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FIBARO systém

FIBARO je systém inteligentnej domácnosti, vďaka ktorému 

môžete zažiť nový rozmer pohodlia a bezpečnosti. Bezdrôtová 

sieť Z-Wave navrhnutá špeciálne pre inteligentnú domácnosť, 

používaná v senzoroch, moduloch, prepínačoch a ďalších 

inteligentných zariadeniach FIBARO, umožňuje pohodlné 

diaľkové ovládanie zariadení vo vašej domácnosti, garáži a na 

záhrade.

Inštalácia inteligentného domu FIBARO je neinvazívna - 

miniatúrne moduly alebo inteligentné zásuvkové spínače sa 

jednoducho pridajú k existujúcej elektroinštalácii, zatiaľ čo 

estetické bezdrôtové snímače je možné umiestniť kdekoľvek v 

dome.

Systém FIBARO má otvorenú architektúru, ktorá umožňuje jeho 

rozšírenie o zariadenia iných spoločností. Ďalej je kompatibilný 

s celým radom zariadení Z-Wave od takmer 600 nezávislých 

výrobcov.



Výhody inteligentnej
domácnosti FIBARO

Systém inteligentných domácností FIBARO je plne bezdrôtové riešenie 

pre ľudí, ktorí sa chcú vyhnúť nákladným rekonštrukčným prácam a 

budovať svoju inteligentnú domácnosť krok za krokom. Náš systém 

porastie s vašimi potrebami a je neprekonateľnou voľbou aj pre 

najnáročnejších používateľov.

Najvyššia možná úroveň 
zabezpečenia a ochrany 

osobných údajov

Systém schopný pracovať 
bez internetového 

spojenia

Stabilná MESH sieť medzi 
zariadeniami

Profesionálna inštalácia 
vďaka certifikovaným 

inštalatérom

Neobmedzené možnosti pre 
rozvoja systému

Viac ako 300 integrovaných 
značiek so systémom 

FIBARO



Hlasoví asistenti*

Spravujte svoj domov hlasovými príkazmi. 

Inteligentný systém FIBARO funguje s rôznymi 

hlasovými asistentmi, vďaka čomu je používanie 

zariadení FIBARO ešte pohodlnejšie a vaša 

domácnosť sa premení na pohodlný bezpečný 

domov.

Ovládajte osvetlenie, rolety, záclony, kamery, systém 

HVAC, senzory, scény a mnoho ďalších prvkov bez 

toho, aby ste pohli prstom. Nemusíte sa priblížiť 

k nástenným vypínačom alebo dokonca použiť 

diaľkové ovládanie

- pomocou jednoduchého hlasového príkazu 

môžete robiť veci okolo domu.

*Podpora jazykov závisí od výrobcu hlasového asistenta.

Hey Google, stíš svetla

OK,  tlmím svetlo

Alexa, vytiahni žalúziu o 50%

OK



Aplikácia Home Center

Aplikácia FIBARO Home Center predstavuje najvyššiu úroveň UX 

a najvyššiu efektivitu, aká bola kedy implementovaná do softvéru 

na správu inteligentných domov.

Intuitívny ovládací panel aplikácie je navrhnutý tak, aby na prvý 

pohľad zviditeľnil všetko, čo potrebujete pre efektívnu správu 

domácnosti.

Inteligentnú domácnosť FIBARO môžete spravovať odkiaľkoľvek 

na svete pomocou svojich obľúbených mobilných zariadení. 

Pomocou aplikácie budete vždy vedieť, čo sa vo vašej 

domácnosti deje a ak zistíte akékoľvek podozrivé situácie, môžete 

okamžite reagovať a mať všetko pod kontrolou.

K dispozícii na zariadeniach Android a iOS:





Riadiace jednotky FIBARO

Celý systém FIBARO komunikuje so zariadeniami prostredníctvom 

siete Z-Wave a umožňuje ich správu prijímaním údajov zo 

senzorov, ich analýzou a odosielaním príkazov na vykonávanie 

vhodných akcií.

FIBARO ponúka dve jednotky pre domy a byty:

Home Center 3 - náš nový produkt, ktorý sa vyznačuje najnovšou 

technológiou a zjednodušenou použiteľnosťou, skvelou 

rýchlosťou a moderným dizajnom.

