Ismerjük meg
egymást
A FIBARO egy világmárka, amelyet 2010-ben alapítottak.
Kevesebb, mint egy évtized alatt termékeink több, mint 100
országban megjelentek és a legfejlettebb vezeték nélküli
okosotthon rendszerként váltak híressé.

Ma a termékeink 6 kontinensen érhetők el; habár az első lépéseket Lengyelországban
tettük és ma is itt dolgozik a mérnök és dizájn csapatunk. Az erőfeszítéseinknek
köszönhetően több, mint 150 védjegyünk és szabadalmunk van. Fokozatosan
a tökéletességre törekszünk rendszereink javításával, hogy Önnek a legjobb
tapasztalata legyen.

Üdv
itthon!
A FIBARO-nál úgy hisszük, nincs fontosabb dolog az otthonunknál.
Ezért fejlesztettünk egy olyan rendszert, ami kényelmes, barátságos
és biztonságos környezetet teremt.

Egy intelligens otthonban az eszközök

Termékeink kiegészítik egymást, ezáltal

kommunikálnak egymással. Ez azt jelenti,

megbízható, könnyen használható, teljesen

hogy

integrált rendszert hoznak létre, minden

könnyen,

egy

gombnyomással

vagy mozdulattal vezérelheti eszközeit,
mint

például

világítását,

redőnyeit,

hőmérsékletet, riasztó rendszerét vagy
öntöző rendszerét. A legfontosabb, hogy
az egész otthonát a világ bármely pontjáról
irányíthatja.

otthont FIBARO okosotthonná alakítva.

Mindenütt jó,
de a legjobb otthon

A mi rendszerünkkel otthonod gondoskodik rólad és szeretteidről. A moduláris FIBARO
rendszer lehetővé teszi, hogy igényeihez igazodva minden olyan funkciót hozzáadjon,
amellyel teljesen vezérelhető otthont tud létrehozni.

A FIBARO rendkívül rugalmas és nyitott rendszer, több

hogy okosotthonáta pontos igényeihez testre szabja. Az

száz elérhető pluginnal, amelyek segítségével a rendszer

intelligens otthonok nem csak téglából és habarcsból állnak;

zökkenőmentesen tud működni a piacvezető gyártók

életmódot képviselnek, amely kényelmet és biztonságot

termékeivel, mint példáúl Google, Apple, Samsung, Amazon,

nyújt, miközben segít időt, pénzt és energiát megtakarítani.

Bose, D-link, Yamaha, Phillips, IFTTT és Yale. Ez lehetővé

Az okosotthonok barátságos környezetet nyújtanak, amelyek

teszi a kedvenc gyártói termékeinek kiválasztását, tudva,

a legigényesebb ügyfelek igényeit is kielégítik.

hogy beintegrálhatók a rendszerbe és lehetőséget adnak,

Intelligens, nem csak okos
Az okosotthon egy olyan otthon, amely segít élni az életünk - alkalmazkodik a viselkedésünkhöz és egyszerüsíti
a napi rutinunk. Mi több, fontos adatokat szolgáltat minden családtagnak. A széles termékkínálat és a FIBARO
rendszer képességei lehetővé teszik, hogy otthona gondoskodjon az Ön biztonságáról és kényelméről.
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Miért tökéletes a FIBARO
rendszer az Ön igényeinek?
Számtalan ok van amiért a FIBARO-t választhatja. Tartson velünk egy túrára ahol bemutatjuk
a lényeget!

Vezeték nélküli

Kiegészítő

Moduláris

A vezeték nélküli technológia bontás nélküli
telepítést és karbantartást tesz lehetővé.
A FIBARO technológia vezeték nélküli, modern
és biztonságos - bármikor, bontás nélkül új
eszközzel egészítheti ki otthonát.

Eszközeink plug-and-play rendszert hoznak
létre, amely teljesen kompatibilis más gyártó
termékeivel.

