
Smart Home Fibaro ve standardech projektu 
Rezidence Malvazinky a možná rozšíření

Váš krásný nový byt obsahuje základ smart home systému Fibaro. A je také plně 
připraven na možná rozšíření. A nejen to, díky již hotové přípravě, lze pomocí 

smart home Fibaro rozšířit chytré ovládání na celý byt.

Bezpečný život váš a vašich blízkých je prioritou číslo 

jedna. S inteligentním systémem FIBARO se nemusíte 

bát o bezpečnost rodiny, ani vašeho majetku. Díky široké 

škále senzorů a bezpečnostních prvků můžete vytvořit 

opravdu kvalitní bezpečnostní systém,  

to vše s pohodlným ovládáním přes váš mobilní telefon 

nebo tablet – odkudkoli, kde právě jste. Možné je také 

napojení na váš současný systém zabezpečení, z kterého 

se tak rázem stane inteligentní systém. Vítejte v chytrém 

světě FIBARO.

Více informací o smart home Fibaro 
najdete na www.mojefibaro.cz
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https://www.mojefibaro.cz/


Volitelný doplněk

Klidný a zdravý život na prvním místě
Ochrana majetku není tím nejdůležitějším aspektem, nýbrž zdraví a kvalita 

vašeho života. FIBARO myslí v první řadě na váš komfort a kvalitu života.

Každý byt obsahuje chytrý detektor kouře Fibaro.

Senzor pro detekci kouře je základní bezpečnostní prvek, 

který by neměl ve vaší domácnosti chybět. Zapomněli jste 

zapnutou troubu, nebo jsou děti doma samotné? Ode dneška 

můžete mít vše pod kontrolou a o každém výkyvu mimo 

standard být ihned informováni přes svůj mobilní telefon. 

V případě detekce požáru dokáže FIBARO vytáhnout žaluzie, 

otevřít garážová vrata, odpojit spotřebiče nebo nasvítit 

únikovou cestu z domu. Kouřový senzor FIBARO je nejen lehký 

a krásný na pohled, ale především dokonale funkční. Baterií 

napájený senzor odolá teplotám až 200 °C.

Často opomíjeným nebezpečím ve vaší domácnosti je 

však oxid uhelnatý (CO), kterému se ne nadarmo přezdívá 

neviditelný zabiják. Oxid uhelnatý je jedovatý. I když jej 

nevidíte, ani necítíte. Je nebezpečný i v malé koncentraci nejen 

pro vaši rodinu, ale i pro zvířata. Zmatenost, podrážděnost, 

bolesti hlavy, nevolnost – takové mohou být příznaky vysoké 

hladiny CO. Zvýšila se hladina více oproti standardu? FIBARO 

Detektor CO vás bude ihned informovat a vy tak do místnosti 

můžete pustit čerstvý vzduch pro maximální kvalitu ovzduší. 

Posuňte kvalitu vašeho života na nový level.
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Zabezpečení vašeho majetku
Se systémem FIBARO se o svůj majetek nemusíte bát. Díky 

senzorům můžete vytvořit zcela nový systém zabezpečení, 

nebo udělat ze svého stávajícího zabezpečovacího systému 

díky spojení se systémem FIBARO, inteligentní systém, který se 

přizpůsobí vašemu životu.

To vše s možností sledování a ovládání přes mobilní aplikaci 

odkudkoli na světě. Jste na dovolené a máte obavu, zdali se ve 

vašem domově něco neděje? Se systémem FIBARO můžete 

na podobné obavy zapomenout. O všem budete ihned 

informováni prostřednictvím mobilního telefonu a můžete tak 

ihned učinit patřičné kroky, nebo nechat pracovat inteligentní 

systém, který může kontaktovat například policii v místě 

vašeho bydliště.

Váš byt má všechna okna a vstupní dveře chráněné chytrými 

magnety Fibaro . V hlavní chodbě bytu naleznete pohybové 

čidlo, které také měří teplotu a jas osvětlení.

Nenechte svůj majetek zlodějům
Zloději a vandalové jsou v žebříčku pojistných událostí už na druhém místě. 

Ztráta vašeho majetku, poničení domácnosti a nebo dokonce ohrožení vaší rod-
iny. To vše se vám může stát v nezabezpečené domácnosti.

