Home Center 3
Descoperă posibilitățile casei inteligente

Design perfect

Capital intelectual polonez
FIBARO este un brand polonez ce
funcționează în ramura IoT (Internet of
Things), fiind cel mai rapid producător de
automatizări de locuințe din Europa.

Sistemul FIBARO este proiectat,
dezvoltat și produs exclusiv în
Polonia. Creăm singuri toate
dispozitivele și avem grijă de tot
procesul până la cele mai mici
detalii.

Sediul și fabrica FIBARO se află în Poznan,
iar departamentul pentru cercetare și
dezvoltare funcționează în Zielona Gora.
Compania are în jur de 250 angajați

Acoperire globală
În doar 8 ani, FIBARO a devenit un
brand recunoscut, produsele
noastre fiind acum disponibile în
100 de țări de pe 6 continente,
creând unul dintre cele mai
avansate sisteme wireless de
automatizare a locuinței din lume.

LIDER AL PIEȚEI DE SMART HOME

10

ani pe piața
de smart home

6

continente

10K

distribuitori,
reselleri și instalatori

5

canale
de distribuție diferite

100

piețe active

MISIUNE

VIZIUNE

FIBARO îmbunătățește viețile oamenilor din întreaga lume
prin crearea unui spațiu de locuit confortabil, prietenos și
sigur. Prin ambiția și creativitatea angajaților noștri, oferim
soluții inteligente și complementare, spre încântarea
clienților noștri.

Ne dorim să devenim unul dintre cei mai importanți
furnizori de sisteme de automatizare a clădirilor pe piața
globală. Lucrăm astfel încât locuința inteligentă FIBARO să
reprezintă cea mai bună alegere în fiecare aspect.

Iluminare
inteligentă
Imaginează-ți că nu mai trebuie să aprinzi
sau să stingi luminile din casa ta. Acum poți
face asta chiar dacă stai pe canapea, fără să
ai telefonul lângă tine.

ILUMINARE SLABĂ PE TIMP DE NOAPTE

Utilizează la maxim potențialul sistemului
tău de iluminat și observă cum lumina
poate crea bună dispoziție și o atmosferă
potrivită în orice situație.

Senzor de
mișcare

Senzor de
lumină

Senzor de
temperatură

Accelerometru

Dimmer

Motion Sensor

ADEVĂRATA EXPERIENȚĂ CINEMATOGRAFICĂ

Confortul pe primul plan
Controlul luminilor de la distanță.
Membrii familiei sunt urmați de lumină în
întreaga casă.
Lumini controlate vocal.

Alege siguranța
Lumini integrate cu sistemul de alarmă.
Iluminarea de urgență activată în caz de
pericol.
Simularea prezenței tale în locuință atunci
când ești plecat.

The Button

RGBW Controller

Double Switch

Folosește The Button pentru a ajusta luminile și a crea atmosfera
perfectă de film, cu un singur click.

STINGE LUMINILE CU UN CLICK

Economii de bani
Luminile sunt aprinse doar acolo unde ai
nevoie de ele.
Intensitatea luminilor ajustată în funcție de
luminozitatea din cameră.

RGBW Controller

Dimmer

Single Switch

Wall Plug

Continuă să îți faci treaba și stinge luminile din zonele în care nu se găsește
nimeni direct de pe telefon.

porți și
rulouri
CASA TA ÎȚI SPUNE BUNĂ DIMINEAȚA
Imaginează-ți că nu mai este nevoie să
inchizi porțile sau să cobori rulourile de
fiecare dată când te duci la culcare sau pleci
în vacanță.
Folosește-te de potențialul unei
automatizări în care toate dispozitivele
cooperează între ele și descoperă cât de
convenabil este când totul funcționează
perfect.

Storuri

Ferestre

Jaluzele

Draperii

Porți de garaj

Roller Shutter 3

CU UN PAS ÎNAINTEA VREMII

Economii
Rulourile se închid/deschid automat
conform programului.
Sistemul automat de control se adaptează
la condițiile meteo.

Reglarea automată a rulourilor si jaluzelelor îți permite să menții
temperatura perfectă în casă. Vara, în zilele toride, închide rulourile și
trage jaluzelele pentru a menține răcoarea în casă, iar iarna pentru a
izola și reduce costurile la încălzire.

