Oferta montażu systemu automatyki domowej FIBARO

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
Na kolejnych stronach przedstawiamy podstawowe informacje na temat oferowanego przez nas
systemu wraz z przygotowaną dla Państwa wyceną.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.
FIBARO to najdoskonalsze rozwiązanie na rynku inteligentnej automatyki budynkowej. Umożliwia
współpracę, sterowanie i kontrolę nad większością urządzeń w obiekcie. Ilość zastosowań, powiązań
oraz interakcji w systemie Fibaro ogranicza tylko nasza wyobraźnia. Fibaro to nowe podejście do
sprawnej organizacji Twojego domu. Dzięki wykorzystaniu naszego systemu, Twój dom będzie żył
zgodnie z Twoim rytmem, dbając o Ciebie i Twoją Rodzinę. Nasz system wniesie nowy wymiar
komfortu do Twojego życia.

System Fibaro to:

Nowoczesna bezprzewodowa technologia Z–Wave, zastosowana w naszym systemie, daje możliwość
inteligentnej komunikacji pomiędzy wszystkimi urządzeniami w obiekcie, bez ingerencji w
infrastrukturę Twojego domu. Moduły skonstruowane przez naszych inżynierów są najmniejsze na
świecie i mieszczą się w każdej puszce podtynkowej, a ich montaż zajmie elektrykowi nie więcej niż 3
minuty. System działa w oparciu o istniejącą w domu instalację, dzięki czemu nie ma konieczności
dokonywania jakichkolwiek zmian, co oznacza oszczędność czasu i energii.

Fibaro czuwa nad Twoim bezpieczeństwem. W przypadku pożaru czy zalania, momentalnie reaguje
otwierając rolety, drzwi, włączając alarm i informując oczywiście Ciebie. Dzięki niemu, Twoja Rodzina
może czuć się w pełni bezpiecznie.

Wracasz do domu po długim dniu i jedyne o czym marzysz to odpoczynek w miłej atmosferze, przy
ulubionej muzyce, przymkniętych roletach i nastrojowym świetle. Za jednym kliknięciem w telefonie
podczas podróży z pracy do domu Twoje mieszkanie powita Cię w perfekcyjnej atmosferze.

Dzięki zastosowaniu FIBARO oszczędzisz do 30% energii elektrycznej * i do 23%* energii cieplnej.
Nasz system umożliwia pełną kontrolę nad urządzeniami sterowanymi przez Fibaro np. po otwarciu
okna, system automatycznie wyłączy ogrzewanie *.
*

w zależności od indywidualnych ustawień zaprogramowanych przez użytkownika

Proponowane przez nas rozwiązanie jest najtańsze na rynku. Instalacja systemu u Państwa w domu
nie wymaga ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

Zaprojektuj swoja własna pobudkę tak jak lubisz, i przy której z ochotą wstaniesz do pracy, nawet w
pochmurny dzien. Wykorzystaj nieograniczone możliwości FIBARO, zapewniając sobie komfort i
wygodę podczas codziennych, porannych czynności.

Centrala systemu FIBARO pobiera dane meteorologiczne, za pośrednictwem których dostosowuje
szereg kolejno zaplanowanych działań, tworząc odpowiednia temperaturę dla Twoich potrzeb i
porannych przyzwyczajeń.

Temperatura wszędzie jest juz odpowiednia. Dom budzi nas włączając pierwsze nuty naszego
ulubionego radia, stopniowo podnosząc głośność.

Delikatnie podnoszą sie rolety, wpuszczając do naszej sypialni naturalne światło. W porze zimowej
system włącza oświetlenie do 30%, przyzwyczajając stopniowo nasz wzrok do światła dziennego.

Wstajemy. Dom wyczuwając ruch w sypialni, odpowiednio oświetla nam drogę do łazienki i kuchni.

Wanna napełnia sie gorąca woda, a w kuchni uruchamia sie ekspres do kawy. Zostaje włączony TV
na kanał z wiadomościami - nie ma to jak najnowsze informacje ze świata.*

Okna delikatnie uchylają sie, wpuszczając podmuch świeżego powietrza do naszego domu.

*Funkcjonalność dostępna będzie w IV kwartale 2011

Dlaczego Fibaro?
 System bezprzewodowy
 Prostota obsługi i instalacji
 Brak ingerencji w infrastrukturę obiektu
 Polski produkt w najlepszej cenie
 Oszczędność energii elektrycznej i cieplnej
 Bezpieczeństwo i wygoda. Możliwość podłączenia pełnego systemu
nawet w 1 dzień
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