S chytrým zabezpečovacím systémem FIBARO bude váš 

majetek chráněn, stejně jako vaše rodina. Každý pohyb 

dveří nebo okna ihned zachytí magnetické senzory, pohyb 

v domě ihned rozpoznají pohybová čidla a kamery zachytí 

konkrétního pachatele. Při vniknutí zloděje se může ihned 

spustit hlasitý alarm, mohou začít blikat venkovní i vnitřní 

světla a kontaktovat policie. O všem co se právě děje budete 

samozřejmě v reálném čase informováni přes váš chytrý 

telefon, nebo tablet. Odstřežit alarm můžete např. pomocí 

otisku prstu na svém iPhone (Touch ID).
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Otevřená okna  
a jiné pohromy
Jistě znáte ten pocit. Odejdete 

z domu, ale najednou si říkáte, zda 
jste zavřeli všechna okna. Se sys-

témem FIBARO budete ihned vědět 
na čem jste. Díky senzoru pro okna 
a dveře ihned uvidíte stav konkrét-

ního okna či dveří. 

Díky inteligenci systému FIBARO lze vymyslet téměř 

jakékoli přednastavené scénáře. Výtržníci v takovém stavu 

přinejmenším znejistí, ve většině případů ihned opustí 

váš dům. Zapomeňte na hlídání od vašich sousedů. 

Pravděpodobnost, že některý z vašich sousedů bude řešit 

například zvuk rozbití skla, které není opakované, je velmi 

malá. Vykradení nebo loupežné přepadení nemá negativní 

vliv jen na váš majetek. Běžný je hrozivý zážitek a psychická 

újma. Chraňte sebe i svůj majetek pomocí inteligentního 

zabezpečovacího systému FIBARO. Certifikace, kterou se 

chlubí mnoho výrobců zabezpečovacích prvků nemusí 

nutně znamenat výhru. Pro běžná pojistná plnění u krádeží 

v průměrné domácnosti je FIBARO zcela dostatečným 

zabezpečením.
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Budete vědět  
o každém pohybu
Kromě bezpečnostních prvků jako je senzor na okna a dveře 

jistě oceníte inteligentní pohybové čidlo FIBARO. Detektor 

pohybu dohlíží na vás a váš majetek 24 hodin, 7 dní v týdnu. 

O všech nekalých aktivitách budete ihned informováni 

prostřednictvím notifikací. Citlivost senzoru lze nastavit. 

Nemusíte se tak bát, že čidlo bude snímat i vaše domácí 

mazlíčky. Pro dokonalou kontrolu je možné dokoupit a připojit 

vnitřní kamery.

Rodina pod kontrolou a mnohem více
Nevíte jestli vaše dítě v pořádku dorazilo ze školy tak jak 

mělo? Se systémem FIBARO můžete při příchodu vašich 

ratolestí ihned dostat notifikaci. Stejně tak můžete pomocí 

senzorů ochránit před dětmi například barovou skříňku, 

nebo jiná pro ně dostupná místa. FIBARO skvěle poslouží 

i pro nemocného seniora, který například jedním stiskem 

bezdrátového tlačítka dokáže přivolat vaši pomoc. 

Tlačítko je volitelné příslušenství.
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Předejděte katastrofám
Voda je nejčastější pojistnou událostí v domácnosti, proto byste se nechtěným 

únikům vody měli obloukem vyhnout. S inteligentním systémem FIBARO je 
to hračka. Detektor zaplavení FIBARO je nejen krásný na pohled, ale také 

extrémně funkční a neunikne mu jediná kapka.

Zakročte včas
Máte obavy abyste nevytopili sousedy zatímco nejste 

doma? Se systémem FIBARO nemusíte. Dalším užitečným 

volitelným pomocníkem ve vaší domácnosti je zavírač 

ventilů na vodu a plyn, díky kterému můžete snadno 

při odchodu, nebo později na dálku, zavřít přívod. 

Vše můžete samozřejmě také nechat na automatice 

a přednastavených scénách.
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Vytápění budoucnosti
Pomocí systému FIBARO můžete ušetřit až 30 % nákladů na vytápění.

