Zacznij niezwykłą przygodę z
INTELIGENTNYM DOMEM

Przekonaj się, jak inteligentny może być Twój dom
FIBARO STARTER KIT to prosty sposób, aby
poznać zalety automatyki domowej. Pięć
inteligentnych urządzeń, wraz z centralką Home
Center Lite, otworzy przed Tobą zupełnie nowe
możliwości. Instalacja jest prosta i szybka,
nie wymaga żadnych remontów ani zmian
w strukturze budynku. Urządzenia są gotowe
do użycia w kilka minut, a ich wyjątkowy design
wzbogaca każde wnętrze.
FIBARO to nieskończone możliwości personalizacji,
wszystko zależy od twoich potrzeb i preferencji.
System pozwoli Ci zadbać o bezpieczeństwo
najbliższych, umożliwi zdalne sterowanie domem,
sprawi, że oszczędzisz czas i pieniądze. System
FIBARO szybko stanie się niezastąpionym
gospodarzem i nieodłączną częścią Twojego domu.
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HOME CENTER LITE to nowoczesna centralka
zarządzająca systemem FIBARO oraz innymi
systemami opartymi o protokół Z-Wave.
Niewielkie urządzenie wyposażone zostało
w inteligentny system tworzenia kopii zapasowych
i odzyskiwania danych z chmury. Szybka
komunikacja z czujnikami FIBARO oraz innymi
urządzeniami
Z-Wave
zapewnia
komfort
i bezpieczeństwo Twojej rodzinie.

Male, wielkie centrum dowodzenia
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Spokój i bezpieczeństwo w domowym zaciszu
FIBARO pozwoli Ci zadbać o najbliższych w zupełnie nowy sposób. Z jego pomocą zmniejszysz prawdopodobieństwo
wystąpienia zdarzeń losowych oraz zminimalizujesz szkody, jeśli już dojdzie do najgorszego. Gdy system wykryje
zagrożenie, od razu uruchomi się przygotowana na tę sytuację scena. Dostaniesz również powiadomienie na
swój telefon lub tablet i będziesz mógł podjąć dalsze działania, jeśli tylko zaistnieje taka konieczność.
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MOTION SENSOR poinformuje Cię o wizycie
nieproszonych gości. Jeśli system zintegrowany
został z innymi urządzeniami, możliwe jest podjęcie
dalszych działań w celu ochrony Twojego mienia.
Sterowane elektrycznie okna i zamki w drzwiach
zostaną zamknięte, aby uniemożliwić złodziejowi
ucieczkę przed przyjazdem policji.

Oko monitorujace dom
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SMOKE SENSOR błyskawicznie wykrywa dym
w pomieszczeniu. W sytuacji zagrożenia system
wykorzysta podłączone urządzenia oraz podejmie
działania mające na celu ochronę Twojej rodziny
i ograniczenie strat materialnych. Przy odpowiedniej
konfiguracji, światła wyznaczą najkrótszą drogę
ewakuacyjną, a dopływ tlenu oraz prąd zostaną
odcięte od pomieszczenia zajętego płomieniami.

Ochrona przed dymem
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FLOOD SENSOR od razu poinformuje Cię
o wycieku, więc będziesz mógł działać
tak szybko, jak to tylko możliwe. Niewielkie
rozmiary urządzenia powodują, że można go
umieścić nawet w trudno dostępnych miejscach.
Zapomnij o szkodach spowodowanych przez
wodę i kosztownych zalaniach sąsiadów.

Wiecej niz czujnik zalania
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Obniż rachunki i zadbaj o środowisko
FIBARO STARTER KIT umożliwia wprowadzenie
podstawowych energooszczędnych rozwiązań
w Twoim domu. Dzięki temu nie tylko obniżysz rachunki,
ale również zadbasz o środowisko naturalne.
Home Center Lite pozwala tworzyć przejrzyste
statystyki zużycia energii i zlokalizować urządzenia,
które pobierają najwięcej prądu. Teraz analiza
rachunków staje się dziecinnie prosta i więcej pieniędzy
zostaje w Twoim portfelu.
W FIBARO STARTER KIT znajdziesz Wall Plug’a
– zdalnie sterowany, inteligentny włącznik sprzętów
elektrycznych z funkcją pomiaru zużycia energii.
Urządzenie chroni również sieć przed przepięciem,
nie dopuszczając do włączenia zepsutego urządzenia.
Motion Sensor umożliwia taką konfigurację oświetlenia,
w której lampy włączają się tylko, gdy któryś z
domowników przebywa w pokoju. Czujnik potrafi
odróżnić ludzi od zwierząt, więc nie musisz martwić
się, że Twój pupil stanie się przyczyną wyższych
rachunków.
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DOOR / WINDOW SENSOR to bezprzewodowy,
zasilany bateryjnie, magnetyczny czujnik otwarcia.
Stosuje się go między innymi w: oknach, drzwiach,
roletach i bramach garażowych. Umożliwia tworzenie
zaawansowanych scen i można go zintegrować
z systemami bezpieczeństwa oraz monitoringu.

Czujny straznik wejscia
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WALL PLUG to inteligentny, zdalnie sterowany
włącznik sprzętów elektrycznych z funkcją pomiaru
zużywanej energii. To praktyczne i intuicyjne
urządzenie ma formę przejściówki, można je
podłączyć do każdego gniazdka elektrycznego.

Kontrola zuzycia energii
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FIBARO to nieograniczone możliwości
dla Ciebie i Twojej rodziny. FIBARO
STARTER KIT to dopiero początek.
Istnieje wiele innych urządzeń oferujących
wyjątkowe funkcjonalności, które czekają
tylko, aby je odkryć. Poznaj ich możliwości
i przekonaj się, jak inteligentny może być
Twój dom.

Z FIBARO jedynym ograniczeniem
jest Twoja wyobraźnia!
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System INTELIGENTNEGO DOMU pozwoli Ci zaoszczędzić czas i podnieść komfort życia. FIBARO daje
możliwość integracji urządzeń domowych tak, aby wspólnie ze sobą działały. Dostępne przez internet pluginy
umożliwiają kontrolę sprzętów podłączonych do domowej sieci LAN. Zarządzaj kinem domowym, systemami
alarmowymi, interkomami i innymi urządzeniami korzystając z intuicyjnej aplikacji FIBARO.

Witamy w zintegrowanym świecie FIBARO!
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