegrowany
system audio

Steruje
multimediami i AGD
Pozwól, żeby sprzęty w Twoim Domu
myślały za Ciebie, kiedy tego potrzebujesz,
ułatwiały Ci życie i sprawiały, że znajdziesz
więcej czasu dla siebie i Twoich bliskich.

Perfekcyjny seans

Kontrola rodzicielska

Stwórz idealny nastrój wieczornego seansu. Jedną komendą
głosową włączysz telewizor, zasłonisz żaluzje i uruchomisz
odpowiednie oświetlenie.

Kontroluj, ile czasu Twoje dziecko spędza przed telewizorem
lub konsolą i w razie potrzeby wyłącz wybrane sprzęty - nawet
na odległość.

Asystent
głosowy

RGBW Controller

Zintegrowany TV

Wall Plug

Aplikacja
mobilna

Dba o ogród
Dbanie o każdy zakątek ogrodu to zadanie
dla systemu FIBARO, który dostosuje
zarówno częstotliwość koszenia trawy,
jak i podlewanie, do pory roku i preferencji
roślin. Tobie pozostaje relaks w zadbanym
ogrodzie, w którym wszystko dzieje się
samo.

Podlewanie według potrzeb

Zawsze piękny trawnik

Dzięki synchronizacji spryskiwaczy z aplikacją pogodową,
system dostosuje poziom nawadniania gleby do temperatury.

Odpowiednio zaprogramowana kosiarka będzie przygotowywała
trawnik w wybranym dniu tygodnia, pod Twoją nieobecność.

Plugin
pogodowy

Spryskiwacze

Smart Module

Harmonogram

Zintegrowana kosiarka
automatyczna

Steruje
klimatem
Wracaj z pracy czy wakacji do odpowiednio
ogrzanego domu, wypełnionego świeżym
powietrzem o odpowiedniej wilgotności.
Zdalnie steruj wentylacją i ogrzewaniem
oraz zabezpiecz się na każdą ewentualność.

Zawsze czyste powietrze

Ciepło tam, gdzie potrzebujesz

Czyste powietrze w domu to podstawa! CO Sensor i czujnik
jakości powietrza monitorują stężenie pyłów i w razie potrzeby
uruchomią wentylator.

Dzięki możliwości przypisania odpowiedniej temperatury do
wybranych pomieszczeń zmniejszysz wydatki na ogrzewanie
i wykorzystasz w pełni produkowaną energię.

CO Sensor

Czujnik jakości
powietrza

Wentylacja

Motion Sensor

Czujnik
temperatury

The Heat Controller

Chroni przed pożarem,
zalaniem i czadem
Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich
to wartość nie do przecenienia. Możesz je
zapewnić dzięki urządzeniom FIBARO tak,
aby to Twój Dom reagował na niebezpieczne
sytuacje i od razu Cię o nich powiadamiał.

Brak zagrożenia zalaniem

Ochrona przed niewidocznym zagrożeniem

Czujnik zalania wykrywając wodę w niepożądanych miejscach
wyśle sygnał do zaworu, aby zakręcił dopływ wody.

CO Sensor powiadomi Cię natychmiast o niebezpiecznie
wysokim stężeniu czadu w powietrzu, otworzy okna i uruchomi
wentylację.

Flood Sensor

Smart Module

Elektrozawór

CO Sensor

Wentylacja

Aplikacja
mobilna

Steruje
oświetleniem
Wyłączanie i włączanie oświetlenia w Twoim
Domu może być od dzisiaj jego zadaniem.
Zarządzaj nim z poziomu kanapy lub nawet
spoza domu. Zyskasz nie tylko wolność
i czas, ale też oszczędności i odpowiedni
nastrój w każdej sytuacji.

Światło tam, gdzie jesteś

Wyłącz światła jednym kliknięciem

Teraz światło podąża za Tobą! Nie musisz nieustannie włączać
i wyłączać oświetlenia w domu – będzie włączać się tam, gdzie
akurat wchodzisz, zapewniając Ci wygodę i oszczędność.

Za pomocą aplikacji możesz wygodnie wyłączać oświetlenie
w tych pomieszczeniach, w których akurat nikogo nie ma.