Home Center 3 je skutočnou revolúciou na trhu inteligentných 

domov. Pokročilá technológia v rámci svojich komponentov 

zaručuje najvyššiu stabilitu a výkon systému FIBARO. Technológia 

Z-Wave 5 prináša výnimočné množstvo stoviek integrácií s 

produktmi iných značiek, ktoré môžete používať pri ovládaní 

elektroniky a domácich spotrebičov, osvetlenia, žalúzií, HVAC, 

alarmu, monitorovacieho alebo polievacieho systému - jediným 

tlačidlom, gestom alebo slovom.

Home Center Lite

Home Center 3

Objavte Home Center 3!

Bezpečnosť
údajov

Dokonalá
stabilita

Otvorená
integrácia

Nekonečné
možnosti

Podpora aj
do budúcnosti





Smart zásuvka

FIBARO Wall Plug je inteligentná zásuvka pre elektrické 

zariadenia s funkciou merania energie. Umožňuje diaľkové 

ovládanie on-off ľubovoľného zariadenia s výkonom až 2,5 kW.

Zabudovaný LED podsvietený krúžok bude svojou farbou 

informovať o úrovni súčasnej spotreby elektrickej energie. 

FIBARO zásuvka je jedným z najuniverzálnejších inteligentných 

domácich zariadení, aké boli kedy vyrobené. Spravujte na diaľku 

akékoľvek elektrické zariadenie napájané z inteligentnej zásuvky 

v stene.

FIBARO zásuvka je najmenšia a najkrajšia Smart zásuvka 

dostupná na trhu. Jej moderný a individuálny prístup k dizajnu sa 

perfektne hodí do každého interiéru.

Dostupné vo verziách : Typ E/F (Europa), Typ B (US), Typ G (UK).Projektor TV Nočná lampaŽehlička



Stmievač 2

FIBARO Dimmer 2 je univerzálny modul, ktorý reguluje intenzitu 

svetla a pracuje s rôznymi zdrojmi osvetlenia. Môže byť použitý 

ako stmievač alebo spínač svetla v 2- a 3-vodičových inštaláciách.

Tento nástroj vám umožní prispôsobiť svetlo vašim potrebám a 

vytvoriť úžasnú atmosféru. Zariadenie meria spotrebu energie 

a má zabudovanú ochranu proti prehriatiu, prepätiu alebo 

poklesu napätia. Správna konfigurácia zariadenia vám umožňuje 

optimalizovať životnosť svetelných zdrojov a znížiť spotrebu 

energie.

Svietenie Vonkajšie
osvetlenie

Nástenné
lampy

Nočné svetlo



Jedno-vypínač 2

FIBARO Single Switch 2 je inteligentný domáci modul, ktorý 

umožňuje vzdialené zapínanie a vypínanie pripojeného 

zariadenia, tj osvetlenia, klimatizácie, tepelných čerpadiel, 

pecí a akýchkoľvek iných zariadení.

Modul je umiestnený v rozvádzači alebo v elektrickom 

obvode zariadenia s výkonom nepresahujúcim 2,5 kW. 

FIBARO Single Switch 2 môžete aktivovať na diaľku 

prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo klasickým 

nástenným spínačom.

Zariadenie zhromažďuje údaje o spotrebe energie a meria 

činný výkon. FIBARO Single Switch 2 je schopný zapnúť 

a monitorovať väčšinu domácich spotrebičov vo vašej 

domácnosti.

Rádio Konvica ŽehličkaToastovač



Rádio Konvica ŽehličkaToastovač

Dvojitý vypínač 2

Double Switch 2 je jedným z inteligentných modulov FIBARO 

umožňujúcich diaľkové ovládanie dvoch elektrických obvodov 

alebo zariadení. Zariadenie je namontované v rozvádzači alebo 

v elektrickom obvode zariadenia, vďaka čomu je možné ovládať 

dva nezávislé okruhy s maximálnym výkonom 1,5 kW.

FIBARO Double Switch 2 je možné prepínať na diaľku 

prostredníctvom inteligentnej domácej mobilnej aplikácie 

alebo pomocou tradičného nástenného vypínača. Zariadenie 

zhromažďuje údaje o spotrebe energie a meria činný výkon.



RGBW 4 vstupy 0-10 V analógové
senzory

Ovládanie intenzity 
svetla

RGBW ovládač 2

FIBARO RGBW Controller 2 je univerzálny modul, ktorý 

umožňuje diaľkové ovládanie RGB a RGBW LED pásikov, 

halogénových svetiel a ventilátorov. Pripojené prijímače môžu 

byť napájané napätím 12VDC alebo 24 VDC.

