
Riadiace jednotky
Home Center 2 FGHC2
Kód produktu: FIB_HOMEC2
EAN: 5902020528012
Popis: Riadiaca jednotka Z-Wave systémov

Home  i n t e l l i g e n ce

Home Center Lite FGHCL

 

Kód produktu: FIB_FGHCL
EAN: 5902020528234
Popis: Riadiaca jednotka Z-Wave systémov

Cena bez DPH:          232,50€ 

Systém dodáva : HomeSystem s.r.o.

Ovládanie

Swipe Gesture Controller FGGC-001

Kód produktu: FIBEFGGC-001 Biely
Kód produktu: FIBEFGGC-002 Èierny
EAN: FGGC-001 Biely 5902020528821
EAN: FGGC-001 Èierny 5902020528913

Cena s DPH:              279,00€

 
Cena bez DPH:          499.17€ 
Cena s DPH:              599,00€

Popis: Ovládanie domu gestami

 
Cena bez DPH:          124,99€ 
Cena s DPH:              149,99€



Systém dodáva: HomeSystem s.r.o

Home  i n t e l l i g e n ce

The Button FGPB-101-3
Kód produktu: FIBEFGPB-101-3
EAN: 5902020528869

The Button FGPB-101-1

The Button FGPB-101-2
Kód produktu: FIBEFGPB-101-2
EAN: 5902020528944

The Button FGPB-101-4
Kód produktu: FIBEFGPB-101-4 
EAN: 5905279987203

Cena s DPH:       49,99 €
Cena bez DPH:   41,66 €

Kód produktu: FIBEFGPB-101-1
EAN: 5902020528968
Popis: Umožòuje užívate¾ovi spustiť až 6 prednastavených scén.
Scény môžu byť aktivovaný jedným až piatimi stlaèeniami a 
podržaním tlaèítka.

Cena s DPH:       49,99 €
Cena bez DPH:   41,66 €

Cena s DPH:       49,99 €
Cena bez DPH:   41,66 €

Cena s DPH:       49,99 €
Cena bez DPH:   41,66 €

Popis: Umožòuje užívate¾ovi spustiť až 6 prednastavených scén.
Scény môžu byť aktivovaný jedným až piatimi stlaèeniami a 
podržaním tlaèítka.

Popis: Umožòuje užívate¾ovi spustiť až 6 prednastavených scén.
Scény môžu byť aktivovaný jedným až piatimi stlaèeniami a 
podržaním tlaèítka.

Popis: Umožòuje užívate¾ovi spustiť až 6 prednastavených scén.
Scény môžu byť aktivovaný jedným až piatimi stlaèeniami a 
podržaním tlaèítka.



The Button FGPB-101-5

Systém dodáva: HomeSystem s.r.o.

Home  i n t e l l i g e n ce

The Button FGPB-101-7
Kód produktu: FIBEFGPB-101-7
EAN: 5905279987234

The Button FGPB-101-6
Kód produktu: FIBEFGPB-101-6
EAN: 5905279987227

The Button FGPB-101-8
Kód produktu: FIBEFGPB-101-8
EAN: 5905279987241

Kód produktu: FIBEFGPB-101-5
EAN: 5905279987210

Cena s DPH:       49,99 €
Cena bez DPH:   41,66 €

Popis: Umožòuje užívate¾ovi spustiť až 6 prednastavených scén.
Scény môžu byť aktivovaný jedným až piatimi stlaèeniami a 
podržaním tlaèítka.

Cena s DPH:       49,99 €
Cena bez DPH:   41,66 €

Popis: Umožòuje užívate¾ovi spustiť až 6 prednastavených scén.
Scény môžu byť aktivovaný jedným až piatimi stlaèeniami a 
podržaním tlaèítka.

Cena s DPH:       49,99 €
Cena bez DPH:   41,66 €

Popis: Umožòuje užívate¾ovi spustiť až 6 prednastavených scén.
Scény môžu byť aktivovaný jedným až piatimi stlaèeniami a 
podržaním tlaèítka.

