
 

 

 

FIBARO sistēma pašlaik ir labākais ēku automatizācijas risinājums,  

kas pieejams tirgū. 

Tā piedāvā  vienkāršu instalācijas procesu, kas izslēdz nepieciešamību uzstādīt  simtiem metru vadu. Mūsu 
miniatūras moduļus var uzstādīt jebkurā sienas slēdža kārbā aiz gaismas slēdža vai nozarkārbā, un tie ir 
saderīgi ar ikkatru elektrisko sistēmu. 
Tā ir vienīgā tirgū pieejama sistēma, kas var regulēt gaismas diožu apgaismes vai luminiscences gaismas, 
elektrisko sistēmu bez neitrālā vada (vecā tipa elektriskās sistēmas). 
FIBARO ierīcēm nav pastāvīga savienojuma ar ēkas infrastruktūru. Tātad, ja Jūs vēlaties pārveidot savu 
dzīvokli, pārbūvēt dažas sienas un mainīt interjera dizaina koncepciju tā nav problēma - dariet to! Vienkārši 
izņemt kādu konkrētu moduli no sienas un instalējiet to jaunajā atrašanās vietā. Pateicoties  bezvadu tīklam 
modulis automātiski atjaunina savu atrašanās vietu un atsākt sadarbību ar pārējiem sistēmas elementiem. 

 

Saderība un Z-Wave tehnoloģija 

FIBARO sistēma piedāvā pilnīgu kontroles un 
komunikācijas brīvību. Tā ir saderīga ar lielāko daļu 
tirgū pieejamo mobilo tālruņu. FIBARO piedāvā 
mobilās aplikācijas priekš – iPhone  un Android 
viedtālruņiem. 
FIBARO sistēma ir saderīga ar bezvadu produktiem 
no vairāk kā 300 neatkarīgiem ražotājiem, un visām 
citām ierīcēm, kuras var kontrolēt izmantojot  
FIBARO sistēmu. 
Sistēma ir saderīga ar visām IP kamerām, kas pašreiz 
ir pieejamas tirgū. Pēc  notikumu fiksēšanas, sistēma 
nosūtīs attēlu vai video uz  Jūsu mobilo tālruni. 

 

Inteliģenta sistēma 
 
FIBARO sistēma pārbauda un seko līdzi atsevišķu 
ierīču stāvoklim, un ja nepieciešams, informē 
Jūs par problēmām. Tā ir vienīgā sistēma tirgū, 
kas zina precīzu katras rollveida žalūzijas 
pozīciju.  Sistēma automātiski  veic programmas 
atjauninājumus. Tā automātiski izveido rezerves 
kopijas saglabājot uzstādījumus un nosūta tos 
ārējiem serveriem. Ar baterijām darbināmie 
komponenti informēs Jūs  par nepieciešamību 
nomainīt baterijas. Ja Jūs dodieties atvaļinājumā 
un aizmirstat izslēgtu apkuri, FIBARO Jums 
nosūtīs atgādinājumu vai izslēgs to Jūsu vietā. 

 



Grafiskā saskarne 

Tā ir vienīgā sistēma ar tik vienkāršu konfigurācijas saskarni, kas ļauj jums mainīt 
atkarības starp ierīcēm un scenārijus. Visas sistēmas pārlūkošana iespējama no 
jebkura datora jebkurā brīdī, bez programmatūras speciālista vai zvana 
tehniskajam dienestam. 

Drošība 

FIBARO Sistēmu iespējams saslēgt ar jau esošo 
apsardzes sistēmu. 
Katra sistēmas detaļa var darboties neatkarīgi 
no centrālās vadības. Gadījumā, ja centrālā 
vadība ir bojāta, bet sistēma konstatē 
ugunsgrēku, tad katrs komponents patstāvīgi 
izlemj, vai  atvērt rollveida žalūzijas, atvērt 
logus, durvis, aktivizēt dūmu ventilācijas 
sistēmu.  Jums nav nepieciešams VPN 
savienojums vai statiska IP adresi, lai attālināti 
kontrolētu sistēmu.  Pietiek ar interneta 
savienojumu Jūsu mājās. 

