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Obklopte se maximálním komfortem
Představte si... vstoupíte do obývacího pokoje a vaše oblíbená hudba začne hrát. Půjdete do
kuchyně, senzor detekuje vaši přítomnost a kuchyňské rádio začne hrát stejnou hudbu. A je toho
víc... V případě požáru budou všechny audio zařízení hrát určitou zprávu a varovat vaši rodinu.

Stmívání
světel
Systém Fibaro vám umožní ovládat všechna světla
v domě pomocí vašeho chytrého telefonu či tabletu. A to
včetně barevných LED pásků.
Vytvořte si doma atmosféru,
která odpovídá vaší náladě.

Nejste si jisti, jestli po odchodu z vašeho domova nezůstal nějaký spotřebič zapnutý? Díky
systému Fibaro máte kontrolu nad celou vaší
domácností z kteréhokoliv místa na Zemi. Ovládejte ji pouhým dotykem prstu z vašeho tabletu
či chytrého telefonu.

Topení
Bateriová termostatická hlavice Danfoss vám
zajistí snadné nastavení vaší komfortní teploty.
A to včetně časových programů. Je také perfektně tichá, takže vás nebude rušit. Je vybavena samoučící regulací a dalšími funkcemi.

Žaluzie
Fibaro zná přesnou polohu žaluzie či rolety. Díky
tomu si ji můžete nastavit např. do poloviny anebo jedním tlačítkem správně natočit lamely.

AV technika
Poslouchejte svou oblíbenou hudbu v libovolné
místnosti. Ovládněte svůj obývák z jedné aplikace Fibaro a zapomeňte na hromady ovladačů.

Klimatizace a větrání
Přizpůsobte chování klimatizace potřebám svojí
rodiny. Nastavte systém Fibaro tak, aby automaticky reguloval teplotu v jednotlivých místnostech. V uživatelsky příjemném a přehledném
rozhraní snadno nastavíte vzduchotechniku,
a tak zajistíte správné proudění vzduchu ve své
domácnosti.

Bezpečí
Systém Fibaro se stará o vaše bezpečí.
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Absolutní přehled
nad událostmi v domě
Vždy máte po ruce snadno dostupnou a přehlednou
historii událostí, které ve vaší domácnosti nastaly.
Snadno si zjistíte, kde začal požár, či kudy vniknuli
zloději.

Pohodlné ovládání
Aplikace Fibaro vám umožní snadné ovládání vašeho
domova pomocí chytrého telefonu či tabletu. A to ať
jste doma či na cestách.
O všech událostech v domě vás Fibaro informuje buď
emailem nebo pomocí oznámení na telefon. Důležité
informace se vám tak okamžitě objeví na displeji.
Systém Fibaro lze také ovládat z webového prohlížeče.

O důležitých událostech budete okamžitě informováni
oznámením na telefon či emailem.

Úspory energií
Šetřete své peníze
můžete si zobrazit seznam TOP 5 spotřebičů
v grafech si můžete zvolit zobrazení podle
zařízení nebo místností

ověřte si energetickou třídu vašeho vybavení
domácnosti

Porovnávejte
spotřebiče
mezi sebou
Koláčový graf vám ukáže
jaké spotřebiče nebo místnosti jsou hlavními žrouty.
Procentní poměry mluví
jasnou řečí!

Okamžitá spotřeba
Prohlédnout si můžete aktuální spotřebu jednotlivých
místností, spotřebičů nebo celku. Snadno tak najdete
zařízení, která sají elektrický proud s nasazením upíra.
Jde o chytrý nástroj, který vám pomůže snížit účet za
elektřinu.

Přehled historického
vývoje spotřeby
Jasné a podrobné grafy spotřeby energie ukazují
historii jejího využívání.

Snadná a neinvazivní montáž
Systém Fibaro je možné nainstalovat v jakémkoli
domě, bytu či kancelářské budově, a to BEZ nutnosti sekání do zdí, poškozování omítek, tahání
nových rozvodů či rekonstrukce. Nabízíme vám
úplné ovládání a automatizaci vašeho domu, které nevyžaduje sekání do stěn ani výměny vypínačů. Systém Fibaro se přizpůsobí vašim požadavkům a ne naopak.

Typická montáž 1 modulu
zabere zhruba 15 minut.

Miniaturní rozměry
Všechny vestavné moduly Fibaro jsou pouze 15,9 mm
hluboké, mají šířku 42,5 mm a délku 37 mm.
Jsou precizně vyrobeny z kvalitních materiálů a jsou
vysoce spolehlivé.
Patří mezi nejmenší vestavné řídící moduly na světě.

Moderní síť integrující všechna zařízení pro zajištění komfortu,
bezpečí, úspor času, energií a v neposlední řadě – financí

Vaše montážní firma
Založeno na standardu Z-Wave.
Navrženo a vyrobeno v Evropě.
www.mojefibaro.cz