Cena s DPH:       49,99 €
Cena bez DPH:   41,66 €

Popis: Umožòuje užívate¾ovi spustiť až 6 prednastavených scén.
Scény môžu byť aktivovaný jedným až piatimi stlaèeniami a 
podržaním tlaèítka.



Home  i n t e l l i g e n ce

Single Switch 2 FGS-213
Kód produktu: FIBEFGS-213 
EAN: 5902020528722
Popis: ON/OFF vypínaè s jedným výstupom, navrhnutý na 
inštaláciu do zásuviek. Umožòuje ovládať taktiež kotly, zavlažovanie,
kúrenie, osvetlenie, ...

Systém dodáva: HomeSystem s.r.o.

Vykonávacie moduly
Dimmer 2 250W FGD-212

Cena s DPH:       59,99 € 
Cena bez DPH:   49,99 € 

Kód produktu: FIBEFGD-212
EAN: 5902020528524
Popis: Ovláda akéko¾vek stmievate¾né svetlo (LED, žiarovky, CFL...)

Roller Shutter 2 FGR-222
Kód produktu: FIBEFGR-222
EAN: 5902020528340
Popis: Ovláda elektrické motory alebo žalúzie, rolety,
garníže, brány a podobne. Obsahuje ve¾mi precízne 
sledovanie pozície žalúzií a meranie spotreby motora.

Cena s DPH:       59,99 € 
Cena bez DPH:   49,99 € 

Cena s DPH:       59,99 € 
Cena bez DPH:   49,99 € 



Systém dodáva : HomeSystem s.r.o.

Home  i n t e l l i g e n ce

Bypass 2 FGB-002
Kód produktu: FIB_FGB-002 
EAN: 5902020528555
Popis: Bypass pre Fibaro Dimmer 2, umožòuje
použitie Dimmer 2 s úspornými LED žiarovkami.

Double Switch 2 FGS-223
Kód produktu: FIBEFGS-223 
EAN: 5902020528661

Cena s DPH:       59,99 €
Cena bez DPH:   49,99 €

Fibaro Wall Plug FGWPE-102

Kód produktu: FIBEFGWPE-102      
EAN: 5902020528630
Popis: Zásuvka s funkciou merania spotreby a unikátnym
LED prsteòom, ktorý mení svoju farbu v závislosti od aktuálnej     
spotreby. Max. 2500W.

RGBW Controller FIB_FGRGB-101

Kód produktu: FIB_FGRGB-101
EAN: 5902020528159
Popis: Ovládanie LED pásov a svetiel, kopatibilné s LED pásmi
a 12/24V LEDkami. Umožòuje taktiež pripojiť do systému až 4 
senzory 0-10V. Môže byť použítý ako stmievaè pre halogénky.

Popis: ON/OFF vypínaè s dvoma výstupomi, navrhnutý na 
inštaláciu do zásuviek. Umožòuje ovládať taktiež kotly, zavlažovanie,
kúrenie, osvetlenie, ...

Cena s DPH:       59,99 €
Cena bez DPH:   49,99 €

Cena s DPH:       64,99 €
Cena bez DPH:   54,16 €

Cena s DPH:       11,99 €
Cena bez DPH:     9,99 €



Home  i n t e l l i g e n ce

Motion Sensor FGMS-001
Kód produktu: FIBEFGMS-001-ZW5 
EAN: 5902020528579
Popis: Pohybový senzor so zabudovaným senzorom teploty
a senzorom intenzity svetla. Základ pre domácu automatizáciu.

               Systém dodáva: HomeSystem s.r.o.

Flood Sensor FGFS-101

Cena s DPH:       59,99 €
Cena bez DPH:   49,99 € 

Kód produktu: FIBEFGFS-101-ZW5
EAN: 5902020528357
Popis: Senzor vytopenia so vstavaným senzorom teploty.
Zabezpeèuje bezpeènosť pred vytopením priestoru systémom
vèasného varovania. O riziku budete vedieť už pri prvých kvapkách.
Súèasťou je varovanie pred požiarom vïaka teplotnému senzoru.

