FIBARO SYSTEM
K ATA LO G

PRODUKTÓW

Twój dom, Twoja wyobraznia

Home Center 2 FGHC2
Charakterystyka produktu:
Centrala Home Center 2 jest urządzeniem elektronicznym, przeznaczonym do sterowania i
zarządzania Systemem FIBARO. Home Center 2 komunikuje się z elektronicznymi
komponentami za pomocą protokołu Z-Wave pozwala użytkownikowi kontrolować do 230
urządzeń.

Najważniejsze cechy produktu:
• Szybka oraz idealnie dopasowana architektura sprzętowa,
• Niskie zużycie energii,
• Dostęp zdalny przez stronę internetową lub aplikację mobilną,
• Intucicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs,
• Trzy typy scen – sceny Magic, blokowe oraz LUA pozwalają na niezliczone konfiguracje
systemu,
• Łatwa i szybka konfiguracja,
• Geolokalizacja - lokalizowanie członków Twojej rodziny,
• Działa z LUA oraz urządzeniami wirtualnymi,
• Możliwość uzależnienia scen od pogody bądź innych, zdefiniowanych przez użytkownika
zmiennych,
• Zaawansowana funkcja Recovery,
• Wymierne oszczędności dzięki panelowi ogrzewania,
• Historia zdarzeń.

Home Center 2 FGHC2
Specyfikacja techniczna:
• Procesor: Intel Atom Dual Core (1.6 GHz)
• Obudowa: Stop aluminium
• Pamięć RAM: 1 GB DDR RAM
• Pojemność dysku: 2 GB SLC oraz 4GB MLC Recovery Disc
• Napięcie zasilania: 9-12 VDC (w zestawie)
• Interfejs sieciowy: 10/100/1000 Base-T (Gigabit) Ethernet przez złącze RJ45
• Temperatura pracy: 10 – 40°C
• Zgodność z normami UE: RED 2014/53/EU; RoHS 2011/65/EU
• Protokół radiowy: Z-Wave
• Częstotliwość radiowa: 868.4, 868.42 lub 869.8 MHz EU;
908.4, 908.42 lub 916.0 MHz US;
921.4, 921.42 lub 919.8 MHz ANZ;
869.0 lub 869.02 MHz RU;
• Zasięg: do 50m na zewnątrz
do 30m wewnątrz budynków
• Wymiary: 225 x 185 x 44mm

Home Center Lite FGHCL
Charakterystyka produktu:
FIBARO Home Center Lite to kompaktowa i wydajna centrala Z-Wave przeznaczona do zarządzania systemem automatyki domowej FIBARO.

Najważniejsze cechy produktu:
• Bardzo wydajna architektura sprzętowa,
• Dostęp zdalny przez stronę internetową lub aplikację mobilną,
• Łatwy w użyciu, przyjazny dla użytkownika interfejs,
• Łatwa i szybka konfiguracja,
• Geolokalizacja - lokalizowanie członków Twojej rodziny,
• Zarządzanie uprawieniami użytkowników,
• Obsługa scen i asocjacji pozwala na nieograniczone konfiguracje systemu,
• Możliwość uzależnienia scen od pogody bądź innych, zdefiniowanych przez użytkownika
zmiennych,
• Zaawansowana funkcja Recovery,
• Kopia zapasowa systemu jest zawsze zapisywana w chmurze,
• Wymierne oszczędności dzięki panelowi ogrzewania,
• Niskie zużycie energii,
• Historia zdarzeń.

Home Center Lite FGHCL
Specyfikacja techniczna:
• Procesor: ARM Cortex-A8 (720MHz)
• Obudowa: Plastik
• Pamięć RAM: 128 MB RAM
• Pojemność dysku: 128 MB SLC HDD
• Napięcie zasilania: 9-12 VDC (zasilacz w zestawie)
• Interfejs sieciowy: 10/100/1000 Base-T (Gigabit) Ethernet przez złącze RJ45
• Temperatura pracy: 10 – 40°C
• Zgodność z normami UE: RED 2014/53/EU; RoHS 2011/65/EU
• Protokół radiowy: Z-Wave
• Częstotliwość radiowa: 868.4, 868.42 lub 869.8 MHz UE;
908.4, 908.42 or 916.0 MHz USA;
921.4, 921.42 or 919.8 MHz ANZ;
869.0 or 869.02 MHz RU;
• Zasięg: do 50m na zewnątrz
do 30m wewnątrz budynków
• Wymiary: 90 x 90 x 33 mm

FIBARO Swipe FGGC-001 ZW5
Charakterystyka produktu:
FIBARO Swipe (FGGC-001) to rewolucyjne, zasilane bateryjnie urządzenie pozwalające na
kontrolę urządzeń poprzez sieć Z-Wave przy pomocy gestów. Przesuwaj dłoń przed panelem
w górę, w dół, w lewo lub w prawo, wykonuj gesty okrężne i używaj sekwencji gestów, aby w
intuicyjny sposób sterować Twoim inteligentnym domem.
Urządzenie idealnie pasuje do wnętrza Twojego domu, ponieważ przypomina ramkę
fotograficzną, którą możesz spersonalizować swoim ulubionym zdjęciem. Menu obsługiwane
gestami pozwala na dodawanie/usuwanie lub reset urządzenia bez konieczności demontażu.
Urządzenie zostało wyposażone w brzęczyk, który informuje o poprawności wykonanych
gestów oraz o innych akcjach urządzenia.

Podstawowe funkcje FIBARO Swipe:
• Kompatybilny z kontrolerami Z-Wave i Z-Wave+.
• Wspiera pracę w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128.
• Detekcja gestów bez dotykania panelu.
• Zasilany bateryjnie i/lub przy pomocy zasilacza 5V. Po podłączeniu zewnętrznego zasilacza
prądu stałego, bateria służy jako zasilanie awaryjne.
• Gesty i inne akcje są potwierdzane przy pomocy sygnałów brzęczyka oraz dodatkowo
przez wskazania wbudowanego wskaźnika wizualnego LED.
• Menu obsługiwane gestami umożliwia obsługę urządzenia bez jego demontażu.
Zasilanie: Baterie i/lub zasilacz 5V DC
Złącze zasilacza: Micro-USB
Typ baterii: 4 x 1.5V AA
Wymiary: 178 x 130 x 29 mm

Dimmer 2 250W FGD-212 ZW5
Charakterystyka produktu:
Ściemniacz zdalnie sterowany systemu FIBARO jest urz¹dzeniem zaprojektowanym do
sterowania ró¿nymi typami oświetlenia w instalacji 2 b¹dź 3-przewodowej. Mo¿e prze³¹czaæ lub
ściemniaæ oświetlenie zdalnie za pomoc¹ bezprzewodowej technologii Z-Wave lub lokalnie,
poprzez pod³¹czony prze³¹cznik świat³a. Dimmer 2 jest wyposa¿ony w inteligentny algorytm detekcji
typu oświetlenia u³atwiaj¹cy konfiguracjê i zapewniaj¹cy wysok¹ kompatybilnośæ urz¹dzenia. Mo¿e
pracowaæ jako prze³¹cznik nieściemnialnych źróde³ świat³a w instalacji 3-przewodowej. Pomiar
mocy czynnej i zu¿ycia energii pozwala na monitorowanie i obni¿enie rachunków za energiê
elektryczn¹. Dimmer 2 jest kompatybilny z kontrolerami Z-Wave i Z-Wave+.