Ľahko ovládajte svetlo a meňte jeho farbu pomocou aplikácie 

FIBARO Home Center. Inteligentný modul RGBW Controller 

2 umožňuje pripojiť až štyri analógovými snímačmi 0-10 V 

(teplota, vlhkosť, vietor, kvalita vzduchu, slnečné svetlo atď.). 

Vďaka tomu môžete zmeniť farbu svojho domáceho osvetlenia 

podľa teploty, počasia alebo dennej doby.

RGBW Controller 2 je malý modul, ktorý umožňuje inteligentné 

funkcie a umožňuje spravovať svetlé farby v celej domácnosti. 

Ak chcete vytvoriť atmosféru na prácu, sústredenie alebo 

relaxáciu, choďte do aplikácie alebo povedzte hlasový príkaz a 

svetlo v miestnosti bude okamžite vyhovovať vašim potrebám.



Markízy Žalúzie Strešné oknaBrány

Ovládač motorov 3

FIBARO Roller Shutter 3 je inteligentný modul umožňujúci 

ľahkú správu elektrických žalúzií, záclon, markíz, brán a ďalších 

zariadení poháňaných striedavými motormi.

Kalibrácia modulu umožňuje presné nastavenie pozície roliet 

a v prípade žalúzií aj presnú kontrolu lamiel. Meranie spotreby 

energie a činného výkonu je tiež jednou zo zabudovaných funkcií 

inteligentného zariadenia.



Presné meranie 
spotreby

Harnonogram
kúrenia

Priekopnícke
algoritmy

Inovatívne
riadenie

Radiátorová hlavica 
& Teplotný senzor

FIBARO Heat Controller je inteligentná termostatická hlavica, 

ktorá reguluje úroveň teploty v ktorejkoľvek miestnosti. Vstavaný 

a tiež prídavný snímač teploty zhromažďuje údaje, aby ich 

mohola hlavica vyhodnocovať. Hlavica potom automaticky 

reguluje úroveň tepla podľa individuálnych preferencií 

používateľa.

Pokročilé algoritmy používané v radiátorovej hlavici a plány 

inteligentnej automatizácie optimalizujú vykurovací systém a 

zvýšujú úsporu. Vďaka špeciálnym adaptérom zahrnutým v 

súprave je možné regulátor tepla namontovať na 98% radiátorov 

dostupných na trhu.

Ak chcete rozšíriť údaje o teplote a presne upraviť teplotu vo 

svojom dome, umiestnite prídavný snímač teploty na miesto, 

kde chcete mať dokonalú teplotu. Údaje o teplote zhromaždené 

snímačom na tomto mieste budú referenčným bodom až pre tri 

hlavice v jednej miestnosti.



Rozšírovač
signálu

Číta dáta 
bežných 
senzorov

Dva 
bezpotenciálové 

výstupy

Bezdrôtová 
komunikácia

Smart Implant

Smart Implant FIBARO je malé a ľahko inštalovateľné zariadenie, 

ktoré premení štandardné zariadenia na inteligentné. Táto 

inteligentná pomôcka je dokonalým a ekonomickým riešením 

pre tých, ktorí chcú pridať do svojho Smart Home systému 

poplašný systém, bežné snímače, termostaty, brány a žalúzie, 

ako aj elektroniku a domáce spotrebiče.

K výkonným funkciám Smart Implantu je možné ľahko získať 

prístup a vzdialene ich spravovať pomocou aplikácie FIBARO 

Home Center na rôznych mobilných zariadeniach. FIBARO 

Smart Implant tiež rozširuje signál Z-Wave siete, takže slúži aj 

ako opakovač signálu pre vzdialenješie zariadenia.



Intercom

FIBARO Intercom je inteligentný videovrátnik so zabudovanou 

kamerou, ktorý sníma panoramatický 180-stupňový obraz vo Full 

HD rozlíšení.

Inteligentný videovrátnik vám umožňuje ovládať dve rôzne brány, 

ktoré je možné otvoriť pomocou individuálneho PIN kódu alebo 

pomocou senzora priblíženia Bluetooth, ktorý detekuje váš 

smartphone. Samozrejme je to možné aj vzdialene pomocou 

aplikácie.