Senzory

Smoke Sensor FGSD-002

Cena s DPH:       64,99 €
Cena bez DPH:   54,16 € 

Kód produktu: FIBEFGSD-002
EAN: 5902020528265
Popis: Detektor dymu so zabudovaným senzorom teploty.
Nastavite¾ná citlivosť a „èierna skrinka“ pridávajú na hodnote.
Navyše odhalí aj vznikajúci požiar na základe teplotného skoku.

Cena s DPH:       57,99 €
Cena bez DPH:   48,33 €

 



H ome  i n t e l l i g en ce

Door / Window Sensor FGK-102
Kód produktu: FIBEFGK-102-ZW5
EAN: 5902020528333

Systém dodáva: HomeSystem s.r.o.

Door / Window Sensor FGK-101
Kód produktu: FIBEFGK-101-ZW5
EAN: 5902020528364
Popis: Senzor dverí a okien je batériou napájaný senzor s podporou
Z-Wave. Tento senzor detekuje stav dverí a okien (otvorenie/zatvorenie)
a dverí, garážových brán, výkladov, ... Vïaka svojím vstupom k nemu doká-
žete pripojiť aj senzor teploty alebo akýko¾vek binárny senzor a získať tak 
multisenzor pod¾a potrieb.

Universal Binary Sensor

Cena s DPH:        39,99 €
Cena bez DPH:    33,33 €

Kód produktu: FIB_FGBS-001 
EAN: 5902020528074
Popis: Univerzálny binárny senzor je bezdrôtový modul ktorý  
umožòuje rozšíriť Z-Wave systém o akéko¾vek senzory s 
binárnym výstupom a dosahnúť komunikáciu medzi 
týmito senzormi a systémom automatizácie Z-Wave.

Cena s DPH:        49,99 €
Cena bez DPH:    41,66 €

Cena s DPH:        49,99 €
Cena bez DPH:    41,66 €

Popis: Senzor dverí a okien je batériou napájaný senzor s podporou
Z-Wave. Tento senzor detekuje stav dverí a okien (otvorenie/zatvorenie)
a dverí, garážových brán, výkladov, ... Vïaka svojím vstupom k nemu doká-
žete pripojiť aj senzor teploty alebo akýko¾vek binárny senzor a získať tak 
multisenzor pod¾a potrieb.



H ome  i n t e l l i g en ce

Door / Window Sensor FGK-105
Kód produktu: FIBEFGK-105-ZW5
EAN: 5902020528401

             Systém dodáva: HomeSystem s.r.o.

Door / Window Sensor FGK-103

Cena s DPH:        49,99 €
Cena bez DPH:    41,66 €

Kód produktu: FIBEFGK-103-ZW5
EAN: 5902020528388

Door / Window Sensor FGK-104
Kód produktu: FIBEFGK-104-ZW5
EAN: 5902020528395

Cena s DPH:        49,99 €
Cena bez DPH:    41,66 €

Cena s DPH:        49,99 €
Cena bez DPH:    41,66 €

Popis: Senzor dverí a okien je batériou napájaný senzor s podporou
Z-Wave. Tento senzor detekuje stav dverí a okien (otvorenie/zatvorenie)
a dverí, garážových brán, výkladov, ... Vïaka svojím vstupom k nemu doká-
žete pripojiť aj senzor teploty alebo akýko¾vek binárny senzor a získať tak 
multisenzor pod¾a potrieb.

Popis: Senzor dverí a okien je batériou napájaný senzor s podporou
Z-Wave. Tento senzor detekuje stav dverí a okien (otvorenie/zatvorenie)
a dverí, garážových brán, výkladov, ... Vïaka svojím vstupom k nemu doká-
žete pripojiť aj senzor teploty alebo akýko¾vek binárny senzor a získať tak 
multisenzor pod¾a potrieb.