Najwa¿niejsze cechy produktu:
Jako ściemniacz pracuje z oświetleniem:
• konwencjonalnym ¿arowym i halogenowym 230V
• ściemnialnym z transformatorami elektronicznymi ELV (LED 12V i halogenowym niskonapiêciowym 12V)
• halogenowym niskonapiêciowym 12V (z transformatorami magnetycznymi MLV)
• ściemnialnymi świetlówkami kompaktowymi CFL
• ściemnialnymi ¿arówkami LED
• przy zastosowaniu urz¹dzenia FGB-002 ze ściemnialnym źród³em świat³a o mocy wiêkszej ni¿ 5VA

• świetlówkami kompaktowymi,
• ¿arówkami LED,
• świetlówkami ze statecznikiem elektronicznym
• źród³em świat³a o mocy wiêkszej ni¿ 5VA o ile zastosuje siê urz¹dzenie FGB-002

Dimmer 2 250W FGD-212 ZW5
Dane techniczne:
• Napiêcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz,
• Moc wyjściowa: 50-250W (dla obci¹¿eñ rezystancyjnych),
• Zgodne z normami RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EMC2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC,
• Zabezpieczenie nadpr¹dowe: wymagane zewnêtrzne o pr¹dzie nominalnym nie wiêkszym ni¿ 10A,
• Zabezpieczenie temperaturowe: 105 °C,
• Temperatura pracy: 0 - 35 °C,
• Do monta¿u w puszkach: fi ≥ 50mm,
• Protokó³ radiowy Z-Wave Plus,
• Czêstotliwośæ radiowa: 868,4, 869,85 MHz EU;
• Moc sygna³u radiowego: 1mW,
• Zasiêg: do 50m w terenie otwartym, do 40m w budynkach (w zale¿ności od materia³ów budowlanych),
• Wymiary (d³ugośæ x szerokośæ x wysokośæ): 42,5 x 38,25 x 20,3 mm,
• Zu¿ycie energii elektrycznej: < 1,3W.

Roller Shutter 2 FGR-222
Charakterystyka produktu:
Nowa wersja sterownika FIBARO Roller Shutter, wzbogacona miêdzy innymi o unikaln¹ funkcjonalnośæ
sterownika bramy gara¿owej oraz funkcjê pomiaru energii. Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane do
wspó³pracy z dowolnym silnikiem pr¹du przemiennego, wyposa¿onym zarówno w elektroniczne jak
i mechaniczne wy³¹czniki krañcowe.
Wbudowany, bardzo precyzyjny mechanizm kalibracji, pozwala precyzyjnie pozycjonowaæ rolety oraz
lamelki ¿aluzji. FIBARO Roller Shutter 2 mo¿e sterowaæ po³¹czonym urz¹dzeniem za pośrednictwem fal
radiowych b¹dź poprzez pod³¹czone do niego przyciski.

Najwa¿niejsze cechy produktu:
• Pomiar mocy czynnej i zu¿ytej energii,
• Wbudowany tester zasiêgu sieci Z-Wave,
• Unikalna funkcja sterownika bramy gara¿owej,
• Bardzo precyzyjne pozycjonowanie rolet i lamelek ¿aluzji,
• Zdalna aktualizacja oprogramowania,
• Najmniejsze urz¹dzenie tego typu na świecie.

Roller Shutter 2 FGR-222
Dane techniczne:
• Napiêcie zasilania 110 - 240V +/-10% 50/60Hz,
• Typ obs³ugiwanego silnika: jednofazowy, pr¹du przemiennego,
• Typy obs³ugiwanych wy³¹czników krañcowych: elektroniczne i mechaniczne,
• Maksymalna moc do³¹czonego silnika rolety: do 1kW dla napiêcia 230V, do 500W dla napiêcia 110V,
• Zgodne z normami UE: RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EMC2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC,
• Ograniczenie temperaturowe: 105 °C,
• Temperatura pracy: 0 - 35 °C,
• Do monta¿u w puszkach: fi ≥ 50mm,
• Protokó³ radiowy: Z-Wave,
• Czêstotliwośæ radiowa: 868,4 MHz EU; 908,4 MHz US; 921,4 MHz ANZ; 869 MHz RU;
• Moc sygna³u radiowego: 1mW,
• Zasiêg: do 50m w terenie otwartym, do 30m w budynkach (w zale¿ności od materia³ów budowlanych),
• Wymiary (d³ugośæ x szerokośæ x wysokośæ) 42,5 x 38,25 x 20,3 mm,
• Zu¿ycie energii elektrycznej: < 0,8W.

Single Switch 2 FGS-213 ZW5
Charakterystyka produktu:
FIBARO Single Switch 2 został zaprojektowany do włączania/wyłączania urządzeń
elektrycznych. Dzięki swoim małym rozmiarom może zostać zamontowany w puszkach
instalacyjnych lub obudowach urządzeń. Single Switch 2 pozwala na sterowanie urządzeniami
poprzez sieć Z-Wave lub przy pomocy podłączonego przycisku. Pomiar mocy czynnej i
zużycia energii umożliwia monitorowanie i obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Najważniejsze cechy produktu:
• Kompatybilny z kontrolerami Z-Wave i Z-Wave+.
• Wspiera pracę w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128.
• Zaawansowane sterowanie mikroprocesorowe.
• Funkcja pomiaru mocy czynnej oraz zużycia energii obciążenia.
• Urządzenie współpracuje z przyciskami monostabilnymi, bistabilnymi oraz roletowymi.
• Miejsce pracy: puszki natynkowe oraz podtynkowe spełniające wymagania przepisów
krajowych oraz minimalne wymiary puszki.

Single Switch 2 FGS-213 ZW5
Dane techniczne:
• Zasilanie: 100-240V~ 50/60 Hz
• Prąd znamionowy: Standardy IEC: 8A, Standardy UL: 6,5A
• Temperatura pracy: 0-35°C
• Do montażu w puszkach: Ø ≥ 50mm, głębokość ≥ 60mm
• Typ zabezpieczenia: wymagany zewnętrzny wyłącznik nadmiarowo-prądowy o prądzie
nominalnym nie większym niż 10A
• Protokół radiowy: Z-Wave Plus
• Moc sygnału radiowego: do 1mW
• Częstotliwość radiowa: 868,4 lub 869,8 MHz EU; 908,4 lub 916,0 MHz US;
921,4 lub 919,8 MHz ANZ; 869,0 MHz RU;
• Zasięg: do 50m w terenie otwartym, do 40m w budynkach
(w zależności od materiałów budowlanych)
• Zgodność z dyrektywami UE: EMC 2014/30/EU, RAD 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU
LVD 2014/35/EU
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 42.5 x 38.25 x 20.3 mm

Double Switch 2 FGS-223 ZW5
Charakterystyka produktu:
FIBARO Double Switch 2 został zaprojektowany do włączania/wyłączania dwóch urządzeń
elektrycznych. Dzięki swoim małym rozmiarom może zostać zamontowany w puszkach
instalacyjnych lub obudowach urządzeń. Double Switch 2 pozwala na sterowanie
urządzeniami poprzez sieć Z-Wave lub przy pomocy podłączonego przycisku. Pomiar mocy
czynnej i zużycia energii umożliwia monitorowanie i obniżenie rachunków za energię
elektryczną.

