Mniejsza wersja wielkiej rzeczy

Zaprojektowana by cieszyć
Mamy zaszczyt zaprezentować nowy wymiar komfortu – Home Center Lite – niezwykle kompaktowy mózg zarządzający Systemem FIBARO. Najnowsze dzieło, stworzone z myślą o Twoich potrzebach. Odmieni Twoje życie, czyniąc je bezpiecznym i
wygodnym, a Twój dom inteligentnym, oszczędnym i komfortowym. Mała rzecz – wielki efekt!

Niesamowicie szybka i skuteczna
HC Lite to nieduże urządzenie z ogromnym potencjałem. Niesamowicie szybka i skuteczna, a przy tym przystępna cenowo.
Możesz sterować swoim domem z każdego zakątka świata za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu.
Zacznij budować swój świat wokół przyjemności i udogodnień opartych na innowacjach.

Rozmiar
ma znaczenie
Całą potęgę możliwości inteligentnego systemu udało nam się

zmieścić w niewielkich rozmiarów obudowie. HC Lite to kom-

paktowe urządzenie, które zapewni Tobie komfort zarządzania
domem

poprzez

prostą

obsługę

i

bezprzewodową

komunikację. Miniaturyzacja, zaawansowana technologia
urządzenia sprawią, że niemożliwe stanie się możliwe.

90 x 90 x 33 mm

Witaj w świecie FIBARO
Mamy przyjemność powitać Cię w naszym świecie, w którym dbanie o bezpieczeństwo i wygodę Twojej rodziny jest dla nas
najważniejsze. Dla nas Twój dom, to Twoja wyobraźnia. Budujemy system dostosowany do Twoich potrzeb, a w Twoje ręce
przekazujemy klucz do kreowania własnej rzeczywistości. Tym razem nasze menu innowacyjności poszerzyliśmy
o miniaturowość, minimalizm oraz nowoczesny wygląd nowego Home Center Lite. Stwórz swój inteligentny dom, działający
według własnych upodobań i przyzwyczajeń.

Sam zaplanuj swoje centrum dowodzenia
Nowe centrum dowodzenia Twojego domu to interfejs konfiguracyjny aplikacji FIBARO, którego układ i funkcjonalność zależą
od Ciebie. Możesz w dowolny sposób ustawiać, zmieniać tablice, ikony czy nazwy, a informacje, które są dla Ciebie
najważniejsze zawsze znajdą się na pierwszym planie. Intuicyjna obsługa i elastyczność w dostosowywaniu się do Twoich
upodobań spowodują, że sterowanie systemem będzie łatwe i przystępne.

“ Triumf wyobraźni i luksus bez tajemnic. ”

Nawet 230 bezprzewodowych
urządzeń w Twoim domu
System

FIBARO

dzięki

bezprzewodowej

komunikacji

w technologii Z-Wave nie wymaga jakiegokolwiek remontu

czy kosztownych modyfikacji. Zamontujesz go w każdym
obiekcie, nawet w pełni wykończonym.

Centralę Home Center Lite wyposażyliśmy w potężny
procesor Cortex A8, o znikomym zapotrzebowaniu na prąd.
Wysoka

wydajność

urządzenia

daje

Ci

możliwość

zautomatyzowania nawet największego obiektu i zarządzania
w nim aż 230 urządzeniami.

Cortex A8

Częstotliwość: 720MHz

Z-Wave on board
Ethernet included

Większa kontrola domowych multimediów
Nowa centrala Home Center Lite pozwala na jeszcze większą integrację domowych multimediów z Systemem FIBARO.
Zarządzaj swoim telewizorem, kinem domowym, systemem Hi-Fi i innymi urządzeniami z poziomu aplikacji FIBARO*.
Korzystaj ze scen i asocjacji, przełączaj kanały oraz reguluj poziom głośności. Z FIBARO nie potrzebujesz żadnego innego
kontrolera niż Twój smartfon czy tablet. Niezależnie od tego, wszystko to może włączać się i reagować autonomicznie.

* wymaga urządzeń multimedialnych współpracujących z systemem

Zarządzanie energią
W Systemie FIBARO, dzięki wbudowanej funkcji zarządzania

energią, na bieżąco możesz monitorować aktualne zużycie
prądu, sprawdzać historię poboru energii, a przy tym
kontrolować,

Rozbudowane
czytelnych

które

z

urządzeń

statystyki

wykresów,

zużywa

prezentowane

które

pomogą

jej

są

w

Tobie

zestawienia oraz prognozować przyszłe rachunki.

najwięcej.
formie

tworzyć

Wykryje wiele rodzajów zagrożenia
Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych jest dla nas najważniejsze. Dlatego tak wielką uwagę przykładamy do funkcjonalności związanej
z wykrywaniem niebezpieczeństw i raportowaniem o nich. System FIBARO błyskawicznie poinformuje Cię o grożącym Ci pożarze, zalaniu,
włamaniu czy ulatniającym się gazie. FIBARO zadba o Twój dom, odłączając wodę gdy instalacja hydrauliczna okażę się wadliwa. Gdy wykryje,
że ulatnia się gaz odetnie jego dopływ, wywietrzy mieszkanie i poinformuje o zaistniałym zdarzeniu. Wykrywając próbę włamania, uruchomi
alarm, wezwie ochronę i dostarczy podgląd z zamontowanych kamer bezpośrednio na Twoje urządzenia mobilne.
Gwarancja bezpieczeństwa tylko z FIBARO

Alarm Pożarowy

Alarm Zalania

Alarm Włamaniowy

Alarm Gazowy

Zaczarowany ogród
Zadbany i dopieszczony trawnik przed Twoim domem nie
musi

kosztować

Cię

mnóstwa

poświęconego

czasu.