S videovrátnikom FIBARO môžete sledovať a zaznamenávať nielen 

ľudí, ktorí zazvonia, ale aj dianie v okolí domu alebo nehnuteľnosti.



Kvalitný
zvuk

Kvalitný
reproduktor

Nastavenie pomocou
WiFi alebo LAN

Nočný 
režim

Širokouhlý
objektív

Kamera na 
zvončeku

Výborná kvalita 
obrazu (HDR)

Dva mikrofóny
s redukciou šumu

Vlastné PIN
kódy

Ovládanie dvoch
brán

Podsvietenie
Otvorenie
po priblížení



Pohybový senzor

FIBARO Motion Sensor je inteligentný bezdrôtový multisenzor 

kombinujúci snímač pohybu, teploty a intenzity svetla. 

Inteligentné zariadenie tiež zistí akékoľvek manipulovanie s ním 

alebo s jeho krytom.

Pohybový senzor je zariadenie napájané z batérie. Jeho 

citlivosť je možné vyladiť tak, aby vyhovovala vašim potrebám. 

Zabudované LED svetlo slúži ako spätná väzba o detekovanom 

pohybe alebo zmenách teploty v monitorovanej miestnosti.

Senzor tiež funguje ako tester dosahu Z-Wave. Jednoduchá, 

rýchla a neinvazívna inštalácia na akýkoľvek povrch z neho robí 

nesmierne všestrannú súčasť vybavenia inteligentnej domácnosti. 

Univerzálne uchytenie umožňuje umiestniť snímač kamkoľvek - 

dokonca aj na stenu alebo strop.

Pohybový 
senzor

Senzor intenzity 
svetla

AkcelerometerTeplotný 
senzor



Senzor 
otvorenia

Ochrana pred
manipuláciou

Súčasť 
zabezpečenia

Teplotný 
senzor

Senzor dverí 2

FIBARO Senzor dverí / okien 2 je batériový senzor, ktorý 

monitoruje a reportuje stav otvorenia okien a dverí v dome. 

Vďaka tejto funkcií je senzor ideálnym nástrojom pre 

automatizáciu kúrenia ale aj pre sledovanie bezpečnosti v 

dome.

Senzor dverí taktiež obsahuje teplotné čidlo, takže do systému 

reportuje aj nameranú teplotu. Senzor dverí  2

je k dispozícii v troch rôznych farbách - vyberte si tú, ktorá sa 

perfektne hodí do Vášho interiéru.



Detektor dymu

FIBARO Smoke Sensor je malé inteligentné zariadenie, ktoré 

využíva kombináciu fotoelektrického a teplotného senzora 

na najrýchlejšiu detekciu dymu alebo ohňa. Inteligentné 

zariadenie napájané z batérie sa ľahko montuje na strop.

Detekcia dymu je signalizovaná hlasným zvukovým signálom 

a blikajúcou LED diódou. Akonáhle detektor dymu zistí 

hrozbu, spustí predprogramovanú scénu alarmu a okamžite 

odošle upozornenie na všetky pripojené smartphony, nech sa 

nachádzajú kdekoľvek, aby ste mohli na situáciu reagovať.

Inteligentné zariadenie má zabudovaný teplotný senzor, ktorý 

spustí poplach, keď zistí náhly nárast teploty. Zariadenie 

zhromažďuje historické údaje a umožňuje vám kedykoľvek 

analyzovať zaznamenané udalosti, čo umožňuje lepšiu 

ochranu pred požiarom v budúcnosti.

Senzor
teploty

Zvukový a sve-
telný poplach

Vysoká kvalita 
spracovania

Efektívna 
ochrana



Detekuje 
oxid 

uhoľnatý

LED Zvukový
poplach

Senzor
teploty

CO Senzor

FIBARO CO Sensor je kompaktný batériový inteligentný detektor 

oxidu uhoľnatého. Vďaka svojej vysokej citlivosti senzor detekuje 

prítomnosť oxidu uhoľnatého (CO) už v počiatočnom štádiu, aby 

zabránil otrave.

Hlasitý zvukový alarm a blikajúca LED dióda v kombinácii s 

predkonfigurovanými notifikáciami v riadiacej jednotke informujú 

o neviditeľnom nebezpečenstve vo vašom dome. Senzor funguje 

aj ako samostatný senzor CO a neustále monitoruje aj v prípade 

výpadku riadiacej jednotky.