Najważniejsze cechy produktu:
• Kompatybilny z kontrolerami Z-Wave i Z-Wave+.
• Wspiera pracę w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128.
• Zaawansowane sterowanie mikroprocesorowe.
• Funkcja pomiaru mocy czynnej oraz zużycia energii obciążenia.
• Urządzenie współpracuje z przyciskami monostabilnymi, bistabilnymi oraz roletowymi.
• Miejsce pracy: puszki natynkowe oraz podtynkowe spełniające wymagania przepisów
krajowych oraz minimalne wymiary puszki.

Double Switch 2 FGS-223 ZW5
Dane techniczne:
• Zasilanie: 100-240V~ 50/60 Hz
• Prąd znamionowy: Standardy IEC: 6.5A na kanał, 10A łącznie
Standardy UL: 6A na kanał, 9,5A łącznie
• Temperatura pracy: 0-35°C
• Do montażu w puszkach: Ø ≥ 50mm, głębokość ≥ 60mm
• Typ zabezpieczenia: wymagany zewnętrzny wyłącznik nadmiarowo-prądowy o prądzie
nominalnym nie większym niż 10A
• Protokół radiowy: Z-Wave Plus
• Moc sygnału radiowego: do 1mW
• Częstotliwość radiowa: 868,4 lub 869,8 MHz EU; 908,4 lub 916,0 MHz US;
921,4 lub 919,8 MHz ANZ; 869,0 MHz RU;
• Zasięg: do 50m w terenie otwartym, do 40m w budynkach
(w zależności od materiałów budowlanych)
• Zgodność z dyrektywami UE: EMC 2014/30/EU, RAD 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU
LVD 2014/35/EU
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 42.5 x 38.25 x 20.3 mm

Relay Switch 1x2,5kW FGS-212
Charakterystyka produktu:
W³¹cznik przekaźnikowy zdalnie sterowany systemu FIBARO jest przeznaczony do pracy w
puszce w³¹cznika ściennego lub tam, gdzie istnieje potrzeba wysterowania dowolnego odbiornika o mocy nieprzekraczaj¹cej 2,5 kW.
Za jego pomoc¹ mo¿na w³¹czaæ i wy³¹czaæ pod³¹czone do zacisków urz¹dzenie za
pośrednictwem fal radiowych, kontrolerów i bezpośrednio pod³¹czonego przycisku.

Najwa¿niejsze cechy produktu:
• Sterowanie za pomoc¹ urz¹dzeñ systemu FIBARO, b¹dź dowolnego kontrolera Z-Wave.
• Sterowanie mikroprocesorowe.
• Elementy wykonawcze: przekaźniki.
• Urz¹dzenie wspó³pracuje z przyciskami mono-stabilnymi oraz bistabilnymi,
• Nasze urz¹dzenie jest najmniejszym tego typu na świecie.

Relay Switch 1x2,5kW FGS-212
Dane techniczne:
• Napiêcie zasilania 110-240V 50/60Hz,
• Maksymalny pr¹d obci¹¿enia: 10A dla obci¹¿enia rezystancyjnego,
• Moc sygna³u radiowego: 1mW,
• Moc obwodów wyjściowych (dla obci¹¿enia rezystancyjnego): 2,5 kW,
• Zgodnośæ z normami UE: RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EMC2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC,
• Ograniczenie temperaturowe: 105 °C,
• Temperatura pracy: 0 - 35 °C,
• Do monta¿u w puszkach: fi ≥ 50mm,
• Protokó³ radiowy: Z-Wave,
• Czêstotliwośæ radiowa: 868,4 MHz EU; 908,4 MHz US; 921,4 MHz ANZ; 869 MHz RU;
• Zasiêg: do 50m w terenie otwartym, do 30m w budynkach (w zale¿ności od materia³ów budowlanych),
• Wymiary (d³ugośæ x szerokośæ x wysokośæ): 42,5 x 38,25 x 20,3 mm,
• Zu¿ycie energii elektrycznej: < 0,8W.

Relay Switch 2x1,5kW FGS-222
Charakterystyka produktu:
Podwójny w³¹cznik przekaźnikowy zdalnie sterowany systemu FIBARO jest przeznaczony do
pracy w puszce w³¹cznika ściennego lub tam, gdzie istnieje potrzeba wysterowania dowolnych
dwóch odbiorników o mocy ka¿dego z osobna nieprzekraczaj¹cej 1,5kW.
Za jego pomoc¹ mo¿na w³¹czaæ i wy³¹czaæ pod³¹czone do zacisków urz¹dzenie za
pośrednictwem fal radiowych, kontrolerów i bezpośrednio pod³¹czonego przycisku.

Najwa¿niejsze cechy produktu:
• Sterowanie za pomoc¹ urz¹dzeñ systemu FIBARO, b¹dź dowolnego kontrolera Z-Wave.
• Sterowanie mikroprocesorowe.
• Elementy wykonawcze: przekaźniki.
• Urz¹dzenie wspó³pracuje z przyciskami mono-stabilnymi oraz bistabilnymi,
• Nasze urz¹dzenie jest najmniejszym tego typu na świecie.

Relay Switch 2x1,5kW FGS-222
Dane techniczne:
• Napiêcie zasilania: 110-240V 50/60Hz,
• Maksymalny pr¹d obci¹¿enia: dla pojedynczego wyjścia 6,5A, sumarycznie 10A
• Moc sygna³u radiowego: 1mW
• Moc obwodów wyjściowych (dla obci¹¿enia rezystancyjnego): 2 x 1,5 kW,
• Do monta¿u w puszkach: fi ≥ 50mm,
• Zgodnośæ z normami UE: RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EMC2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC,
• Ograniczenie temperaturowe: 105 °C,
• Temperatura pracy: 0 - 35 °C,
• Protokó³ radiowy: Z-Wave,
• Czêstotliwośæ radiowa: 868,4 MHz EU; 908,4 MHz US; 921,4 MHz ANZ; 869 MHz RU;
• Zasiêg: do 50m w terenie otwartym, do 30m w budynkach (w zale¿ności od materia³ów budowlanych),
• Wymiary (d³ugośæ x szerokośæ x wysokośæ): 42,5 x 38,25 x 20,3 mm,
• Zu¿ycie energii elektrycznej: < 0,8W.

RGBW Controller FGRGBWM-441
Charakterystyka produktu:
Uniwersalny sterownik RGB/RGBW kompatybilny ze standardem Z-Wave. FIBARO RGBW Controller
mo¿e sterowaæ taśmami LED, diodami RGB / RGBW oraz oświetleniem zasilanym napiêciem 12V-24V.
Dodatkowo urz¹dzenie obs³uguje do 4 czujników analogowych 0-10V, takich jak np. czujniki
temperatury, czujniki wilgotności, czujniki wiatru, czujniki jakości powietrza, czujniki świat³a, etc.
Wszystkie wejścia (IN) i wyścia (OUT) mog¹ byæ dowolnie skonfigurowane przez u¿ytkownika, do
sterowania diodami LED lub odczytów sygna³ów z czujników. Mo¿e byæ wykorzystywany jako dimmer
do lamp halogenowych.