A FIBARO tökéletes megoldás, ha fokozatosan
szeretné kiépíteni rendszerét és finomítani,
illeszkedve a növekvő igényeihez.

Távoli elérés

Egyedi

Biztonságos

A mobilalkalmazásunkkal állandó lehet a
kapcsolata otthonával - kezelje és irányítsa
otthonát a világ bármely pontjáról.

A FIBARO termékei nem csak hasznosak, de
kivételesen szépek is. A tervezőink mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a termékek
megjelenése kielégítő legyen a legigényesebb
ügyfeleknek is.

Az Ön adatai és otthonához való hozzáférése
a legmagasabb szinten védettek, WAF és AntiDDoS rendszert használnak, beleértve a TLS
protokollt használó kommunikációt és a bcrypt
algoritmus által titkosított jelszókezelést.

Fedezze fel otthona
lehetőségeit
A FIBARO rendszer minden eleme együtt működik, hogy otthonában
segítse a mindennapi tevékenységeit. Segít megteremteni a nyugodt
környezetet, amelyet megoszthat barátaival, gondoskodik kertjéről
valamint beélesíti a riasztórendszerét, miután Ön elhagyta otthonát.
Mi mást tehetneÖnért az otthona?

Magas szintű
biztonságot nyújt
A
biztonságérzet
a
legértékesebb
dolog, amit magunk és családtagjaink
számára tudunk biztosítani. Ha otthonunk
biztonságos, élvezhetjük a családdal töltött
időt, pihenhetünk és élvezhetjük az életet.

Otthon védelem egy kattintással

Mindig az ön kezében az irányítás

Egy egyszerű gombnyomással most élesítheti a riasztó
rendszerét az otthona védelme érdekében - ez egy nagyon
hasznos funkció, ha siet.

Korlátozott jogosultságokat adhat személyeknek példáúl a
kertésznek, takarítónak, hogy amikor Ön nincs otthon, akkor
is hozzáférjen a ház egyes részeihez a saját PIN kódjával.
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Kellemes légkört
teremt
Nappalija tökéletes helyszín lehet egy
szülinapi bulira, egy romantikus estére
kettesben szerelmével, vagy egy táncestére
a barátaival. Otthonod megváltoztatja a
szoba hangulatát, hogy bármely alkalomra
megfeleljen.

Időjárást tükröző világítás

Szórakozzunk

Otthona a külső hőmérsékletet különféle beállított színekkel
jelezheti, így a benti színekből tudja, hogy milyen idő van kint.

Szervezzen egy felejthetetlen bulit! Kombinálja kedvenc
zenéjét egyedi megvilágítási effektusokkal, amellyel
lenyűgözheti vendégeit.

Időjárás
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The Heat
Controller
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Controller

Wall Plug

Integrált audió
rendszer

Controls multimedia
and home appliances
Hagyja, hogy az otthonában lévő felszerelés
gondolkozzon Ön helyett. Tegye könyebbé
életét és töltsön több időt magával és
családjával.

Tökéletes műsor

Szülői felügyelet

Hozzon létre tökéletes hangulatot egy esti filmhez egy
egyszerű hangutasítással. Használja a hangját a TV
bekapcsolásához, a redőnyök leeresztéséhez,
és egyidejűleg kapcsolja fel a kiválasztott fényeket.

Ellenőrizze, hogy a gyermek mennyi időt tölt a számítógép
vagy TV előtt és távolról is kikapcsolhatja a berendezéseit.

Hangsegéd

RGBW Controller

Integrált TV

Wall Plug

Mobil
alkalmazás

Gondozza
a kerted
A FIBARO rendszer a kert minden sarkáról
gondoskodik, igazítsa a fűnyírás és az
öntözés gyakoriságát az évszakokra és a
növénytípusokra. Pihenhet egy gondozott
kertben, ahol minden magáról gondoskodik.