 

 

 

FIBARO Multimedia Jums ļauj: 
 

Kontrolēt sistēmu no katra Televizora ar HDMI savienojumu. 
Ja Jūs vakarā mājās skatieties filmu, un pie durvīm kāds zvana - Filma tiek apturēta, dzīvojamā istabā 
gaismas tiek ieslēgtas par 30% spilgtāk un uz 100% spilgtumu mājas priekšā. No kameras mājas 
priekšā attēls parādās TV ekrānā. Jūs paņemiet tālruni, kurā Jūs varat redzēt atnācēju, un pēc īsas 
sarunas Jūs atverat vārtus ar vienu klikšķi telefonā 
Jūs varat skatīties video un pārvaldīt savu privāto video bibliotēku. 
Jūs varat piekļūt Jūsu mīļākiem video no jebkura mājas televizora. 
Klausieties savu iecienītāko mūziku jebkurā telpā, pateicoties bezvadu audio savienojumam. 
Iedomājies... Jums ienākot dzīvojamā istabā sāk spēlēt Jūsu mīļākā mūzika. Jums ieejot virtuvē, 
klātbūtnes sensors redz Jūs un virtuves radio sāk spēlēt mūzika. Un vēl vairāk ... Ugunsgrēka gadījumā 
visas audio ierīces sāk atskaņot konkrētu vēstījumu, lai brīdinātu ģimeni. 
 

 



FIBARO pakalpojumi 

Ar FIBARO Jūs varat piekļūt lielai pakalpojumu sniedzēju 
datubāzei, kas ļauj nekavējoties reaģēt uz jebkuru mājā 
radušos problēmu. Piemēram, ja veļas mašīnai ir 
noplūde, sistēma automātiski nodrošinās Jūs ar remonta 
speciālistu sarakstu tuvākā apkārtnē. Sarakstā pieejamā 
kontaktinformācija, ļauj Jums piezvanīt kādam no tiem 
uzreiz. * 
 * Šī funkcionalitāte drīzumā būs pieejama. 

 

Iepirkšanās ar FIBARO 

Sistēma tiks integrēta ar lielākajiem 
interneta veikaliem. Kad jūs regulāri 
iepērkaties, Jūs zaudējat daudz laika stāvot 
rindās pie kasēm. Pavadiet šo laiku ar ģimeni 
- FIBARO veiks iepirkšanos Jūsu vietā, 
samaksās par to, un informēs Jūs par piegādi 
un laiku, kad kurjers ieradīsies. 

 

FIBARO unikālās īpašības 

Ar FIBARO sistēmu, jūs varat pats definēt scenārijus un konfigurēt atkarības starp 
konkrētām ierīcēm, saskaņā ar īpašiem uzstādījumiem, bez nepieciešamības zvanīt 
speciālistam. Ja Jums nav laika to darīt, ja Jums nepatīk iegūtais rezultāts vai 
vienkārši maināt savas domas, jūs variet to lūgt izdarīt speciālistam attālināti.  Jūs 
varat pārveidot sistēmu pats esot mājās vai darbā, pāris sekunžu laikā. Redziet cik 
vienkāršs tas ir!  

FIBARO ir sistēma, ko veidojuši entuziasti un praktiķi 
inteliģento māju būvniecībā 

Mēs vēlējāmies izveidot risinājumu, kas pieejams ikvienam, tādēļ mēs esam 
izstrādājuši augstas kvalitātes produktus par saprātīgu cenu. Saskaņā ar datiem 
2011.gada martā, mūsu produkts ir vislētākais salīdzinot ar visiem 

konkurējošiem produktiem šajā grupā, kas pieejami pasaules tirgū. 

  

Fibar Group has the rights from registration of designs, trademarks and inventions in Fibaro products. Each component of the Fibaro interface (including, in particular, the manner of presentation, 
arrangement and navigation solutions), designs of products, and their specific mode of operation is copyrighted, as per the Act of 4 February 1994 (published in: Journal of Laws of 1994, No. 24, Item 83; 
consolidated text: Journal of Laws of 2006, No. 90, Item 631). Fibar Group S.A., seated in Poznan, is the owner of the copyrights, designs and inventions applied in FIBARO products. 

 