Najwa¿niejsze cechy produktu:
• pomiar mocy i zu¿ytej energii
• sterowany poprzez inne urz¹dzenia FIBARO b¹dź dowolny kontroler Z-Wave,
• sterowanie mikroprocesorowe,
• najbardziej zaawansowane urz¹dzenie tego typu na świecie,

Dane techniczne:
• Napiêcie zasilania: 12V DC / 24V DC,
• Obci¹¿enie znamionowe: ³¹cznie 12A (suma wszystkich obci¹¿eñ),
• Maksymalne obci¹¿enie (np. lampy halogenowe)
dla napiêcia 12V - 144W ³¹cznie,
dla napiêcia 24V - 288W ³¹cznie,
• Zu¿ycie energii elektrycznej: < 0,3W,
• Czêstotliwośæ radiowa: 868,4 MHz EU; 908,4 MHz US; 921,4 MHz ANZ; 869,2 MHz RU,
• Zasiêg do ok. 50 m w terenie otwartym do ok. 30 m w budynkach (w zale¿ności od materia³ów
budowlanych)

FIBARO Wall Plug
FGWPE-102 ZW5,
FGWPF-102 ZW5 (Schuko)
Charakterystyka produktu:
FIBARO Wall Plug to uniwersalny ³¹cznik przekaźnikowy w formie adaptera do gniazda sieci
elektrycznej, kompatybilny ze standardem Z-Wave. Umo¿liwia sterowanie dowolnymi urz¹dzeniami
o mocy nieprzekraczaj¹cej 2,5 kW oraz pomiar energii i mocy czynnej. Urz¹dzenie posiada
wbudowany pierścieñ LED sygnalizuj¹cy stan pracy oraz poziom mocy aktualnie pobieranej przez
obci¹¿enie. Wall Plugiem mo¿na sterowaæ za pomoc¹ przycisku umieszczonego na obudowie lub
za pośrednictwem dowolnego kontrolera kompatybilnego ze standardem Z-Wave.

Najwa¿niejsze cechy produktu:
• Pomiar mocy i zu¿ytej energii,
• Wizualizacja aktualnego poboru mocy, w czasie rzeczywistym, za pomoc¹ krystalicznego,
zmieniajacego kolory, pierścienia LED,
• Sterowany przez inne urz¹dzenia Systemu FIBARO b¹dź dowolny kontroler Z-Wave,
• Sterowanie mikroprocesorowe,
• Najmniejsze urz¹dzenie tego typu na świecie

FIBARO Wall Plug
FGWPE-102 ZW5,
FGWPF-102 ZW5 (Schuko)
Dane techniczne:
• Napiêcie zasilania 220-240V AC 50/60Hz,
• Znamionowy pr¹d obci¹¿enia dla wyjścia AC: 11A / 230V 50/60Hz - obci¹¿enie ci¹g³e;
• Zu¿ycie mocy do 1,6W
• Moc obwodu wyjściowego (dla obci¹¿enia rezystancyjnego): 2,5 kW przy obci¹¿eniu ci¹g³ym
• Zgodne z normami EN 55015 (zak³ócenia), EN 60669-2-1 (bezpieczeñstwo u¿ytkowania)
• Zgodnośæ z normami UE: RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EMC2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC,
• Ograniczenie temperaturowe 105°C,
• Temperatura pracy 0°C – 40°C,
• Do monta¿u w gniazdach typu E:
Kompatybilny z ka¿dym urz¹dzeniem elektrycznym wyposa¿onym w z³¹cze wtykowe typu
europejskiego:
- w wersji w¹skiej (CEE 7/16 - pr¹d max. 2,5A)
- w wersji szerokiej (CEE 7/17 - pr¹d max 16A)
- wtyki dualne typu E/F (posiadaj¹ce otwór na bolec oraz boczne blaszki dla wtyków typu F),
• Protokó³ radiowy Z-Wave Plus,
• Czêstotliwośæ radiowa 868,4, 869,85 MHz EU;
• Zasiêg do 40 m w budynkach (w zale¿ności od materia³ów budowlanych, uk³adu i konstrukcji
budynku oraz ukszta³towania terenu), do 50 m w terenie otwartym,
• Wymiary (średnica x wysokośæ): 43 x 65 mm.

Motion Sensor FGMS-001 ZW5
Charakterystyka produktu:
FIBARO Motion Sensor to uniwersalny multi sensor kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus.
Urz¹dzenie umo¿liwia detekcjê ruchu oraz pomiar temperatury i natê¿enia świat³a. Dodatkowo, poprzez
detekcjê drgañ, mo¿liwe jest wykrycie alarmu sabota¿owego. FIBARO Motion Sensor jest zasilany
bateryjnie a obudowa sensora zapewnia jego szybki i bezinwazyjny monta¿ na dowolnej powierzchni.
Wbudowany wskaźnik LED sygnalizuje ruch, poziom temperatury, tryb dzia³ania oraz mo¿e byæ testerem
zasiêgu sieci Z-Wave.
FIBARO Motion Sensor mo¿e byæ wykorzystany np. do tworzenia scen świetlnych oraz jako inteligentny
element systemu bezpieczeñstwa i nadzoru.

Najwa¿niejsze cechy produktu:
• Unikalne wzornictwo,
• Wykrywa nawet najmniejszy ruch oraz zmiany w temperaturze,
• Jedyna w swoim rodzaju funkcjonalnośæ wykrywacza trzêsieñ ziemi,
• Zasilany bateryjnie,
• Bezprzewodowa komunikacja oparta o protokó³ Z-Wave,
• Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania.

Motion Sensor FGMS-001 ZW5
Dane techniczne:
• Zasilanie: Bateria CR123A, 3,0 VDC,
• Zgodnośæ z dyrektywami UE: LVD 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC; R&TTE 1999/5/EC; RoHS II,
• Zalecana wysokośæ monta¿u: 2,4m,
• Temperatura pracy: 0-40oC,
• Zakres pomiarowy: -20oC do +100oC,
• Dok³adnośæ pomiarowa sensora temperatury: 0,5oC (dla zakresu 0-40oC),
• Zakres pomiarowy sensora natê¿enia świat³a: 0-32000 LUX,
• Protokó³ radiowy: Z-Wave Plus,
• Czêstotliwośæ radiowa: 868,4, 869,85 MHz EU;
• Zasiêg do 40 m w budynkach (w zale¿ności od materia³ów budowlanych, uk³adu i konstrukcji
budynku oraz ukszta³towania terenu), do 50 m w terenie otwartym,