Popis: Senzor dverí a okien je batériou napájaný senzor s podporou
Z-Wave. Tento senzor detekuje stav dverí a okien (otvorenie/zatvorenie)
a dverí, garážových brán, výkladov, ... Vïaka svojím vstupom k nemu doká-
žete pripojiť aj senzor teploty alebo akýko¾vek binárny senzor a získať tak 
multisenzor pod¾a potrieb.



Door / Window Sensor FGK-107
Kód produktu: FIBEFGK-107-ZW5
EAN: 5902020528425

Door / Window Sensor FGK-106
Kód produktu: FIBEFGK-106-ZW5
EAN: 5902020528418

Home  i n t e l l i g e n ce

 

            Systém dodáva: HomeSystem s.r.o.

Cena s DPH:        49,99 €
Cena bez DPH:    41,66 €

Cena s DPH:        49,99 €
Cena bez DPH:    41,66 €

Popis: Senzor dverí a okien je batériou napájaný senzor s podporou
Z-Wave. Tento senzor detekuje stav dverí a okien (otvorenie/zatvorenie)
a dverí, garážových brán, výkladov, ... Vïaka svojím vstupom k 
žete pripojiť aj senzor teploty alebo akýko¾vek binárny senzor a získať tak 
multisenzor pod¾a potrieb.

Popis: Senzor dverí a okien je batériou napájaný senzor s podporou
Z-Wave. Tento senzor detekuje stav dverí a okien (otvorenie/zatvorenie)
a dverí, garážových brán, výkladov, ... Vïaka svojím vstupom k 
žete pripojiť aj senzor teploty alebo akýko¾vek binárny senzor a získať tak 
multisenzor pod¾a potrieb.

Starter KIT EU
Kód produktu: FIBESTART 
EAN: 5902020528456
Balík obsahuje: Home Center Lite, Flood Sensor, Motion 
Sensor, Smoke Sensor, Door Window Sensor FGK-101, 
Wall Plug F (Schuko, typ F).

Štartovací balík

Cena s DPH:        499,99 €
Cena bez DPH:    416,66 €



Fibaro systém 

Fibaro je Momentálne najlepším dostupným riešením 
automatizácie na trhu.
Inštalácia Fibaro si nevyžaduje žiadne stavebné úpravy,
žiadne ťahanie extra káblov a ani dlhé hodiny 
upratovania po inštalácií. Naše miniatúrne moduly môžu 
byť nainštalované do každého vypínača na stene,
do každej zásuvky, prepínača žalúzií ... a sú 
kompatibilné s každým elektrickým systémom.  
Je to jediné riešenie na trhu, ktoré umožňuje ovládať 
LED osvetlenie v elektrickom systéme bez neutrálneho 
kábla.

Fibaro zariadenia sa nepripájajú pevne do stavby, takže 
ak v budúcnosti budete meniť interiér svojho domu, 
rušiť priečky či rozdeľovať miestnosti... S Fibarom žiadny 
problém!  Jednoducho vyberte modul, ktorý ste predtým 
inštalovali a vložte ho na nové miesto. Vďaka nášmu 
riešeniu modul automaticky aktualizuje svoje umiestnenie a začne opätovne pracovať s ostatnými modulmi.

Kompatibilita a Z-Wave technológia
Fibaro ponúka úplnú slobodu ovládania a komunikácie, nakoľko je  kompatibilné 
s väčšinou mobilných telefónov na trhu. Fibaro je kompatibilné s bezdrôtovými
produktami takmer 300 nezávislých výrobcov a so všetkými ďalším i zariadeniami,
ktoré môžu byť ovládané systémami od našich konkurentov.
Zariadenia Fibaro sú kompatibilné so všetkými IP kamerami na trhu. Počas 
detekcie incidentu bude systém zasielať fotky a video na Váš mobilný telefón.

Viac informácií
Viac informácií o systéme Fibaro a o Z-Wave technológií nájdete na stránke