Jak vám FIBARO ušetří náklady?
Inteligentní systém vám umožní regulovat teplotu v každé místnostni zvlášť s ohledem na op-
timální spotřebu. Systém ví, kdy vstáváte, vracíte se z práce a chodíte spát. Automatizace se už 
následně postará o to, aby vytápění korespondovalo s vaším denním rytmem. Vracíte se nyní 
domů z práce do chladného a nevytopeného bytu? Systém FIBARO zajistí teplo domova ještě 

předtím, než dorazíte domů. A to samozřejmě tak, aby byla úspora co největší. Inteligentní 
dům ví, jak se zrovna mění počasí, a umí tak chytře rozložit vytápění do různých místností.

Více informací na www.mojefibaro.cz/vytapeni/

Přivítejte chytré vytápění
Náklady na vytápění tvoří během topné sezóny značnou část celkových energií.  

Chytrá termostatická hlavice vám může ušetřit až několik desítek procent nákladů. 
Nechte vytápění na inteligentním systému FIBARO. 
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Žaluzie a stínění
Nechte vaše žaluzie na inteligentním systému FIBARO a ušetřete  

 tak čas i náklady na energie

Hlavní výhoda: inteligence
Venkovní žaluzie, vnitřní žaluzie, rolety, markýzy i vrata. 

To vše plně ovládnete pomocí inteligentního systému 

FIBARO, který zajistí nejen komfortní ovládání ať už jste 

doma v obývacím pokoji, nebo na druhém konci světa, 

ale také úspory energií, díky inteligenci a automatickému 

ovládání. Aktuální stav včetně ovládání budete mít 

k dispozici přímo z vašeho tabletu,  

nebo mobilního telefonu.

Více informací najdete na  

www.mojefibaro.cz/ 
zaluzie-a-stineni

Slunce ve vašich rukou
Ovládejte své domácí stínění ať už jste kdekoli, nebo to nechte na systému FIBARO

  Vzdálené ovládání přes mobilní aplikaci

  Hromadné ovládání jedním tlačítkem

   Efektivní automatika dle svitu, teploty 

a venkovních podmínek

  Měření spotřeby elektrické energie

  Přesné nastavení lamel a polohy žaluzií

   Libovolné scénáře – žaluzie se vytáhnou 

po příchodu domův
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Snadná instalace
Instalace může být buď kabelová, či bezkabelová pro 

vaše současné ovládání žaluzií. Srdce pro ovládání 

stínění tvoří Žaluziový modul 2, který stačí nainstalovat 

do stávajících motorů, nebo přímo do vypínačů.

Modul vám zajistí vzdálené ovládání a plnou kontrolu 

nad vaším stíněním. Abyste využili inteligenci systému 

naplno je vhodné dokoupit vhodný anemometr, senzory 

pro měření teploty a ovládací prvky dle vašich preferencí.
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Vytvořte atmosféru jedním  
stiskem tlačítka

Máte náladu na romantickou večeři či domácí kino? Jedním stiskem tlačítka změníte 
atmosféru v místnosti díky světelným scénám. Potřebujete v noci do koupelny? Díky 

senzoru pohybu nemusíte hledat vypínač, díky inteligenci vás doprovodí tlumené světlo, 
které zbytečně neoslní. Jdete spát? Jedním tlačítkem vypnete světla v celém domě.
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Dejte průchod svojí fantazii při výzdobě 

místnosti. Nastavte si osvětlení, které vytvoří 

ideální atmosféru pro každou příležitost. S 

RGBW modulem máte k dispozici 3 miliony 

barev. Oproti klasickým RGB kanálům 

má i kanál pro bílé světlo, který umožňuje 

přidat pastelové barvy. Navíc díky čtyřem 

analogovým vstupům může do s přenášet 

informace z různých senzorů. Vás domov 

bude reagovat podle situace. Rozsvítí, až 

bude tma, při špatném vzduchu vyvětrá, 

vytáhne žaluzie, pokud se zvedne vítr atp.

https://www.mojefibaro.cz/


Ovládejte odkudkoli
Domácnost se systémem FIBARO můžete snadno ovládat odkudkoli  

chcete. Jednoduše si stáhněte aplikaci FIBARO dostupnou pro platformy  
iOS a Android.

Dokoupit si můžete také odchodové tlačítko či  klíčenku. FIBARO lze ovládat také pomocí  

gest prostřednictvím FIBARO Swipe. Díky mobilní aplikaci nejen že uvidíte aktuální stav vaší domácnosti,  

ale také přehled veškerých událostí (seznam Upozornění).
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