Flood Sensor FGFS-101 ZW5
Charakterystyka produktu:
FIBARO Flood Sensor jest uniwersalnym czujnikiem zalania i temperatury, kompatybilnym ze standardem
Z-Wave Plus. Urz¹dzenie mo¿e byæ zasilane bateryjnie b¹dź pr¹dem sta³ym (12 lub 24 V). Alarm zalania
jest wysy³any do urz¹dzeñ w sieci Z-Wave lub dodatkowo do dowolnej centrali alarmowej, poprzez
rozwarcie styku NC.
Urz¹dzenie posiada wbudowany czujnik temperatury, monitoruj¹cy np. temperaturê pod³ogi. FIBARO
Flood Sensor zosta³ zaprojektowany do umieszczenia na pod³odze b¹dź na ścianie, z elektrodami
czujnika przed³u¿onymi za pomoc¹ pod³¹czonego przewodu. Urz¹dzenie posiada wbudowany alarm
wizualny i dźwiêkowy. Dodatkowo, urz¹dzenie posiada wbudowany czujnik przechy³u, raportuj¹cy
przemieszczenie lub przechylenie urz¹dzenia do g³ównego kontrolera, np. jeśli Flood Sensor zosta³
zabrany przez kogoś z miejsca, w którym by³ zainstalowany. Dioda LED sygnalizuje zalanie, tryb pracy
b¹dź zasiêg sieci Z-Wave. FIBARO Flood Sensor jest trudno zatapialny, dryfuje na powierzchni wody i
przesy³a sygna³ alarmowy w razie powa¿nego zalania.

Najwa¿niejsze cechy produktu:
• Unikalny design,
• Wykrywa zalanie,
• Zasilany bateryjnie lub pr¹dem sta³ym,
• Komunikuje siê z sieci¹ Z-Wave lub przewodowym systemem alarmowym,
• Umo¿liwia bezprzewodow¹ aktualizacjê oprogramowania.

Flood Sensor FGFS-101 ZW5
Dane techniczne:
• Zasilanie: bateria lub zasilacz 12-24VDC
• Rodzaj baterii: CR123A 3,0V
• Maksymalne napiêcie na stykach wyjściowych: 24V DC / 20V AC
• Zgodnośæ z normami UE: RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EMC2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC,
• Protokó³ radiowy: Z - Wave Plus,
• Czêstotliwośæ radiowa: 868,4, 869,85 MHz EU;
• Zasiêg: do 50 m w terenie otwartym;
do 40 m w budynkach (w zale¿ności od materia³ów budowlanych, uk³adu
i konstrukcji budynku oraz ukszta³towania terenu)
• Temperatura pracy: 0 - 40oC*
• Zakres pomiarowy sensora temperatury: -20 do 100oC
• Dok³adnośæ pomiarowa sensora temperatury: 0,5oC (dla zakresu 0-40oC)
• Wymiary (średnica x wysokośæ): 72 x 28 mm
* Przy zastosowaniu zasilania sta³ego dopuszczalna temperatura to -20oC do 70oC

Smoke Sensor FGSD-002 ZW5
Charakterystyka produktu:
FIBARO Smoke Sensor to uniwersalny, zasilany bateryjnie, optyczny detektor dymu kompatybilny ze
standardem Z-Wave Plus, zaprojektowany do umiejscowienia na suficie lub ścianie (min. 40 cm od
naro¿nika). Alarm dymu jest sygnalizowany dźwiêkowo, miganiem diody LED oraz poprzez wys³anie
komend steruj¹cych do elementów sieci Z-Wave. Detektor optyczny umo¿liwia wykrycie dymu w
pocz¹tkowym stadium powstawania po¿aru, czêsto przed pojawieniem siê samego ognia i znacznych
skoków temperatury. Ponadto, urz¹dzenie mo¿e ostrzegaæ o przekroczeniu określonego progu
temperatury dziêki wbudowanemu czujnikowi. Wskaźnik LED sygnalizuje po¿ar, tryb dzia³ania oraz
mo¿e byæ testerem zasiêgu sieci Z-Wave. Czujnik zosta³ zaprojektowany do pracy w
pomieszczeniach zamkniêtych, w normalnych warunkach środowiskowych (bez dymu, kurzu oraz
skroplonej pary wodnej).

Najwa¿niejsze cechy produktu:
• Unikalny projekt, zapewniaj¹cy wykrywanie nawet najmniejszych ilości dymu,
• Wykrywa dym lub gwa³towne zmiany temperatury,
• Zasilanie bateryjne,
• Komunikacja w sieci Z-Wave b¹dź z przewodowym systemem alarmowym,
• Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania

Smoke Sensor FGSD-002 ZW5
Dane techniczne:
• Zasilanie: bateria 3,0V
• Rodzaj baterii: CR123A
• Zgodnośæ z normami UE: RoHS 2011/65/EU, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, R&TTE
1999/5/EC, EN 14604:2005, EN 50130-4:2011;
• Protokó³ radiowy: Z - Wave Plus
• Czêstotliwośæ radiowa: 868,4, 869,85 MHz EU;
• Zasiêg: do 50 m w terenie otwartym;
do 40 m w budynkach (w zale¿ności od materia³ów budowlanych, uk³adu
i konstrukcji budynku oraz ukszta³towania terenu)
• Temperatura pracy: 0 - 55oC
• Zakres pomiarowy sensora temperatury: -20 do 100oC
• Dok³adnośæ pomiarowa sensora temperatury: 0,5oC (dla zakresu 0-55oC)
• Wymiary (średnica x wysokośæ): 65 x 28 mm

Universal Sensor FGBS-001
Charakterystyka produktu:
Universal Binary Sensor jest bezprzewodowym modu³em umo¿liwiaj¹cym zwiêkszenie
funkcjonalności dowolnego czujnika z wyjściem binarnym o mo¿liwośæ komunikacji z
bezprzewodow¹ sieci¹ Z-WAVE i systemem inteligencji budynkowej FIBARO. Ponadto modu³
umo¿liwia bezprzewodow¹ komunikacjê systemu z czujnikami temperatury DS18B20.
Universal Binary Sensor mo¿e byæ zastosowany wszêdzie tam, gdzie konieczne jest bezprzewodowe zbieranie danych z czujników, czyli np. w integracji systemu alarmowego z Systemem
FIBARO
.

Najwa¿niejsze cechy produktu:
• Sterowany przez inne urz¹dzenia Systemu FIBARO b¹dź dowolny kontroler Z-Wave,
• Sterowanie mikroprocesorowe,
• Kompatybilny ze zwyk³ymi parametrycznymi liniami alarmowymi
(mo¿e byæ pod³¹czony do dwóch czujników alarmowych)
• Kompatybilny z czujnikami binarnymi (mo¿e byæ pod³¹czony do dwóch wyjśæ binarnych)
• Kompatybilny z czujnikami temperatury DS18B20
(mo¿e byæ pod³¹czony do czterech czujników temperatury DS18B20)

Universal Sensor FGBS-001
Dane techniczne:
• Napiêcie zasilania 9 -30 V DC ±10%
• Wejścia: 2 wejścia bezpotencja³owe, 1 wejście cyfrowe 1-wire
• Wyjścia: 2 wyjścia bezpotencja³owe
• Maksymalna obci¹¿alnośæ pr¹dowa wyjśæ: 150mA
• Maksymalne napiêcie na stykach wyjściowych: 36V DC / 24V AC ±5%
• Temperatura pracy: 0 - 40oC
• Ilośæ obs³ugiwanych czujników temperatury: 4
• Zakres pomiarowy: -55oC do +126oC
• Protokó³ radiowy: Z-Wave
• Zasiêg do 30 m w budynkach (w zale¿ności od materia³ów budowlanych, uk³adu i konstrukcji
budynku oraz ukszta³towania terenu), do 50 m w terenie otwartym,
• Wymiary (d³ugośæ x szerokośæ x wysokośæ): 14,5 x 27,3 x 12 mm

