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Představte si, že ...
Ráno vás probudí vaše oblíbená hudba, zatímco teplota místnosti se již přizpůsobila vašim 

požadavkům. Žaluzie pomalu vyjedou a příjemné sluneční světlo zaplní vaši ložnici. Vaše cesta  
do koupelny je navigována příjemně tlumenými světly, zatímco slyšíte příjemný zvuk kávovaru  

chystající ranní kávu.



Představte si, že ...
Po příjemné sprše a již plně připraven vyrazíte do kuchyně pro již hotové espreso. Zatímco startujete 

auto, dveře od garáže se otevírají a váš nový den může začít. Během cesty do práce vás telefon  
informuje, že zůstala zapnutá žehlička a vy ji jedním tlačítkem vypnete.



Co je to chytrý domov?
Moderní síť, která propojuje všechna domácí zařízení, dává 
pocit komfortu a bezpečí, a přitom umožňuje  
šetřit energiemi.

Domácí automatizace obvykle zahrnuje řízení teploty 
(vytápění, klimatizace či větrání), centrální ovládání  
světel, chytré zámky, ovládání žaluzií, vjezdových vrat 
a další technologie včetně zabezpečení.



Co očekáváme od chytrého domu?
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Na základě průzkumu “2015 Stav trhu Smart Home” společnosti Icontrol Networks

automatické  
řízení topení

automatické ovládání 
osvětlení

vzdálená kontrola  
zamknutých dveří

přehledné ovládání 
domu z jedné aplikace

vzdálený dohled  
nad domem



Jak funguje chytrý domov Fibaro?

Zpracování, ukládání dat,  
 rozhodování

Home Center Lite

Senzory
dohlíží na bezpečí vašeho domova

Výkonné prvky
radiová komunikace, pohodlná instalace,  

nevyžaduje speciální kabeláž

Univerzální modul
umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi 
Fibarem a dvěma binární

Zásuvka
chytrá spínaná zásuvka, která  
také měří spotřebu

Detektor zaplavení 
informuje vás o úniku vody

Magnetické cidlo
zabezpečí okna či dveře ale také 

ledničku

Stmívac
rádiový stmívací modul pefektně 

vhodný k LEDkám

Spínací modul
v provedení 1x 2,5 kW nebo 

2x2,5kW

Kourové cidlo
detekuje i nejmenší množství 

kouře

Pohybové cidlo
detekuje pohyb, měří světlo 

a teplotu

Zaluziový modul
navržen pro ovládání žaluzií, 
rolet, markýz či pojezdů bran

Stmívac RGBW LED
pro ovládání barevné nálady 

světel

Home Center 2

Aplikace pro chytré telefony a tablety



Fibaro využívá radiový standard Z-Wave

 Jednoduchá montáž.

 Nevyžaduje žádnou speciální kabeláž!

 Nezabere žádné místo v rozvaděči.

 Všechny Z-Wave produkty vzájemně spolupracují.

  Cenově dostupné – můžete začít s málem  
a postupně rozšiřovat.

 Spolehlivé – více než 10 let na trhu.

 Bezpečné – stejné šifrování jako online bankovnictví.

 Široký výběr – mnoho stylů, barev, cen, atd.

 Více než 20 mil. používaných zařízení.

 Největší značky používají Z-Wave.

 9 z 10 bezpečnostních firem používá Z-Wave.



Zabezpečí váš domov
Chytrý domov Fibaro je také plnohodnotný zabezpečovací systém. Bezdrátová čidla snadno umístíte všude, kde je 
zapotřebí. A alarm zastřežíte buď jedním tlačítkem, nebo se zastřeží po vašem odchodu sám (funkce geofence). 

O jakémkoli narušení budete okamžitě informováni, případně i bezpečnostní agentura.



Chrání životy a majetek
Systém Fibaro chrání bezpečí vás i vašich milovaných. Identifikuje hrozbu požáru či zaplavení během sekundy 
a varuje vás před nebezpečím. Fibaro také spouští naprogramované alarmové scény, aby zabránilo tragédiím.

V případě zaplavení nebo úniku plynu může také zavřít uzávěr a omezit rozsah škody.



Komfort a pohodlí
Fibaro automaticky řídí topení a klimatizaci podle vašich potřeb. Stačí si jen zadat požadovanou teplotu, případně 

časový rozvrh a Fibaro vše zajistí. A je jedno zda máte radiátory, podlahové vytápění či fancoily.



Řízení světel, žaluzií a vlastně všeho
Vestavné moduly (stmívací, spínací, žaluziový a RGBW LED stmívací) jsou výkonné prvky Fibara.  

Jde o nejmenší prvky svého typu na světě, takže se vejdou opravdu všude. A umožní vám jak skvělou  
kontrolu, tak automatické ovládání prakticky čehokoli.



velcí developeři jsou ve výhodě, naproti tomu 
úspěšně rostou malí developeři – je nutné se odlišit

na trhu je velká nabídka bytů a domů

zákazníci žádají stále víc a víc

objevují se nové trendy  
v technologiích a standard  

bydlení se mění

Víme, že trh s byty  
a domy se mění...



Co je nejlepší  
řešení pro vás?
Chytrý domov Fibaro v balíčku  
pro každý byt či dům!



Příklady balíčků pro developery

KOmFORt
1× HCLite
1× detektor kouře
7× bateriová hlavice Danfoss
2× zásuvka s měřením spotřeby
2× pohybové čidlo
2× magnetické čidlo
1× detektor zaplavení

OChRAnA A BeZPečí
1× HCLite
1× detektor kouře
1× detektor zaplavení
2× zásuvka s měřením spotřeby
2× pohybové čidlo
2× magnetické čidlo
1× vnitřní kamera

InOVACe
1× HCLite
4× stmívač
6× spínací modul
3× zásuvka s měřením spotřeby
1× detektor kouře
1× detektor zaplavení
4× pohybové čidlo
2× magnetické čidlo
1× zavírač ventilů



Jaké potřeby  
naplní naše  
spolupráce?

nabídnout vyšší standard bydlení

být přívětivý k životnímu prostředí

vyčnívat

být inovativní

starat se o zákazníkybýt napřed  
před konkurencí



Co získají vaši klienti?

Systém ušitý jim na míru.

Energeticky úsporný byt.

Zabezpečovací systém.

Sledování spotřeby elektrické energie.

Úsporu času.

Vzdálené ovládání domácích zařízení.



Kdo s námi již spolupracuje?



Případová studie – trigema Smart byty

Rozsah projektu 278 bytů v lokalitě Praha – Nové Butovice.

Každý byt obsahuje

1× Home Center Lite

1× detektor kouře

7× hlavice Danfoss

1× nastavení systému dle požadavků

Vybavili jsme vzorový byt Fibarem.

Vyškolili jsme obchodní personál.

Uspořádali jsme předváděcí školení pro klienty.

Nabídli jsme slevu na dokoupení prvků během 1 roku.



prodaných Home Center dodaných zařízení

telefonů připojených do systému chytrých televizí připojených do systému

Fibaro čísla



www.mojefibaro.cz 