Precíz öntözés

Tökéletes állapotban tartja a gyepet

Az öntözőfejeket az időjárási alkalmazással szinkronizálva,
a rendszer az öntözés mértékét a hőmérséklethez igazítja.

A fűnyíróját beprogramozhatja, hogy a hét adott napján
vágja le a füvet, még akkor is, ha Ön nincs otthon.

Időjárás
bővítmény

Öntözők

Menetrend

Integrált
robot fűnyíró

Légkondícionáló
vezérlés
Térjen haza a munkából vagy a nyaralásból
egy jól fűtött otthonba, melyben a friss
levegő és optimális páratartalom fogadja.
A légkondícionálót és a fűtési rendszert
távolról vezérelheti, hogy a tökéletes
környezetet élvezhesse.

Tartsa a levegőminőséget mindig
tökéletes szinten

A melegség, amire vágyott

Otthonunk jó levegőminősége elengedhetetlen. A szénmonoxid érzékelő és a levegőminőség érzékelő szükség
esetén bekapcsolja a szellőztetést.

A megfelelő hőmérséklet beállítása az egyes helyiségekben nem
csak csökkenti a fűtési kiadásait, de az előállított energiát is
fogyasztja.

CO Sensor

Levegő minőség
érzékelő

Légkondícionálás

Motion Sensor

Hőmérő

The Heat
Controller

Megvéd a tűztől,
vízfolyástól és
a szén-monoxidtól
Az Ön elsődleges célja a saját és
szerettei biztonsága. A FIBARO eszközök
folyamatosan
figyelemmel
kísérik
a
környezetet és a rendszer automatikusan
reagál a veszélyes helyzetekre, és azonnal
figyelmeztethet bármilyen problémára.

Nincs többé vízfolyás veszély

Védelem a láthatatlan veszélyek ellen

Az univerzális vízérzékelő modul jelzi, ha olyan helyen van víz,
ahol nem kellene lennie, és jelet küld, hogy lekapcsolja
a vízellátást.

A szén-monoxid érzékelő értesíti Önt, ha a CO értéke veszélyes
szintre emelkedne. Lehetőség van arra is, hogy ebben az
esetben elindítsa a szellőztető rendszert vagy ablakot nyisson.
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Mobil alkalmazás

Világítás
vezérlés
Ezentúl a rendszerre bízhatja a világítás
vezérlését otthonában. Akár a kanapéjáról, de
akár a házon kívülről is irányíthatja. Nemcsak
időt és pénzt spórolhat ezzel, de még azt
is biztosítja, hogy mindig a hangulatának
megfelelő világításban legyen része.

Ott világít ahol éppen van

Kapcsolja le a lámpákat egyetlen kattintással.

A fény követi önt! Nem kell le fel kapcsolgatnia,
automatikusan aktiválódnak majd aszerint, merre megy
otthonában, biztosítva a tökéletes atmoszférát és még
spórol is vele.

Az alkalmazás segítségével könnyedén lekapcsolhatja a
világítást a szobákban ahol senki nem tartózkodik.
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Kapukat és
redőnyöket vezérel
Szinkronizálja az automatizálható eszközeit,
hogy az otthoni teendői automatizálódjanak.
Nem kell a kapuk és redőnyök becsukásával
bajlódnia elelvás előtt. Az otthona megteszi Ön
helyett.

Üdvözöljük a napjában

Az otthona mindig készen áll

Ébredjen magától a redőnyöknek köszönhetően, melyek
autómatán felhúzódnak egy Ön által választott időpontban.

A FIBARO rendszer kinyitja a bejárati kapukat és a garázst,
amikor Ön megközelíti a birtokát és becsúkja őket, miután
Ön leparkolta autóját

Menetrend

Roller Shutter

Geolokáció

Smart Implant

Fedezze fel a
Fibaro rendszer
egyedi világát

Hogy működik
a rendszerünk?
A FIBARO Z-wave technológiás eszközöket és Apple HomeKit kompatibilis
termékeket gyárt. Ezek két különféle tartományú eszközök, melyek
megfelelnek ügyfeleink igényeinek és preferenciáinak.