Door/Window Sensor 2 FGDW-002-1 ZW5 - FGDW-002-7 ZW5
Wersje kolorystyczne:

FGDW-002-1

FGDW-002-2

FGDW-002-3

FGDW-002-4

FGDW-002-5

FGDW-002-6

FGDW-002-7

Charakterystyka produktu:
FIBARO Door/Window Sensor 2 jest bezprzewodowym, bateryjnym czujnikiem magnetycznym,
kompatybilnym ze standardem Z-Wave Plus. Otwarcie jest wykrywane na podstawie oddalenia od
siebie sensora i magnesu. Sensor mo¿e byæ wykorzystywany do tworzenia scen oraz tam, gdzie
potrzebna jest informacja o otwarciu lub zamkniêciu drzwi, okna, bramy gara¿owej, etc.
Dodatkowo FIBARO Door/Window Sensor 2 posiada wbudowany czujnik temperatury.

G³ówne cechy:
• Kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave+,
• Wspiera pracê w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128,
• Otwarcie wykrywane na podstawie oddalenia od siebie sensora i magnesu,
• W pe³ni bezprzewodowy i zasilany bateryjne,
• Wbudowany czujnik temperatury,
• Wykrywa naruszenie podczas próby otwarcia lub demonta¿u,
• £atwy monta¿ na drzwiach, oknach, bramach gara¿owych, czy roletach,
• Wbudowana dioda LED sygnalizuje stan urz¹dzenia.

Door/Window Sensor 2 FGDW-002-1 ZW5 - FGDW-002-7 ZW5
Dane techniczne:
• Typ baterii: ER14250 (½AA), Bateria 3,6V (w zestawie)
• Czas pracy baterii: ok. 2 lat (przy domyślnych ustawieniach)
• Temperatura pracy: 0 - 40°C
• Zakres pomiaru temperatury: 0 - 60°C
• Dok³adnośæ pomiaru temperatury: ±0.5°C
• Zgodnośæ z normami UE: R&TTE 1999/5/EC, RoHS 2011/65/EU
• Protokó³ radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
• Czêstotliwośæ radiowa: 868.4 lub 869.8 MHz EU; 908.4, 908.42 lub 916.0 MHz US;
921.4 lub 919.8 MHz ANZ; 869.0 MHz RU;
• Zasiêg: do 50 m w terenie otwartym, do 40 m w budynkach
(zale¿ne od ukszta³towania terenu i konstrukcji budynku)
• Wymiary (d³. x szer. x wys.): 71 x 18 x 18 mm

The Button FGPB-101-1 ZW5 — FGPB-101-8 ZW5
Wersje kolorystyczne:

FGPB-101-1

FGPB-101-2

FGPB-101-3

FGPB-101-4

FGPB-101-5

FGPB-101-6

FGPB-101-7

FGPB-101-8

Charakterystyka produktu:
FIBARO Button to kompaktowe, zasilane bateryjnie urz¹dzenie kompatybilne ze standardem
Z-Wave Plus. Pozwala na kontrolê innych urz¹dzeñ poprzez sieæ Z-Wave oraz uruchamianie scen
utworzonych w Systemie FIBARO. Za pomoc¹ jednego do piêciu klikniêæ lub przez przytrzymanie
przycisku mo¿na wyzwalaæ ró¿ne akcje, zdefiniowane przez u¿ytkownika. W trybie paniki ka¿de
naciśniêcie przycisku skutkuje uruchomieniem Alarmu FIBARO. Dziêki ma³ym wymiarom i
bezprzewodowej komunikacji, FIBARO Button mo¿na zamontowaæ w dowolnym miejscu, na
ka¿dej powierzchni i w dowolnej orientacji, np. obok ³ó¿ka lub pod blatem biurka.

G³ówne cechy:
• Kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave+,
• Urz¹dzenie mo¿e byæ sterowane za pomoc¹ FIBARO Home Center lub innego, dowolnego
kontrolera sieci Z-Wave,
• W pe³ni bezprzewodowy – zasilanie bateryjne i komunikacja z wykorzystaniem protoko³u Z-Wave,
• Mo¿na zainstalowaæ w dowolnym miejscu,
• Niezwykle ³atwa instalacja – po³ó¿ lub przyklej na wybranej powierzchni,
• Wiele wariantów kolorystycznych: bia³y, czarny, czerwony, ¿ó³ty, zielony, niebieski, br¹zowy,
pomarañczowy.

The Button FGPB-101-1 ZW5 — FGPB-101-8 ZW5
Dane techniczne:
• Typ baterii: ER14250 ½AA 3.6V
• Czas pracy baterii: ok. 2 lat
(przy domyślnych ustawieniach i maksymalnie 10 naciśniêciach dziennie)
• Temperatura pracy: 0 - 40°C
• Zgodnośæ z normami UE: EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU,
LVD 2014/35/EU
• Protokó³ radiowy: Z-Wave Plus
• Czêstotliwośæ radiowa: 868.4 lub 869.8 MHz EU; 908.4 lub 916.0 MHz US;
921.4 lub 919.8 MHz ANZ; 869.0 MHz RU;
• Zasiêg: do 50 m w terenie otwartym, do 40 m w budynkach
(zale¿ne od ukszta³towania terenu i konstrukcji budynku)
• Wymiary (średnica x wysokośæ): 46 x 34 mm

KeyFob FGKF-601 ZW5
Charakterystyka produktu:
FIBARO KeyFob to kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus, zasilany bateryjnie, kompaktowy
pilot zdalnego sterowania. Sześæ przycisków pozwala na kontrolê innych urz¹dzeñ poprzez sieæ
Z-Wave oraz uruchamianie scen utworzonych w Systemie FIBARO.
Skonfiguruj akcje dla jednego, dwóch, trzech klikniêæ i przytrzymania przycisku wed³ug Twoich
upodobañ. Wbudowany system blokady zapewni, ¿e nikt niepowo³any nie przejmie kontroli nad
Twoim domem.

G³ówne cechy:
• Kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave Plus,
• Wspiera pracê w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128,
• W pe³ni bezprzewodowy i zasilany bateryjne,
• Kieszonkowy rozmiar,
• Wyposa¿ony w 6 ³atwo rozpoznawalnych przycisków,
• 24 ró¿ne akcje: pojedyncze/dwukrotne/trzykrotne klikniêcie i przytrzymanie ka¿dego z sześciu
przycisków,
• £atwe w obs³udze menu,
• Akcje potwierdzane przez wbudowan¹ diodê LED.

