
Vážený obyvateli bytového domu  
Rezidence Malvazinky!

Tvůj krásný nový byt je vybaven chytrým zabezpečovacím systémem Fibaro.  
A díky hotové přípravě je možné jej snadno rozšířit na plnohodnotný  

smart home systém Fibaro.

Ochrana vašeho života a vašich blízkých je pro nás  

prioritou číslo jedna. S inteligentním systémem FIBARO 

se nemusíte bát o bezpečnost rodiny, ani svého majetku. 

Díky široké nabídce senzorů a jiných bezpečnostních prvků 

můžete vytvořit téměř dokonalý bezpečnostní systém.

A to samozřejmě to s pohodlným ovládáním přes váš 

mobilní telefon nebo tablet – odkudkoli, kde právě jste. 

Fibaro dokáže nejen identifikovat hrozby, ale také jim účinně 

bránit. Například uzavřít přívod vody, když zjistí únik vody, či 

uzavřít přívod plynu v případě požáru či zjištění smrtícího CO.

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

1    

https://www.mojefibaro.cz/


Volitelný doplněk

Klidný a zdravý život na prvním místě
Ochrana majetku není tím nejdůležitějším, tím je vaše 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 nesmí 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 na svůj mobilní telefon. 

V případě detekce požáru dokáže FIBARO vytáhnout žaluzie, 

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 svého života na nový level.
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https://www.mojefibaro.cz/produkty/detektor-koure/
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Přízemní byty obsahují kompletní 
zabezpečovací systém Fibaro

Fibaro Home Center Lite je chytrý mozek celé domácnosti. Zajistí vám všechny důležité 
informace na váš telefon (formou notifikací). Ovládání centrály je pohodlné pomocí apli-
kace na chytrém telefonu (Apple či Android). Funguje i při výpadku proudu díky baterio-

vému zdroji napájení. Pro některé funkce je nezbytné internetové připojení.
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Nicméně i bez internetu a bez telefonu  

lze zabezpečovací systém Fibaro ovládat  

pomocí RFID čipu či pomocí kódu zadávaného  

na klávesnici.

V bytě máte podle jeho velikosti 1 až 3 spínací moduly  

schované pod světly. Díky nim můžete nastavit automatická  

světla (třeba v závislosti na pohybu v chodbě) či je vypínat při  

odchodu jedním tlačítkem.

Všechna okna a vstupní dveře chrání 

Fibaro senzor na okna a dveře 

v zářivě bílé barvě.

Hlavní chodbu vašeho bytu chrání také 

pohybové čidlo. To zároveň měří teplotu 

v bytě či osvit slunce – je-li tma můžete 

automaticky zapínat světlo v chodbě.

Zálohovaná siréna se spustí  

v případě neoprávněného

vstupu do vašeho bytu.

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.
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