Senzor úniku vody

FIBARO Flood Sensor je všestranný detektor úniku vody 

a teplotný senzor. Niekoľko možností upevnenia vám dáva 

možnosť umiestniť ho na stenu alebo priamo na podlahu. 

Zariadenie obsahuje vstupy pre prídavné sondy.

Zabudovaný indikátor LED a zvukový alarm vás budú 

informovať o úniku vody, snímač náklonu však bude 

informovať o manipulácií so zariadením. Ak je zistený 

únik a vaša inteligentná domácnosť je vybavená Smart 

uzáverom prívodu vody, systém preruší prívod vody, aby sa 

minimalizovalo poškodenie. 

Senzor môže byť napájaný z batérie alebo káblom

(12/24 VDC). FIBARO Flood Sensor je vodeodolný a pláva na 

hladine vody.

Odhalenie úniku 
vody

Zvukový  a sve-
telný poplach

Senzor 
manipulácie

Senzor 
teploty



Tlačidlo

FIBARO Button je malé tlačidlo, ktoré umožňuje aktivovať šesť 

vybraných scén. Zariadenie kompaktnej veľkosti a bezdrôtovej 

prevádzky sa ideálne hodí prakticky kamkoľvek, na akýkoľvek 

povrch a do akejkoľvek polohy.

Rôzne scény je možné aktivovať 1-5-krát kliknutím alebo 

podržaním tlačidla. Predstavte si jednoduché kliknutie na tlačidlo, 

ktorým zabezpečíte celý dom na noc - zapnete alarm, zatiahnete 

žalúzie a zhasnete svetlá.

Toto tlačidlo navyše môže slúžiť ako doplnkový vypínač na 

ktorékoľvek zariadenie či svetlo vo Vašej domácnosti. Tlačidlo je 

dodávané v 8 rôznych farbách.

Podporované akcie pre spúšťanie scén:



Nastaviteľné
tlačidlá

Aktivuje
scény

Dostupných
funkcií

Ovláda 
multimédia

Kľúčenka

FIBARO KeyFob je batériové diaľkové ovládanie, ktoré môžete 

nosiť so sebou kamkoľvek chcete, ako súčasť kľúčenky.

Šesť tlačidiel umožňuje spustiť rôzne scény v inteligentnom dome 

so systémom FIBARO v dosahu kľúčenky. Každé tlačidlo reaguje 

na 1, 2 alebo 3 kliknutia a dlhé stlačenie. KeyFob má upraviteľný 

automatický zámok PIN kódom, ktorý účinne chráni pred 

náhodným kliknutím alebo neoprávneným použitím.

Ovládajte svetlo, zapnite hudbu, regulujte teplotu, zatiahnite 

žalúzie a brány a otvárajte dvere. Spustite akékoľvek zariadenie 

a scénu s KeyFobom - inteligentným univerzálnym diaľkovým 

ovládaním.

KeyFob predstavuje to najlepšie z dizajnu s najvyššou 

pozornosťou venovanou každému detailu. Ergonomický a 

kompaktný dizajn umožňuje perfektné zapadnutie do ruky alebo 

do vrecka a konvexné tlačidlá umožňujú intuitívne klikanie pre ľudí 

so zrakovým postihnutím.



Zapni alebo 
vypni svetlo

Otvore/zatvor 
žalúzie

Nastav intenzitu 
svetla

Zamkni 
alarm

Swipe

FIBARO Swipe umožňuje bez dotyku aktivovať scény alebo 

spustiť jednotlivé zariadenia. Všetko sa deje jednoduchým 

gestom priradeným ku konkrétnej akcii.

Schopnosť ovládania gestami je obrovská - stačí niekoľko 

rýchlych gest, aby sa obývacia izba zmenila na kino spustením 

roliet, vypnutím svetiel a zapnutím všetkých multimediálnych 

zariadení. Upevnenie Swipe kdekoľvek v dome alebo byte 

(dokonca aj pod stolom alebo za dverami skrinky) a užívajte si 

bezdotykové ovládanie vášho domu gestami.



FIBARO Walli

FIBARO Walli je jedinečný rad inteligentných vypínačov a zásuviek založených na technológii Z-Wave. 

Sériový dizajn odkazuje na perly s kombináciou moderného LED podsvietenia.

Celá séria je vybavená jedinečnou a širokou škálou funkcií, ktoré sú v skutočnosti pre tento 

produktový segment veľmi zriedkavé.