KeyFob FGKF-601 ZW5
Dane techniczne:
• Typ baterii: CR2450 3.0V (w zestawie)
• Czas pracy baterii: ok. 2 lat (przy domyślnych ustawieniach i maks. 5 naciśniêciach
dziennie)
• Temperatura pracy: 0 - 40°C
• Zgodnośæ z normami UE: EMC 2014/30/EU, R&TTE 1999/5/EC, RoHS 2011/65/EU,
LVD 2014/35/EU
• Protokó³ radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
• Czêstotliwośæ radiowa: 868.4 lub 869.8 MHz EU; 908.4 lub 916.0 MHz US;
921.4 lub 919.8 MHz ANZ; 869.0 MHz RU;
• Zasiêg: do 50 m w terenie otwartym, do 40 m w budynkach
(zale¿ne od ukszta³towania terenu i konstrukcji budynku)
• Wymiary (d³. x szer. x wys.): 70 x 38 x 15 mm

CO Sensor FGCD-001 ZW5
Charakterystyka produktu:
FIBARO CO Sensor to kompaktowy, zasilany bateryjnie detektor tlenku wêgla, przeznaczony do
monta¿u na ścianie. Jego wysoka czu³ośæ umo¿liwia wykrycie obecności tlenku wêgla (CO) na
wczesnym etapie w celu zapobiegniêcia jego zatruciem.
Alarm jest sygnalizowany za pomoc¹ wbudowanej syreny, migaj¹cej diody LED oraz przez wys³anie komend do urz¹dzeñ sieci Z-Wave. Ponadto urz¹dzenie posiada wbudowany czujnik temperatury.

G³ówne cechy:
• Kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave+,
• Wspiera pracê w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128,
• Mo¿e byæ u¿ywany jako samodzielny detektor tlenku wêgla
• Do monta¿u naściennego,
• W pe³ni bezprzewodowy i zasilany bateryjne,
• Alarm sygnalizowany wbudowan¹ syren¹ oraz diod¹ LED,
• Wbudowany czujnik temperatury.

CO Sensor FGCD-001 ZW5
Dane techniczne:
• Typ baterii: CR123A 3.0V (w zestawie)
• ¯ywotnośæ baterii: 3 lata przy ustaw. domyślnych (testowane z Panasonic Industrial Lithium)
• Okres eksploatacji w typowych warunkach: 8 lat
• Zakres pomiarowy koncentracji CO: 0-450 ppm
• Dok³adnośæ pomiaru: ±10ppm / ±5%
• Temperatura pracy: 0 - 50oC
• Czas reakcji alarmu przy ustawieniach domyślnych: 50ppm 60-90min; 100ppm 10-40min;
300ppm <1.5min
• Poziom g³ośności syreny: 85 dBA przy 3 metrach
• Zgodnośæ z normami UE: R&TTE 1999/5/EC; RoHS 2011/65/EU; EN 60950-1
• Protokó³ radiowy: Z-Wave Plus
• Czêstotliwośæ radiowa: 868.4, 868.42 lub 869.8 MHz EU
• Zasiêg: do 50m w terenie otwartym, do 40m w budynkach
(zale¿ne od ukszta³towania terenu i konstrukcji budynku)
• Zakres pomiaru temperatury: 0 - 60oC
• Wymiary (średnica x wysokośæ): 65mm x 28mm

he Heat Controller Starter Pack – zestaw
dwóch urządzeń FGT-001 ZW5 + FGBRS-001
Charakterystyka produktu:
FIBARO The Heat Controller (Z-Wave) to zdalnie sterowana i bezprzewodowa g³owica
termostatyczna umo¿liwiaj¹ca kontrolê temperatury w pomieszczeniu. G³owica pozwala równie¿ na
pomiar temperatury oraz automatyczne dostosowanie poziomu ogrzewania. Urz¹dzenie mo¿e byæ
montowane bez u¿ycia narzêdzi na trzech typach zaworów. Zestaw z FIBARO Temperature Sensor
pozwala na jeszcze dok³adniejsze dostosowanie temperatury w Twoim domu. Czujnik temperatury
mo¿e zostaæ zamontowany w dowolnym miejscu, które zostanie punktem pomiarowym
temperatury pomieszczenia. Zestaw ten umo¿liwia intuicyjn¹ obs³ugê harmonogramów ogrzewania
przez aplikacjê przez co pozwala na ³atwe i wymierne oszczêdności w Twoim domu.
Zestaw dwóch urz¹dzeñ: The Heat Controller FGT-001, Temperature Sensor FGBRS-001.

G³ówne cechy:
• Do instalacji z trzema typami zaworów: M30 x 1.5, Danfoss RTD-N oraz Danfoss RA-N,
• Sterowanie za pomoc¹ systemu FIBARO b¹dź dowolnego kontrolera Z-Wave,
• Wspiera tryb chroniony sieci Z-Wave (Z-Wave Network Security) S0 z szyfrowaniem AES
oraz S2 z szyfrowaniem PRNG,
• Wbudowana bateria ³adowana poprzez port micro-USB,
• Prosta instalacja bez u¿ycia narzêdzi,
• Mo¿liwośæ zainstalowania dedykowanego czujnika temperatury,
• Pozwala na obs³ugê harmonogramów ogrzewania,
• Automatyczna kalibracja,
• Funkcja przeciw zamarzaniu,
• Funkcja odkamieniania.

he Heat Controller Starter Pack – zestaw
dwóch urządzeń FGT-001 ZW5 + FGBRS-001
Dane techniczne:
• Zasilanie: Akumulator litowo-polimerowy 3.7V (niewymienialna)
• Port ³adowania: micro-USB
• Napiêcie ³adowarki (brak w zestawie): 5V DC (±5%)
• Minimalny pr¹d ³adowarki (brak w zestawie): 0.5A
• Temperatura pracy: 0–40°C
• Temperatura przechowywania (tryb czuwania): -10–25°C
• Maksymalna temperatura wody: 90°C
• Dok³adnośæ mierzenia temperatury: 0.5°C (w zakresie 0–40°C)
• Wymiary (średnica x wysokośæ): 56 x 74 mm (bez adaptera)
56 x 87 mm (z adapterem)
• Zgodnośæ z normami UE: RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU
• Protokó³ radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
• Czêstotliwośæ radiowa: 868 MHz ISM band (dla EU)
• Maksymalna moc transmisji: EIRP do -4dBm

The Heat Controller FGT-001 ZW5
Charakterystyka produktu:
FIBARO The Heat Controller (Z-Wave) to zdalnie sterowana i bezprzewodowa g³owica
termostatyczna umo¿liwiaj¹ca kontrolê temperatury w pomieszczeniu. G³owica pozwala równie¿
na pomiar temperatury oraz automatyczne dostosowanie poziomu ogrzewania. Urz¹dzenie mo¿e
byæ montowane bez u¿ycia narzêdzi na trzech typach zaworów. Intuicyjna obs³uga
harmonogramów ogrzewania przez aplikacjê pozwala na ³atwe i wymierne oszczêdności w Twoim
domu.

G³ówne cechy:
• Do instalacji z trzema typami zaworów: M30 x 1.5, Danfoss RTD-N oraz Danfoss RA-N,
• Sterowanie za pomoc¹ systemu FIBARO b¹dź dowolnego kontrolera Z-Wave,
• Wspiera tryb chroniony sieci Z-Wave (Z-Wave Network Security) S0 z szyfrowaniem AES
oraz S2 z szyfrowaniem PRNG,
• Wbudowana bateria ³adowana poprzez port micro-USB,
• Prosta instalacja bez u¿ycia narzêdzi,
• Mo¿liwośæ zainstalowania dedykowanego czujnika temperatury,
• Pozwala na obs³ugê harmonogramów ogrzewania,
• Automatyczna kalibracja,
• Funkcja przeciw zamarzaniu,
• Funkcja odkamieniania.

