
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БУДИНОК
®

Ваш дім схожий на вас. Все зібране з такою любов'ю, здається таким зручним та надійним... 
Тут, далеко від суєти, відчуваєш себе в повній безпеці, навіть час наче завмирає... 
В цих стінах [...] все ваше життя.

Артуро Перес-Реверте
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На даний час система FIBARO є найкращим 

рішенням домашньої автоматизації що 

доступна на світовому ринку. Мета даної 

презентації надати, принаймні, короткий 

огляд можливостей, які вона пропонує. 

Число рішень та практичного застосування 

системи FIBARO настільки великий, що ні ця 

презентація або навіть книга не може 

уявити їх усі. 

До розділів цієї презентації увійшли 

найбільш важливі теми про систему FIBARO,  

щоб дати Вам уявлення про те, що Ви 

можете очікувати при встановленні її у 

своєму будинку або квартирі. Система 

FIBARO використовує принципово новий 

підхід до автоматизації інтелектуальних 

рішень будівель.  FIBARO - це не просто 

система управління електроприладами, це

Інтерфейс FIBARO для iPad

Ваш персональний менеджер який буде 

піклуватися про Вас і Вашу родину. Система 

FIBARO це не просто забезпечення Вашого 

комфорту, це інтелект, що змінить Ваше 

життя. Спробуйте одного разу і Ваш дім вже 

ніколи не буде таким як раніше!

Інтерфейс конфігурації FIBARO HC2 Інтерфейс FIBARO для смартфонів

FIBARO

FIBARO

Ласкаво просимо до світу

про систему
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За допомогою цих елементів ми можемо 

контролювати 95% пристроїв у будинку.

( наприклад запах, зір, дотик, слух і т.д.)

( наприклад рух, температура, вологість, дим, СО2, 

відкриття дверей/вікон... )

Головний контролер системи FIBARO
( наприклад рука, нога, мова )

зовнішній адаптер з дистанційним 

керуванням та обліком електроенергії

Wall Plug
пристрій для управління 

LED освітленням

RGBW Controller

релейний перемикач, здатний 

контролювати 2 незалежних контури

пристрій для управління ролетами, 

воротами, маркізами і т.д.

пристрій для зміни 
яскравості світла

The Home Center 2

FIBARO

Relay Switch

Обробка, запам'ятовування
прийняття рішень по 
кожному елементу

Відчуття

Сенсори

Виконавчі елементи

про систему



Зняти вимикач світла, 

Від'єднати кабелі,

Підключити модуль FIBARO,

Перепідключити вимикач,

Встановити вимикач на місце.

Монтаж наших пристроїв займає до 3 хвилин.

Далі, натисніть "ДОДАТИ" на Home Center2 у 

вкладці "ДОДАТИ/ВИДАЛИТИ ПРИСТРІЙ" та 

три рази натисніть кнопку розташовану на 

модулі FIBARO. Home Center 2 виявить 

новий пристрій. Все що вам залишиться, це

ввести ім'я пристрою. Завдяки своїй простоті, 

встановлення системи автоматизації будівлі  

досить легке і недороге. Будь-який 

кваліфікований електрик зможе 

встановлювати систему FIBARO.

При переїзді в новий будинок, ви можете 

взяти всю систему автоматизації з собою, 

разом з меблями та іншим обладнанням, не 

залишаючи жодних слідів, ніби взагалі 

жодного пристрою не було встановлено там.

17

FIBARO

3-хвилинна інсталяція

про систему
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Створіть свій власний ідеальний ранок, саме так, як вам 

подобається. Прокидайтесь легше, навіть у похмурий день. 

Використовуйте безмежні можливості FIBARO, щоб 

забезпечити свій власний комфорт і зручність під час 

повсякденних ранкових справ.

Центр управління системи FIBARO збирає метеорологічні дані, на підставі 

яких він налаштовує кількість запланованих дій, зокрема таких, як 

встановлення необхідної температури згідно ваших  ранкових потреб і 

звичок.

Температура в кожній кімнаті тепер ідеальна. Будинок м'яко будить вас, 

граючи мелодії з вашої улюбленої радіостанції, поступово збільшуючи 

гучність на запрограмований рівень.

Ролети поступово підіймаються і ваша спальня заливається природнім 

сонячним світлом. У зимовий час, система вмикає світло на 30% 

яскравості, поступово пристосувуючи ваш зір до денного світла.

Ви встаєте. Будинок відчуває рух в спальні і освітлює ваш шлях до ванної 

кімнати та кухні.

Ванна наповнюється гарячою водою, а тим часом, на кухні, вмикається 

кавоварка. Вмикається телевізор. Немає нічого кращого останніх світових 

новин... *

Злегка відкриваються вікна, щоб наповнити будинок свіжим ранковим 
повітрям.

FIBARO
про систему

Уявіть...

Ідеальний ранок
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У критичних ситуаціях, негайне реагування на загрози є найбільш 

важливим фактором, який часто може врятувати наше життя. Система 

FIBARO визначить загрозу протягом декількох секунд, попередить вас 

про небезпеку і активує всі запрограмовані процеси для запобігання 

трагедії.

Детектор диму посилає сигнал до центру управління FIBARO, 
інформуючи його про загрозу пожежі. Система відразу ж реалізує 
аварійні процедури і попереджує вас про небезпеку.