CASA TA TE AȘTEAPTĂ

Somn ușor
Rulourile se deschid/închid automat în caz
de urgență.
Rulourile se deschid/închid automat în caz
de condiții meteo nefavorabile.

Bucură-te de confort
Rulourile se deschid/închid automat pentru
a îmbunătăți confortul termic.
Gestionezi toată casa dintr-un singur loc

Conexiune
wireless

Suportă până
la 4 senzori
de temperatură

Suportă până
la 2 senzori
binari

O LOCUINȚĂ SIGURĂ DUPĂ LĂSAREA ÎNTUNERICULUI

Asistent vocal

Roller Shutter

Yală inteligentă
integrată

Temperatura
perfectă
SIMTE-TE CEL MAI BINE ACASĂ
Te întorci de la birou sau din vacanță într-o
casă bine încălzită și aerisită. Folosește
programele și ajustează încălzirea la nevoile
familiei tale în funcție de momentele zilei
sau de anotimp.
Controlezi de la distanță ventilația și
încălzirea și ești pregătit în orice situație.

Casa ta FIBARO te așteaptă ajustându-și temperatura, umiditatea și
calitatea aerului conform preferințelor familei. Bun venit acasă!

Program

Ventilație

Aer Condiționat

CONFORT FĂRĂ CHELTUIELI SUPLIMENTARE
Mulțumită dispozitivelor FIBARO, în cazul în care lăsăm o fereastră
deschisă, aerul condiționat sau încălzirea vor fi automat închise pentru a
evita consumul inutil de energie.

Economii de bani fără efort
Gestionarea eficientă a sistemul de
ventilație tot timpul anului.
Mod de administrare Automat/Remote,
zi/noapte/vacanță.
Încălzire doar în spațiile predefinite.

Asigurarea locuinței
Prevenirea înghețării instalației de încălzire
atunci când toată lumea este plecată.
Monitorizarea posibilelor scurgeri de apă.
Monitorizarea nivelului de monoxid de
carbon.

Confortul care se simte
Managementul calității și temperaturii
aerului pe baza activităților zilnice ale
membrilor familiei.
Controlul de la distanță al calității și temperaturii aerului.
Monitorizarea și reglarea automată a calității
și temperaturii aerului.

Door / Window Sensor

Termostat

The Heat Controller

ÎNTOTDEAUNA UN NIVEL DE UMIDITATE POTRIVIT
Mulțumită dispozitivelor FIBARO, în cazul în care lăsăm o fereastră
deschisă, aerul condiționat sau încălzirea vor fi automat închise pentru a
evita consumul inutil de energie.

Senzor de umiditate

Wall Plug

ÎNCĂLZIRE LA CERERE

Aplicație pe telefon

The Heat Controller

Siguranța
casei tale
CASA PROTEJATĂ PRINTR-UN SINGUR CLICK
Senzația de siguranță este unul dintre cele
mai prețioase lucruri pe care ni-l putem
oferi nouă și celor apropiați. Atunci când
casa noastră este în siguranță, ne putem
bucura de timp împreună cu familia, ocupa
de hobby-urile noastre sau odihni.

The Button

Asigură-te că nu ai niciun motiv să te
îngrijorezi și dormi liniștit.

Sistem de alarmă
integrat

Armarea unui sistem de alarmă
cu un singur click este exact
genul de oportunitate de
economisire a timpului care vine
mănușă atunci când suntem în
contratimp.

FII CU OCHII PE CASA TA
Atunci când detectează mișcare, vei primi o notificare cu o înregistrare
video pentru a vedea dacă sunt sau nu motive de îngrijorare.

Economii suplimentare
Minimizarea frecvenței intervențiilor firmei
de securitate în cazul alarmelor false.
Prime de asigurare mai mici.

Mai mult decât confort
Sistem de management al securității simplu
și rapid.
Acces de la distanță la camere.
Deschiderea porților și a ușilor de la
distanță.

Siguranță de la A la Z
Integrarea întregului sistem de alarmă.
Notificare automată a firmei de securitate.
Geo-localizarea membrilor familiei.