The Heat Controller FGT-001 ZW5
Dane techniczne:
• Zasilanie: Akumulator litowo-polimerowy 3.7V (niewymienialna)
• Port ³adowania: micro-USB
• Napiêcie ³adowarki (brak w zestawie): 5V DC (±5%)
• Minimalny pr¹d ³adowarki (brak w zestawie): 0.5A
• Temperatura pracy: 0–40°C
• Temperatura przechowywania (tryb czuwania): -10–25°C
• Maksymalna temperatura wody: 90°C
• Dok³adnośæ mierzenia temperatury: 0.5°C (w zakresie 0–40°C)
• Wymiary (średnica x wysokośæ): 56 x 74 mm (bez adaptera)
56 x 87 mm (z adapterem)
• Zgodnośæ z normami UE: RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU
• Protokó³ radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
• Czêstotliwośæ radiowa: 868 MHz ISM band (dla EU)
• Maksymalna moc transmisji: EIRP do -4dBm

Temperature Sensor FGBRS-001
Charakterystyka produktu:
FIBARO Temperature Sensor (FGBRS-001) jest bezprzewodowym czujnikiem temperatury
przeznaczonym do u¿ycia wraz z g³owic¹ termostatyczn¹ FIBARO w celu zapewnienia najbardziej
optymalnej temperatury w Twoim domu. Mo¿e zostaæ zamontowany w dowolnym miejscu w
pomieszczeniu, które zostanie punktem pomiarowym temperatury pomieszczenia. Jeden czujnik
mo¿e zostaæ sparowany z trzema g³owicami termostatycznymi FIBARO, zaś jedna g³owica z
jednym czujnikiem.

G³ówne cechy:
• Kompatybilny z FIBARO The Heat Controller,
• Mo¿e zostaæ sparowany z trzema g³owicami termostatycznymi FIBARO.
• Prosta i szybka instalacja bez u¿ycia narzêdzi.

Dane techniczne:
• Zasilanie: Bateria CR2032, 3.0V (za³¹czona)
• Temperatura pracy: 0–40°C
• Temperatura przechowywania: -10–40°C
• Dok³adnośæ mierzenia temperatury: 0.5°C (w zakresie 0–40°C)
• Wymiary (średnica x wysokośæ): 38 x 12 mm
• Czêstotliwośæ radiowa: 2.4 GHz ISM
• Maksymalna moc nadawania: EIRP do 6.5dBm
• Zgodnośæ z normami UE: RoHS 2011/65/EU; RED 2014/53/EU

Intercom FGIC-001
Charakterystyka produktu:
FIBARO Intercom (FGIC-001) to inteligentny i wielofunkcyjny wideodomofon, który pozwala na
komunikacjê miêdzy domownikiem, a osob¹ dzwoni¹c¹ oraz na bie¿¹c¹ kontrolê dostêpu do
domu. Szerokok¹tny obiektyw (180 stopni), tryb nocny oraz obraz Full HD umo¿liwiaj¹ monitoring
i podgl¹d sytuacji przed wejściem do budynku z dowolnego miejsca na świecie.
Urz¹dzenie pozwala na zdalne sterowanie nawet dwiema bramami lub furtkami, zarówno poprzez
wpisanie kodu PIN, jak i poprzez zbli¿enie do niego telefonu. Istnieje równie¿ mo¿liwośæ otworzenia
bramy zdalnie, za pomoc¹ aplikacji podczas rozmowy z gośæmi – nawet podczas nieobecności
gospodarzy w domu. Nagrany przez urz¹dzenie obraz i dźwiêk mog¹ byæ bezpiecznie
przechowywane na karcie SD.

G³ówne cechy:
• Mo¿liwośæ kontrolowania dwóch bram (dwa wyjścia przekaźnikowe),
• Rozdzielczośæ Full HD (1080p/30fps),
• Szerokok¹tny obiektyw (180 stopni),
• Oświetlenie za pomoc¹ podczerwieni (idealna widocznośæ po zmroku),
• Mikrofon ograniczaj¹cy szumy.

Intercom FGIC-001
Dane techniczne:
• Zasilanie: 12V DC oraz/lub 48V PoE
• Parametry zasilania: 12V +/- 10%, 1A LPS
• Zu¿ycie energii: do 5W
• Protoko³y komunikacji: Ethernet 10/100BASE-TX, Wi-Fi a/b/g/n 2.4/5GHz,
Bluetooth® low energy
• Rekomendowana przepustowośæ ³¹cza internetowego: 5 Mbit/s szybkośæ wysy³ania
5 Mbit/s szybkośæ pobierania
• Temperatura pracy: -30°C – 40°C
• Stopieñ ochrony IP: IP54
• Wymiary zewnêtrzne (tzw. ring – czêśæ naścienna): 85mm x 37mm
• Wymiary otworu instalacyjnego (średnica x g³êbokośæ): 65mm x 75mm
• Ciê¿ar: 420g

Bypass 2 FGB-002
Charakterystyka produktu:
Uk³ad Bypass jest urz¹dzeniem przystosowanym do wspó³pracy z FIBARO Dimmer 2 (FGD-212),
u¿ytecznym w przypadku stosowania ¿arówek LED lub energooszczêdnych świetlówek
kompaktowych. Zapobiega migotaniu oświetlenia typu LED i ¿arzeniu wy³¹czonych świetlówek
kompaktowych CFL. W przypadku pod³¹czenia do instalacji 2-przewodowej Bypass 2 umo¿liwia
obni¿enie minimalnej mocy obci¹¿enia wymaganej przez Dimmer 2 do poprawnego dzia³ania,
wspomagaj¹c uk³ad zasilania modu³u FGD-212.

Najwa¿niejsze cechy produktu:
• napiêcie zasilania: 100-240 V~ 50/60 Hz
• temperatura pracy: 0-35°C
• Pobór mocy: < 1,4 W
• wymiary: 31mm x 21,6mm x 13mm

DS Temperature Sensor DS-001
Charakterystyka produktu:
Czujnik temperatury DS jest cyfrowym termometrem o programowalnej rozdzielczości.

Najwa¿niejsze cechy produktu:
• komunikacja za pomoc¹ interfejsu 1-wire
• ka¿dy odbiornik posiada unikalny 64 bitowy kod umieszczony w wewnêtrznej pamiêci ROM
uk³adu,
• maksymalnie uproszczony sposób odczytu temperatury,
• nie potrzebuje ¿adnych zewnêtrznych komponentów,
• mo¿e byæ zasilany z linii danych,
• zasilanie od 3V do 5,5V
• dok³adnośæ 0,5oC dla zakresu -10oC ÷ 85oC,
• mo¿liwośæ ustawienia rozdzielczości od 9 do 12 bitów,
• konwersja 12 bitowego s³owa – max. 750ms.