Активується система безпеки, і в той же час все освітлення в 
будинку та ззовні перемикається в блимаючий режим, щоб загрозу 
було чітко видно відповідним службам і вашим сусідам.

Система FIBARO закриває всі вікна в будинку, блокуючи доступ 
кисню в приміщення. Піднімає ролети і відмикає всі двері, щоб 
дозволити безперешкодній евакуації всім членам родини, а також 
доступу пожежникам до будинку.

Система відключає подачу газу. У той же час, вентиляційна система 
включається на 100% потужності, щоб витягнути якомога більше 
кисню та їдучого диму.

Термостати і пристрої управління кондиціонуванням повітря негайно 

відключаються, запобігаючи розповсюдженню диму в будинку.

Всі аудіо і відео пристрої починають відтворювати 
попереджувальні повідомлення та інструкції з евакуації.

Спеціальне, попередньо встановлене освітлення направляє членів 
вашої родини до виходу для евакуації.

1:03:12 

1:03:15 

1:03:17 

1:03:18 

1:03:21 

1:03:22 

1:03:23 

FIBARO
про систему

Уявіть...

У випадку пожежі
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Після важкого робочого дня ви заслуговуєте на відпочинок. 

Все про що ви мрієте, це швидше повернутися додому. 

Сповістіть систему FIBARO про ваше повернення і вона  

створить потрібну атмосферу в будинку та забезпечить вам 

комфорт і зручність.

Система розпізнає, що наближається вечір завдяки зменшенню 

інтенсивності світла зовні. Вона включає садове освітлення та фонтан.

Система знає, коли ваш автомобіль наближається до будинку. Вона 

збільшує яскравість вуличного освітлення вашого подвір'я до 100%. 

Відкриває ворота та двері гаража. Вмикає світло в гаражі.

Якщо детектор СО відчуває погіршення якості повітря в гаражі, він 

включить вентилятор, який буде витягувати вихлопні гази назовню. Якщо 

концентрація СО буде занадто висока, двері гаража залишатимуться 

відкритим доти,  доки гараж повністю не провітриться.

Деактивується сигналізація. Опускаються ролети. У всіх приміщеннях, де 

виявлено рух, вмикається світло. Телевізор включається на ваш 

улюблений канал.

Активується сцена "ПОЛИВ ГАЗОНУ". Вуличне освітлення знижується до 

50%. Активуються спринклери та поливають газон.

18:30
Ваш сусід приєднується до вас на футбольний матч. Перш ніж запросити 

його до будинку, ви поговорите з ним по телефону, який синхронізовано 

з домофоном. Коли ви відкриваєте ворота, яскравість вуличного 

освітлення збільшується до 100%, а спринклери вимикаються, щоб не 

намочити вашого гостя. 

FIBARO
про систему

Уявіть...

Повернення додому

18:00

18:10, ви повертаєтеся додому

18:15, ви заїзжаєте в гараж

18:20, ви входите до будинку

18:22
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Інноваційна програма системи FIBARO 

дозволяє користувачам скоротити 

споживання енергії та експлуатаційні витрати 

будівлі. FIBARO інформує вас про всі важливі 

події, які відбуваються в системі і відображає 

стан всіх її компонентів. FIBARO вимірює 

поточне споживання  електроенергії, газу** 

та  води **. Крім того, вона регулює програму

опалення згідно ваших потреб. 

FIBARO попереджає та відповідним чином 

реагує на ситуації, які можуть призвести до 

непотрібних втрат енергії, наприклад, 

обігрів будинку з відкритими вікнами.  

Запобігає від одночасної роботи 

кондиціонеру та системи опалення. FIBARO 

не освітлюватиме подвір'я в сонячний день 

та не поливатиме газон, коли буде дощ.  Вам 

не потрібно буде відключати всі пристрої,

які споживають енергію в режимі 

очікування. Завдяки інтуїтивно зрозумілому 

інтерфейсу FIBARO, ви можете перевірити 

стан пристроїв, що відповідають за 

освітлення або контроль температури і т.д.. 

Система FIBARO розроблена таким чином, 

щоб звести до мінімуму споживання енергії 

в вашому домі.

* в залежності від конкретної системи та налаштувань користувача
** деякі моделі

FIBAROз FIBARO,
ви можете заощаджувати до 30% електроенергії
та до 23% теплової енергії *
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З системою FIBARO ви можете визначати 

сцени і налаштовувати залежності між 

окремими пристроями без виклику фахівця. 

Ви будете робити це в найкоротший термін, 

а якщо вам не подобається результат або 

просто зміните свій задум, ви 

переналаштуєте систему у себе вдома або 

на роботі протягом кількох хвилин. 

Переконайтеся, як це просто!

FIBARO створена як для любителів, так і для 

практиків інтелектуальних систем. Ми 

хочемо, щоб якомога більше людей могли 

отримати вигоду з наших рішень. Тому, ми 

розробили продукт високої якості за 

розумною ціною. Наш продукт є найменш 

дорогим з усіх конкуруючих продуктів у 

сфері автоматизації будівель.

FIBARO
FIBARO

FIBARO
про систему

в порівнянні
з конкуруючими системами
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