Senzor de mișcare
pentru exterior

Smart
Implant

Cameră de
exterior

Aplicație
mobilă

ACCES PENTRU PERSOANELE DE ÎNCREDERE
Aspecte precum siguranța și accesul în locuință nu mai reprezintă o
problemă dacă fiecărei persoane care vine în casa ta pentru a îndeplini
astfel de sarcini, îi este atribuit un cod PIN individual, ce permite accesul.

Intercom

Panel de securitate

Aplicație mobilă

SIGURANȚĂ 100%

Door/Window
Sensor

Motion Sensor

RGBW Controller

Alarmă sonoră

Protejează
ceea ce contează

OPRIREA EXTINDERII FOCULUI DIN PRIMELE MOMENTE
În situații de pericol ne gândim mai ales la
siguranța celor apropiați. Nu lăsa anxietatea
despre sănătatea familiei sau siguranța
bunurilor să te preocupe.

Senzorul de fum care detectează fumul va trimite imediat notificare
despre pericol, iar tu să suni la 112 când încă nu este prea târziu.

Mulțumită FIBARO ai certitudinea că în caz
de pericole, casa ta reacționează imediat.
Smoke Sensor

Wall Plug

Aplicație mobilă

INUNDAȚIA ESTE IMPOSIBILĂ
Acest senzor detectează apa din locurile nedorite și trimite un semnal către
electrovană pentru a opri alimentarea cu apă și astfel să minimizeze efectele
scurgerii.

Siguranță înainte de toate
Grijă față de cei dragi și bunuri.
Prevenție când vine vorba de pericole.

Flood Sensor

Single Switch

Electrovană

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PERICOLULUI INVIZIBIL

Acces permanent la sistemul
de supraveghere video.
Reacție automată a locuinței la pericol.
Previzualizare imagini de la camerele video
în timp real.

Economii secundare
Minimizarea efectelor provocate de avarii.
Prime de asigurare mai mici.

Senzorul CO recunoaște prezența monoxidului de carbon și te anunță când
concentrația sa devine periculoasă, deschizând simultan ferestrele și pornind
ventilația. Ai totul sub control!

CO Sensor

Aplicație mobilă

Ventilație

FII CU OCHII PE MICUȚUL TĂU

Motion Sensor

Cameră compatibilă

Senzor de calitate a aerului

O grădină frumoasă

tot timpul anului
Bucură-te de timpul pe care îl petreci în
grădina ta îngrijită fără eforturi inutile. Ai
grijă de fiecare colțișor, ajunstând frecvența
de cosire și udare a ierbii la condițiile
meteo, sezonalitate și preferințele plantelor.
Relaxează-te înconjurat de plante într-o
grădină sigură și plăcut luminată, unde totul
funcționează de la sine.

GAZON PERFECT ÎNTOTDEAUNA
Programează mașina de tuns iarba să lucreze într-o zi anume, chiar
dacă nu ești acasă.

Program

Mașină automată de tuns integrată

NU TREBUIE SĂ TE MAI GÂNDEȘTI LA UDATUL GRĂDINII
Prin sincronizarea aspersoarelor cu un plug-in meteo, sistemul de irigare
va porni aspersoarele doar atunci când este cald, pentru a preveni
uscarea solului.

Economii
Udare selectivă în funcție de nevoile
plantelor.
Iluminarea grădinii numai după apusul
soarelui.

Îngrijire și protecție

Plug-in meteo

Aspersoare

SEARĂ MAGICĂ
Când Motion Sensor detectează mișcare, va aprinde luminile în calea ta.
Mulțumită acestei soluții, te poți plimba în voie, fără a-ți face griji de
facturile la energie.

Monitorizarea grădinii.
Monitorizarea calității aerului.
Monitorizarea piscinei.
Motion Sensor

Smart Implant

Single Switch

Rezultate fără efort
Udarea automată a grădinii.
Controlul irigării printr-un singur click.
Iluminatul grădinii.
Încălzirea automată a apei din piscină.

TEMPERATURĂ PERFECTĂ A APEI
Sistemul de încălzire a apei, configurat cu un senzor de temperatură a
aerului, îți va permite să folosești piscina pe tot parcursul anului.

Senzor de temperatură

Smart Implant

Relay Switch
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