Motion Sensor

Single Switch

RGBW Controller

Dimmer

Single Switch

Wall Plug

Steruje
bramami i roletami
Współpracujące ze sobą urządzenia
automatyki domowej sprawiają, że
w Twoim Domu wszystko dzieje się
samo. Nie musisz więc myśleć o zamknięciu
bramy wjazdowej czy opuszczeniu rolet
przed pójściem spać. Twój Dom robi to
za Ciebie.

Dzień wita Ciebie

Dom w gotowości

Synchronizacja budzika z otwieraniem rolet pozwoli Ci powitać
dzień z promieniami wschodzącego słońca.

System FIBARO otworzy bramę wjazdową i drzwi garażowe,
gdy będziesz zbliżać się do posesji oraz zamknie je, kiedy
zaparkujesz samochód.

Harmonogram

Roller Shutter

Geolokalizacja

Smart Implant

Odkryj wyjątkowy
system FIBARO

Jak działa
nasz system?
FIBARO produkuje urządzenia działające w protokole Z-Wave oraz
urządzenia współpracujące z platformą Apple HomeKit. To dwie osobne
linie urządzeń dostosowane do potrzeb i preferencji naszych Klientów.

Z-Wave to bezprzewodowa technologia, która pozwala na połączenie w sieć i zdalne zarządzanie różnymi
urządzeniami elektrycznymi. Jest używana przede wszystkim w systemach związanych z inteligentnymi budynkami.
W sieci Z-Wave urządzenia komunikują się z centralą i ze sobą nawzajem. System nie wymaga ingerencji w strukturę
budynku ani w instalację elektryczną. Komunikacja pomiędzy urządzeniami systemu FIBARO opiera się na sieci
mesh – każdy element jest jednocześnie odbiornikiem i nadajnikiem.

HomeKit jest standardem komunikacji urządzeń opracowanym przez firmę Apple. Technologia ta pozwala
w prosty i bezpieczny sposób sterować akcesoriami współpracującymi z HomeKit przez całe portfolio
produktów Apple, jak np.: Apple TV, Apple Watch, Siri, iPhone, iPad lub iPod touch.

Co wchodzi
w skład
systemu?
System FIBARO tworzy zintegrowana sieć urządzeń,
z których każde spełnia określoną funkcję. Urządzenia
łączą się w grupy odpowiadające za poszczególne
zadania.
Elementy decyzyjne i przetwarzające informacje
to grupa, która otrzymuje sygnały od urządzeń
określanych jako „zmysły” i przetwarza je w polecenia
wysyłane do elementów „wykonawczych”. Płynne
działanie i pełna integracja elementów systemu
zapewniają Ci całkowitą kontrolę nad Twoim Domem.

Decyzyjność i przetwarzanie

Zmysły

Flood Sensor

Smoke Sensor

Motion Sensor

Wykonanie

Wall Plug

The Heat Controller
& Temperature Sensor

Home Center 3

Door/Window
Sensor

Swipe

KeyFob

Dimmer

RGBW Controller

Roller Shutter

Smart Module

Single Switch

Double Switch

Natywna aplikacja
The Button

Smart Implant

CO Sensor

Intercom

Centrale

Centrala FIBARO to serce i rozum każdego inteligentnego domu. To ona zarządza i komunikuje się z wszystkimi
urządzeniami smart - odbiera dane z sensorów, przetwarza informacje i daje sygnał do wykonania odpowiednich
działań. Nieustannie dba o komfort i bezpieczeństwo całej Twojej rodziny.
FIBARO oferuje dwie centrale przeznaczone do domów i mieszkań:
Home Center 3 - zaawansowany produkt dla większych inwestycji, wyróżniający się najnowocześniejszą
technologią i szerokim wachlarzem możliwości oraz Home Center 3 Lite – równie wysokiej jakości urządzenie
w przystępnej cenie, obsługujące mniejszą liczbę smart produktów niż Home Center 3 - idealne na start
przygody z inteligentnymi rozwiązaniami.

Home Center 3
Z-Wave

Home Center 3 Lite
Z-Wave

Elementy
wykonawcze

To moduły, które umożliwiają m.in. sterowanie oświetleniem czy roletami. Montowane
są w puszce podtynkowej, przy urządzeniu lub bezpośrednio w gnieździe. Współpracują
ze wszystkimi włącznikami, a to oznacza, że nie trzeba wymieniać ani klawiszy ściennych,
ani gniazd elektrycznych.