Inteligentny System FIBARO podleje Twój ogród właśnie
wtedy, gdy będzie to niezbędne. W zależności od aury
system zadba o dostarczenie odpowiedniej ilość wody.

W upalny dzień nie pozwoli uschnąć Twoim roślinkom, natomiast w deszczowy, wstrzyma się z ich podlewaniem.

“ Wspaniały i zdrowy trawnik w Twoim ogrodzie
to z FIBARO nic trudnego!
”

Podlewanie
na każdy dzień
tygodnia

Opóźnienie podlewania
gdy zapowiadany
jest deszcz

Regulacja wody
dostosowana
do pogody

Ciepło, zimno. Tak jak chcesz.
Szczególnie w zimowe dni nie ma nic przyjemniejszego niż powrót do ciepłego domu. Dzięki FIBARO możesz uruchomić ogrzewanie i
ustawić Twoją ulubioną temperaturę siedząc jeszcze w pracy. Wystarczy telefon lub tablet. Z łatwością stworzysz plan klimatyczny, dzięki
któremu Twoje ogrzewanie będzie utrzymywało konkretną temperaturę na każdy dzień tygodnia w wybranym przedziale godzinowym. Ustaw
ogrzewanie tak, by poranne rozstanie z kołdrą było łatwiejsze. Dobierz temperaturę w nocy, by sen był komfortowy, a Ty rano wypoczęty.
Panel klimatyczny zapewni ci komfort, jakiego do tej pory nie doświadczyłeś.

Gdzie jesteś?
Geolokalizacja, to funkcja dzięki której Twój dom zawsze wie gdzie jesteś Ty, dzieci i cała rodzina. Podczas Twojej nieobecności w domu,
system wyłączy niepotrzebnie pobierające prąd urządzenia, uruchomi alarm oraz będzie symulował Twoją obecność by odstraszyć potencjalnych złodziei. Obliczając trasę powrotu z pracy, dostosuje poziom temperatury oraz włączy wcześniej zaprogramowane sceny.
Oszczędność, wygoda i bezpieczeństwo i komfort - FIBARO.

Z Mount Everest,
z biura, z samochodu.
Zapomniałeś wyłączyć żelazko wychodząc w pośpiechu

do pracy? Bez obaw. Wyjmij telefon, uruchom aplikację
FIBARO i sprawdź. Dzięki automatycznemu zdalnemu
dostępowi do Twojego inteligentnego domu możesz z
dowolnego miejsca na świecie sprawdzać co się w nim
dzieje,

sterować

urządzeniami

i

kontrolować

bezpieczeństwo, parametry ogrzewania czy podlewania i
wiele innych...

Pełna historia
w jednym miejscu
Z FIBARO możesz kontrolować czas spędzany przez

Twoje pociechy przed telewizorem, komputerem czy

konsolą do gier. To idealne rozwiązanie dające możliwość

planowania ilości godzin, w tracie których dzieci mogą
bawić się czy oglądać ulubione filmy. Twórz godzinowe
harmonogramy bądź kontroluj zdalnie czas działania
wybranych urządzeń.

Wiele możliwości rozszerzenia
Home Center Lite ma budowę modułową. System ma działać tylko lokalnie? Podłącz zasilanie do Home Center Lite i gotowe.
Chcesz zarządzać domem zdalnie? Podłącz Home Center Lite do internetu i miej do niego dostęp gdziekolwiek jesteś.
Zarządzanie domem, informacje o położeniu najbliższych czy monitoring zawsze i w każdych warunkach? Już wkrótce będziesz mógł
rozbudować urządzenie o dodatkowe funkcjonalności. Zapasowa bateria, moduł GSM pozwoli monitorować stan czujników (bateryjnych)
nawet gdy w budynku zostanie odłączone zasilanie. Home Center Lite to centrala, której potrzebujesz. Dopasuj ją do własnych potrzeb i
preferencji. Pozwół zrealizować swoje pragnienia i zadbać o komfort oraz bezpieczeństwo swojej rodziny.

.

juz wkrotce...
przepisem: garść innowacji, porcja technologii, jeden błyskotliwy pomysł i miesiące ciężkiej
“ Posługując siępracy,
udało się nam osadzić Twoje pragnienia w kontekście nowoczesności.
”
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Twoj dom, Twoja wyobraznia
,

www.fibaro.com

