
Nová přelomová řídící jednotka 

Home Center 3



Na základě mnohaletých zkušeností montážních firem specializujících se na instalaci chytrých domácností, ale i zpětné 

vazby od uživatelů, je nová FIBARO Home Center 3 nejpokrokovější řídící jednotkou inteligentních domácností na světě.

Moderní a spolehlivé zařízení, které vám umožní snadno ovládat všechny funkce inteligentního domova – pouhým stisknutím tlačítka, gestem 
nebo slovem.

Nejnovější a nejpokročilejší řídící jednotka od Fibara

Brány a rolety HVAC Nálada Multimédia Ochrana Zahrada Zabezpečení Osvětlení



Při navrhování Home Center 3, jsme se zaměřili zejména na 
vaše očekávání. Víme, že od samého začátku vyžadujete tu 
nejvyšší  kvalitu.

Rozhodli jsme se ji navrhnout od začátku tak, aby vyhovovala 
i těm nejnáročnějším zákazníků a byla schopna pracovat 24/7.

HC3 je výkonný a stabilní dříč. Je vybavená integrovanými 
anténami o vyšším výkonu a funkcí proaktivního upozornění 
na možné selhání komponent. 

V neposlední řadě také duální WiFi – 2,4 GHz a 5GHz

Co vás jistě potěší je i nativní podpora CarPlay.

Jedinečný přístup ke kvalitě



Stabilita a jedinečný výkon

1,3x rychlejší procesor 
než Home Center 2

Home Center 3

Home Center 2

4x1,2 GHz

2x1,8 GHz



než Home Center 2

Home Center 3

Home Center 2

2GB

1GB

Stabilita a jedinečný výkon

2x větší RAM paměť



než Home Center 2

Home Center 3

Home Center 2

8GB

2GB

Stabilita a jedinečný výkon

4x větší datové úložiště



než Home Center 2

Home Center 3

Home Center 2

až 150m

Až 100m

Stabilita a jedinečný výkon

50% vyšší dosah



Kromě systémů A a B, které se vzájemně kryjí a po aktualizaci systému umožňují obnovení z předchozí verze, má 

Home Center3 ještě další systém C, který funguje jako nouzová jednotka pro instalačního technika. V případě 

potřeby umožňuje obnovení nastavení v případě selhání systému A a B.

Servis řídící jednotky už nebudete potřebovat!

Trojnásobné zabezpečení systému



Nová řídící jednotka HC3 je prakticky datovou pevností, která se 

postará o zabezpečení dat přístupů k vaší chytré domácnosti.

Vše na úrovni internetového bankovnictví.  

Vaše bezpečnost je pro nás priorita. Neustále pracujeme na 

aktualizacích systému.

Bezpečnost na prvním místě

Šifrování 

uživatelských 

dat

Zabezpečená

komunikace

FIBARO ID

autentizace

Ochrana 

systémových 

souborů



Celý proces konfigurace vaší Fibaro chytré domácnosti je teď mnohem rychlejší a snazší.

Vše zvládnete v několika krocích v řádu několika desítek minut.

Rychlé nastavení systému



Chceme, aby bylo nastavení celého systému co nejjednodušší a nejrychlejší.

Proto jsme ho přizpůsobili tak, aby byla všechna zařízení, která do systému Fibaro připojíte na 1 místě.

Nově tedy máte vše na jedné obrazovce!

Už nemusíte přepínat mezi jednotlivými kartami nebo stránkami….

Vše na jednom místě



Umožňují přizpůsobení přednastavených 

scénářů tak, aby vám maximalizovali příjemný 

zážitek z vaší chytré domácnosti.

Mezi nejoblíbenější patří „Odchod“.

Když poslední člen domácnosti odchází pryč, 

Fibaro vypne všechna světela, sníží teplotu, 

zapne alarm či stáhne rolety/žaluziíe.

Personalizované 

profily



Zapracovali jsme na tom, aby byl způsob jejich tvorby intuitivnější i pro běžného uživatele. 

Pokročilá nastavení



Nastavení poplašného systému nebylo nikdy tak jednoduché a rychlé.

Všechna zařízení máte přehledně na jednom místě.

Vylepšený panel „Alarm“



Vytváření automatizovaných scénářů je teď mnohem jednodušší a zábavnější 

než kdy před tím.

Bloky automatizace umožňují vytvářet základní, ale i složitější scénáře, které 

kombinují velké množství parametrů.

Přelomový design automatizací 



HC3 ztělesněním kompatibility v moderním světě Internet of Things.

Vyzkoušejte Quick Apps – novou univerzální aplikaci, která sjednocuje všechna připojitelná zařízení, které ve 

vaší chytré domácnosti chcete mít!

Otevřený systém – Z-Wave Plus, Zigbee, WiFi, Nice rádio



www.mojefibaro.cz

Výhradní distributor Fibaro pro ČR: Yatun. s.r.o.


