DISPOZITIVE FIBARO
compatibile HomeKit

DISPOZITIVELE FIBARO SUNT COMPATIBILE HOMEKIT
FIBARO proiectează, dezvoltă și produce dispozitive de casă
inteligentă. Misiunea noastră este să facem din conceptul de
smart home un concept de masă în întreaga lume. În acest scop,
FIBARO lansează o nouă linie de dispozitive compatibile HomeKit,
ce funcționează prin tehnologia wireless Bluetooth.

Casa ta, Imaginatia ta !

Tehnologia Apple HomeKit
Oferă o modalitate ușoară și sigură de a controla accesoriile
activate HomeKit utilizând asistentul vocal Siri sau aplicația
Home de pe iPhone, iPad, Apple Watch sau HomePod.
Configurare ușoară
Configurezi dispozitivele noastre dedicate HomeKit din aplicația
FIBARO sau din aplicația Apple Home direct de pe iPhone
sau iPad, în doar câțiva pași simpli.
Control de la distanță
Controlul accesoriilor FIBARO compatibile HomeKit, de la distanță,
necesită ca și hub fie un Apple TV de a treia generație cu versiune
software minim 7.2.1, un Apple TV de a patra generație cu sistem
de operare minim 9.2, un iPad care rămâne acasă sau un
HomePod, precum și un iPhone, iPad sau Watch.
Siguranță
Comunicații criptate între dispozitivul HomeKit și iPhone, iPad
sau Watch.
Control vocal
Controlezi dispozitivele HomeKit prin intermediul vocii cu ajutorul
lui Siri direct de pe iPhone, iPad sau Watch.

Hey Siri, is there
motion detected in entrance?

FIBARO CO Sensor este un senzor de monoxid de
carbon certificat, cu o precizie excepțională de măsurare.
Este capabil să detecteze chiar și cele mai mici cantități
de monoxid de carbon din aer.
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de carbon
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Alarmă
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Notificări imediate
Sistemul îți permite să știi imediat despre creșterea
nivelului de monoxid de carbon prin trimiterea de
informații importante direct către iPhone-ul tău.
Montează senzorul CO FIBARO acolo unde dorești,
pentru ca cei dragi să fie în siguranță.
Oricând gata de acțiune
Senzorul de monoxid de carbon FIBARO este un
dispozitiv autonom, ce funcționează independent - așa
că îți va salva viața, chiar și în situația în care o pană
de curent s-ar produce la tine acasă. Este alimentat
de la baterie și te avertizează în mod automat când
aceasta este descărcată și trebuie înlocuită.
Alarmă acustică și vizuală
O alarmă sonoră te va avertiza atunci când concentrația
de monoxid de carbon devine periculoasă. Indicatorul
luminos de culoare roșie va clipi pentru a atrage atenția
asupra pericolului.

Instalează senzorul CO
acolo unde expunerea
la monoxid de carbon
este cea mai probabilă

FIBARO Wall Plug este un comutator plug-in
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capabilitatea de a măsura consumul de energie
si putere. Este echipat cu modul WiFi.
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*

Acces de la distanță
FIBARO Wall Plug poate servi drept comutator pentru
aproape orice dispozitiv electric conectat la o priză. Poți porni
și monitoriza funcționarea lor chiar și atunci când ești la sute
de kilometri distanță de casă.
Consum de energie
Consumul de energie electrică al dispozitivelor conectate
la priza inteligentă FIBARO este monitorizat în mod continuu.
Controlează consumul și planifică activitatea dispozitivelor
utilizate pentru a economisi energie.
Protecție la supratensiune
FIBARO Wall Plug oferă siguranță, beneficiind de protecție
la supratensiune. Și datorită capacului special, este imposibil
să intri accidental în contact cu electricitatea.

Funcție de măsurare a puterii

* Prizele sunt disponibile în modele de tip E și F.

FIBARO Single Switch este un modul ce se
montează în dozele de perete, având funcția de
măsurare a puterii.
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Gestionează
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O gamă largă de funcționalități
FIBARO Switch este un element cheie pentru gestionarea locuinței tale inteligente. Își va dovedi utilitatea
în numeroase locuri și va servi la o varietate de funcții. Îți permite să pornești/oprești luminile sau aparatele
electrice, dar și să întrerupi alimentarea unei prize.
Controlează orice îți dorești
FIBARO Single Switch îți permite să activezi/ dezactivezi de la distanță orice dispozitiv electric cu o putere
de până la 1840W. Poți acționa dispozitivul la care este conectat, manual, prin aplicație sau prin setarea unor
scenarii și automatizări.
Măsoară consumul
Consumul de energie electrică al dispozitivelor conectate la FIBARO Single Switch este monitorizat și raportat
în mod constant. Controlează consumul de energie, planifică intervalul de funcționare a dispozitivelor
și economisește energie.

Dispozitivele electrice
uitate în priză nu mai
sunt o problemă,
le poți opri de
la distanță.

FIBARO The Button activează sau dezactivează manual
orice dispozitiv sau acțiune din cadrul sistemului FIBARO.