Dimmer

RGBW Controller

Double Switch

Single Switch

Ściemniacz
oświetlenia

Kontroler RGBW

Double switch

Włącznik/wyłącznik
pojedynczy

Z-Wave

Z-Wave

The Heat Controller
& Temperature Sensor
Głowica termostatyczna
i czujnik temperatury
Z-Wave

Apple HomeKit

Z-Wave

Z-Wave

Apple HomeKit

Wall Plug

Roller Shutter

Smart Module

Inteligentna wtyczka

Kontroler rolet

Uniwersalny włącznik on/off
(pojedynczy lub podwójny)

Z-Wave

Apple HomeKit

Z-Wave

Z-Wave

Sensory

Są urządzeniami, które gromadzą dane zebrane z otoczenia i przekazują je do centrali. Po ich
analizie system wydaje polecenia elementom wykonawczym. Umieszczane są na podłodze,
ścianie, suficie, drzwiach lub oknach – w zależności od przeznaczenia.

Door/Window Sensor

Flood Sensor

Motion Sensor

Czujnik otwarcia drzwi/okna

Czujnik zalania

Czujnik ruchu

Z-Wave

Apple HomeKit

Z-Wave

Apple HomeKit

Z-Wave

Apple HomeKit

Smoke Sensor

Smart Implant

CO Sensor

Czujnik dymu

Inteligentny implant

Czujnik czadu

Z-Wave

Z-Wave

Z-Wave

Apple HomeKit

Wyzwalacze

Umożliwiają sterowanie inteligentnym domem - uruchamiają poszczególne serie zdarzeń
lub pojedyncze urządzenia. Możesz je umieścić w dowolnym miejscu w domu, a pilota
mieć zawsze ze sobą.

Swipe

KeyFob

Urządzenie, które uruchomi inny sprzęt
lub serię zdarzeń za pomocą gestów

Pilot inteligentnego domu

Z-Wave

Z-Wave

The Button

Walli Controller

Bezprzewodowy włącznik
i wyłącznik urządzeń

Bezprzewodowy włącznik
i wyłącznik

Z-Wave

Apple HomeKit

Z-Wave

Walli

FIBARO Walli to pełna linia gniazd i włączników. W jej skład wchodzą przede wszystkim urządzenia inteligentne,
które umożliwiają sterowanie światłem, roletami, czy urządzeniami elektrycznymi - zarówno ręcznie, jak
i za pomocą aplikacji. Obok nich dostępne są również znane ze wszystkich domów gniazdka klasyczne –
np. internetowe, telewizyjne, czy z wejściem USB. Linia FIBARO Walli to spójny i niepowtarzalny design, który
w połączeniu z dowolnie wybranym kolorem pierścienia LED sprawi, że Twój bezpieczny, komfortowy i inteligentny
dom będzie świecił nowoczesnością i przykładem.
Inteligentne moduły FIBARO Walli współpracują również z frontami innych producentów: GIRA - System 55,
Legrand – Celiane i Schneider – Odace. Szczegóły w instrukcji.

Teraz cała linia FIBARO Walli
dostępna również w kolorze antracytu!

FIBARO Walli
Linia gniazd i włączników
Z-Wave

Doskonałym uzupełnieniem linii FIBARO Walli jest urządzenie Walli Controller. To mobilny, spójny z całą linią
włącznik, który może uruchomić dowolne akcje i scenariusze w Twoim inteligentnym domu. Bez kucia ścian
możesz go umieścić w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu, aby ułatwić sobie codzienne obowiązki.
Walli Controller może działać jako samodzielne urządzenie, niezależnie od całej linii FIBARO Walli.

Intercom
FIBARO Intercom łączy w sobie funkcje nowoczesnego domofonu oraz urządzenia
kontrolującego dostęp do domu, zapewniając wysokie poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad
tym, kogo wpuszczamy w nasze progi. Jako jedno z niewielu tego typu urządzeń na rynku
z bardzo szerokim kątem widzenia kamery do 180 stopni, pozwala na przesyłanie wideo

Intercom

w jakości Full HD. Umożliwia to podgląd i nagrywanie nie tylko osób, które dzwonią do naszych

Inteligentny wideodomofon

drzwi, ale również rejestrowanie tego, co dzieje się wokół domu lub posesji.

Z-Wave

fibaro.com