A Z-Wave olyan vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a hálózathoz való csatlakozást és a különböző
elektromos eszközök kezelését távolról. Elsősorban intelligens épületrendszerekben használják. A Z-Wave
hálózatban az eszközök kommunikálnak a központtal és egymással. A rendszer nem igényel vezetést vagy más
elektromos berendezést. A FIBARO System eszközök közötti kommunikáció kétirányú kommunikáción alapul mindegyik elem egyaránt adó és vevő.

Milyen
részekből áll
a rendszer?
A FIBARO rendszer olyan eszközök integrált hálózatát
alkotja,

amelyek

mindegyike

egy

meghatározott

funkciót lát el. Az eszközök egyes feladatokért felelős
csoportokba szerveződnek.
A

döntéshozatali

és

információfeldolgozó

elemek

információt kapnak az „érzékelők” -ként definiált
eszközökről, és ezeket parancsokká alakítják át,
amelyeket ezután a „végrehajtó” elemekhez küldenek.
Használja ki a stabil és integrált rendszert, amely teljes
körű irányítást biztosít otthonában.

Döntés hozás és feldolgozás
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A FIBARO Otthoni Központok kommunikálnak a Z-Wave hálózaton lévő eszközökkel, és
lehetővé teszik azok kezelését az érzékelőktől érkező adatok fogadásával, az adatok
feldolgozásával és a parancsok küldésével a megfelelő műveletek végrehajtása érdekében.
A FIBARO két központi egységet kínál házakhoz és lakásokhoz: a Home Center 2, amely
haladó beállításokkal rendelkezik, és a Home Center Lite, amely a Home Center 2 minimális
verziója.

Home Center 2
Z-Wave

Home Center Lite
Z-Wave

Beavatkozók

Ezek beavatkozó eszközök, melyekkel vezérelheti eszközeit, mint például világítását, vagy
redőnyeit. A modulok beépíthetők a háztartási készülékek belsejébe, vagy közvetlenül
egyaljzatba. Mindegyikük bármilyen kapcsolóval működik, ami azt jelenti, hogy nem kell
lecserélnie a meglévő kapcsolóit, aljzatait.
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Szenzorok

Ezek az eszközök adatokat gyűjtenek a környezetükből és továbbítják a központi vezérlőnek.
Az adatok feldolgozása után a rendszer parancsokat ad ki az érzékelőknek. Felhasználástól
függően ezeket az eszközöket általában padlóra, falra, mennyezetre, ajtóra, vagy ablakra
szerelik fel.
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Távirányítók

A távvezérlővel folyamatok és eszközök vezérelhetők. Bárhol elhelyezheti őket a házon belül,
vagy akár magával is viheti.

Swipe

KeyFob

Ezzel a távirányítóval eszközöket vezérelhet
vagy esemény sorozatokat indíthat

Okosotthon
távirányító

Z-Wave

Z-Wave

The Button
Vezeték nélküli eszközvezérlés
Z-Wave

Apple HomeKit

Intercom
A FIBARO Intercom egy modern intercom funkcióit ötvözi egy otthoni beléptető rendszerrel,
amely biztonságot és ellenőrzést nyújt Önnek. Ez az egyik ilyen típusú eszköz a piacon, amely
egy nagyon széles látószögű, 180 fokos objektív kamerát tartalmaz, amely fullHD minőségű
videókat továbbít. Amellett, hogy lehetővé teszi, hogy megtekinthesse és rögzítse az ajtója

Intercom

előtt álló embereket, azt is lehetővé teszi, hogy megnézze, mi történik az otthonában és a

Okos kaputelefon

környékén.

Z-Wave