Pornește/oprește
dispozitive

Activează secvențe
de scenarii simple
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Mereu în locul potrivit
FIBARO The Button poate fi montat practic oriunde.
Poate fi fixat într-un loc și mutat atunci când este necesar.
Grija pentru cei dragi
Butonul asigură un avantaj extraordinar vârstnicilor,
bolnavilor și copiilor mici, precum și îngrijitorilor lor.
Persoanele dragi ție sunt la doar un click distanță,
în vreme ce Butonul te informează despre nevoile lor.
Mai multe clickuri, mai multe posibilități
The Button recunoaște până la 3 acțiuni diferite.
Un click poate stinge luminile, două clickuri pot porni
aerul condiționat, iar menținerea butonului apăsat poate
declanșa o altă scenă personalizată.
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Culori
diferite

8

FIBARO The Heat Controller este cel mai inteligent
termostat pentru gestionarea simplă și eficientă a încălzirii.

Gestionare
inovatoare a zonelor
ce trebuiesc încălzite

* în curând

Programe
de încălzire

Gestionarea exactă
a temperaturii

Auto-programare
adaptivă

Programe individuale
Personalizează fiecare cameră nevoilor tale! Asigură un confort maxim prin programarea temperaturii fiecărei
camere în funcție de momentul din zi și de nevoile tale.
Algoritmi inovatori de analiză a camerei
Pe baza capacității cubice a camerei tale, a numărului de persoane din cameră și dimensiunilor radiatoarelor,
FIBARO Heat Controller calculează de cât timp este nevoie pentru a ajunge la temperatura dorită. În plus,
temperatura curentă este indicată de culoarea corespunzătoare a inelului. Încearcă, setează temperatura
și descoperă limbajul culorilor.
Economisești bani și energie
Capul termostatic poate utiliza un senzor suplimentar de temperatură sau pe cel încorporat. Poți decide singur
unde să fie efectuată măsurarea. În acest fel, poți evita supraîncălzirea sau temperaturile scăzute și poți obține
economii de până la 42%.

Programe
Trudno zatapialny
individuale,
mod de vacanță.

The Motion Sensor este un multi-senzor, 4 în 1,
ce detectează mișcarea, monitorizează temperatura,
vibrațiile și intensitatea luminii. Cu ajutorul senzorului
de mișcare FIBARO, poți activa scenarii doar prin simpla
intrare într-o cameră.
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de mișcare

Senzor
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Senzor
de temperatură

Accelerometru

Temperatura ideală
Asigură-te ca familia ta se bucură de confort în orice moment.
O poți întreba pe Siri, asistentul vocal Apple, care este temperatura
în orice cameră a casei. ”Hei Siri, cât de cald este în camera
lui Andrei?”
Simplifică-ți locuința inteligentă
Economisește timp plasând FIBARO Motion Sensor în orice
cameră, pentru a aprinde luminile activate de HomeKit atunci
când intri în camera respectivă.
Ajustabil
FIBARO Motion Sensor este dotat cu o funcție de reglare
a sensibilității, care îți permite să o setezi astfel încât animalul
tău de companie să nu declanșeze senzorul sau diferite alte
scenarii, atunci când nu ești acasă.

Casa ta se va trezi
odată cu tine.

* Setările ajustabile sunt disponibile numai în aplicația FIBARO.

The Flood Sensor este un detector de scurgeri
de apă cu senzor de temperatură încorporat.
Senzorul de inundație te va avertiza în cazul oricărei
posibile scurgeri, pentru a preveni potențiale daune.

Senzor
de inundație

Alarmă vizuală
și acustică

Senzor
de temperatură

Accelerometru

Protecție împotriva daunelor provocate de apă
FIBARO Flood Sensor îți protejează casa împotriva
scurgerilor neașteptate de apă înainte de a deveni
o problemă mai mare.
Protecție împotriva țevilor înghețate
FIBARO Flood Sensor include un senzor de temperatură
încorporat, care te poate ajuta să previi înghețul conductelor.
Utilizează asistentul vocal Siri pentru a vedea starea
senzorului. Întreabă: ”Siri, care este temperatura la subsol?”
Alarmă luminoasă
Ca o avertizare preventivă, poți programa luminile,
compatibile HomeKit, să devină albastre atunci când
este detectată o scurgere.

Greu de scufundat.

The Door/Window Sensor monitorizează temperatura
și deschiderea ușilor, ferestrelor și porților. Vine în 7 culori
diferite pentru a se potrivi cu orice interior.

Senzor de ușă

Funcție antifurt

Senzor
de temperatură

Opțiune
de alarmă

Activează scena ”Sunt acasă”
FIBARO Door/Window Sensor îți permite să declanșezi
o anumită scenă prin simpla deschidere a ușii de la intrare.
Pornești automat luminile din dressing
Plasează senzorul pe ușa dressingului pentru a aprinde
luminile activate de HomeKit atunci când deschizi ușa.
Un nou nivel de confort
Senzorul de temperatură inclus poate declanșa termostatul
HomeKit să pornească aerul condiționat sau căldura,
în funcție de preferințele tale.

Culori
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