FIBARO Walli je kompatibilný s prednými panelmi iných výrobcov: GIRA - systém 55, 

Legrand - Celine, Schneider - Odace *.

* Informácie o kompatibilite s ostatnými radmi produktov a požadovaným príslušenstvom nájdete v používateľskej príručke.

Stabilné pripojenie
pomocou Z-Wave

Jedinečný dizaj vypínačov a 
zásuviek so zabudovanými 
Smart funkciami

Jednoduchá kom-
binácia s inými Z-Wave 
zariadeniami



Prispôsobte si podsvietenie 
vypínača pre jednoduché 
rozliženie jeho funkcií

Podpora hlasových 
asistentov

Meranie aktuálnej 
spotreby energie 
zariadenia

História 
spotreby energie 
zariadenia

Ovládanie 
pomocou mobilnej 
aplikácie

Ovladateľné 
pomocou 
automatizácie



Walli VypínačWalli Zásuvka E/F

Smart zásuvka, ktorá umožňuje ovládať 
akékoľvek pripojené zariadenie.

Smart vypínač, ktorý dokáže ovládať jedno 
alebo dve pripojené zariadenia.

Walli Stmievač Walli Ovládač motorov

Smart stmievač integrovaný vo vypínači. Dokáže ovládať 
praktický akékoľvek 230V stmievateľné svietidla.

Smart ovládač motorov umožňuje ovládanie 
žalúzií, roliet, markíz a iných zariadení so 

striedavými motormi.

Inteligentné vypínače 
a zásuvky

Vďaka inteligentným zásuvkám a vypínačom od 

spoločnosti FIBARO môžete vybaviť svoj domov 

moderným inteligentným riešením. Vyberte si farbu 

podsvietenia LED krúžkom, aby zodpovedala vášmu 

interiéru alebo špecifickým potrebám.

Ovládajte svetlá a žalúzie z jedného miesta a 

kombinujte jednotlivé akcie do automatizácií, ktoré vám 

prinesú viac pohodlia a času pre milovanú rodinu a 

priateľov.



Walli N TV-SAT zásuvka

Walli N zásuvky E/F

Klasická TV/SAT zásuvka s dvoma SAT
konektormi a jedným TV konektorom.

Klasická zásuvka bez 
smart funkcií v dizajne Walli.

Walli N dátová zásuvka

Klasická dátová zásuvka s dvoma  RJ-45 
konektormi.

Walli N USB zásuvka

Klasická USB zásuvka s dvoma vstupmi a 
celkovým výkonom 2400mA.

Klasické zásuvky

Program Walli zahŕňa aj klasické prvky. Takto môžete 

dosiahnuť rovnaký vzhľad všetkých svojich zásuviek v celej 

domácnosti. Nie je to chytré?

FIBARO poskytuje sofistikovaný dizajn a špičkovú kvalitu, ktorá 

vždy ide ruka v ruke. Séria Walli je navrhnutá pre maximálne 

pohodlie a bezpečnosť vašej rodiny po mnoho rokov.



Modul ovládača motorovModul stmievačaModul vypínača

Jedno rámček Dvoj rámček Troj rámček

Montážny rámček 
Legrand

Adaptér pre 
Legrand/Gira

Tlačidlo s 
vedením pre LED

Montážny rámček
FIBARO/Gira55

Montážny rámčik 
Schneider

Príslušenstvo Walli

Náš rozsiahly rad príslušenstva vám pomôže 

ľahko prispôsobiť a previesť vaše súčasné 

vypínače na Walli a premeniť ich na inteligentné.



Dôverujte odborníkom

Náš skúsený tím odborníkov na inteligentnú 

domácnosť u miestneho distribútora FIBARO 

vám pomôže s inštaláciou a konfiguráciou vášho 

nového alebo existujúceho systému inteligentnej 

domácnosti FIBARO.

Nájdite inštalatéra vo Vašom okolí

fibaro.com/en/where-to-buy



Zariadenia FIBARO pre HomeKit

Mnoho zariadení FIBARO popísaných v tejto brožúre je k dispozícii aj vo verzii plug 

& play bez povrchovej úpravy kompatibilnej s technológiou Apple Homekit.

Podrobné informácie o tejto produktovej rade sú k dispozícii

u Vášho inštalatéra alebo u distributora FIBARO.





Váš inštalatér

Distributor produktov FIBARO pre Slovenskú republiku je HomeSystem s.r.o.


