SMART ZESTAWY
STWÓRZ WŁASNY INTELIGENTNY DOM
Zacznij od siłownika do bramy, centrali sterującej oraz pierwszego urządzenia smart.
Wybierz gotowy SMART ZESTAW do bramy wjazdowej lub garażowej, umów usługę instalacji
i zaoszczędź nawet 1 000 zł!
Szukasz prostego i wygodnego rozwiązania?
Chcesz sterować swoim całym domem za pomocą jednego małego urządzenia?
Oczekujesz profesjonalnego montażu podczas jednego spotkania z licencjonowanym instalatorem Nice?
Dzięki SMART ZESTAWOM zyskasz:
możliwość sterowania bramą garażową
i wjazdową z aplikacji mobilnej

wstęp do inteligentnego domu
– otrzymujesz w pakiecie Twoje pierwsze
urządzenie FIBARO

powiadomienia z aplikacji mobilnej
o każdorazowym otwarciu lub zamknięciu bramy

możliwość rozbudowy systemu
inteligentnego domu - sam zdecyduj kiedy
oraz jakie funkcjonalności są Tobie potrzebne

możliwość otwierania bramy
za pomocą geolokalizacji z Twojego telefonu

klasyczne sterowanie bramą
przy użyciu pilota

Ciesz się prostym w obsłudze i niezawodnym w działaniu SMART ZESTAWEM do sterowania bramami
oraz systemem inteligentnego domu!

STEROWANIE BRAMĄ WJAZDOWĄ

pilot
ON2E

SMART ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH
Zestaw ROBUS600 - zestaw do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Siłownik z wbudowaną centralą sterującą,
radioodbiornik OXIBD, 1 pilot dwukanałowy ON2E, fotokomórki EPMB.
Yubii Home - to serce Twojego systemu inteligentnego domu. Jest centralą, która odbiera sygnał z urządzeń, przetwarza
go i daje sygnał do wykonania działań zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Może współpracować nawet z 40 urządzeniami
dbając o komfort i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Twojego domu.
The Button - bezprzewodowy włącznik i wyłącznik urządzeń. Może uruchamiać pożądaną przez Ciebie serię wydarzeń,
np. otworzyć i zamknąć bramę wjazdową, sterować bramą garażową, włączyć oświetlenie czy zasygnalizować,
że ktoś z domowników potrzebuje pomocy. Możesz zaprogramować aż do 6 zdarzeń.
RABAT
Cena detaliczna smart zestawu: 4 138,95 brutto
Cena promocyjna SMART ZESTAWU: 3 000,00 brutto

1000 zł

2 x pilot
ON2E

SMART ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Zestaw HOPP – zestaw do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2.4 m i ciężarze do 250 kg. Zestaw zawiera
2 siłowniki, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty dwukanałowe ON2E, fotokomórki EPMB, lampę sygnalizacyjną ELDC
z wbudowaną anteną.
Yubii Home - to serce Twojego systemu inteligentnego domu. Jest centralą, która odbiera sygnał z urządzeń, przetwarza
go i daje sygnał do wykonania działań zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Może współpracować nawet z 40 urządzeniami
dbając o komfort i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Twojego domu.
The Button - bezprzewodowy włącznik i wyłącznik urządzeń. Może uruchamiać pożądaną przez Ciebie serię wydarzeń,
np. otworzyć i zamknąć bramę wjazdową, sterować bramą garażową, włączyć oświetlenie czy zasygnalizować,
że ktoś z domowników potrzebuje pomocy. Możesz zaprogramować aż do 6 zdarzeń.
RABAT
Cena detaliczna smart zestawu: 5 196,75 brutto
Cena promocyjna SMART ZESTAWU: 4 000,00 brutto

1000 zł

2 x pilot
ON2E

SMART ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Zestaw WINGO2024 – zestaw do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2.0 m i ciężarze do 200 kg.
Zestaw zawiera 2 siłowniki z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, radioodbiornik OXIBD,
centralę sterującą, 2 piloty dwukanałowe ON2E, fotokomórki BF.
Yubii Home - to serce Twojego systemu inteligentnego domu. Jest centralą, która odbiera sygnał z urządzeń, przetwarza
go i daje sygnał do wykonania działań zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Może współpracować nawet z 40 urządzeniami
dbając o komfort i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Twojego domu.
The Button - bezprzewodowy włącznik i wyłącznik urządzeń. Może uruchamiać pożądaną przez Ciebie serię wydarzeń,
np. otworzyć i zamknąć bramę wjazdową, sterować bramą garażową, włączyć oświetlenie czy zasygnalizować,
że ktoś z domowników potrzebuje pomocy. Możesz zaprogramować aż do 6 zdarzeń.
RABAT
Cena detaliczna smart zestawu: 4 907,70 brutto
Cena promocyjna SMART ZESTAWU: 3 600,00 brutto

1300 zł

STEROWANIE BRAMĄ GARAŻOWĄ

pilot
ON2E

SMART ZESTAW DO BRAM GARAŻOWYCH
Zestaw SPIN23 – zestaw do bram garażowych o wysokości do 235 cm, wbudowana centrala sterująca, radioodbiornik
OXIBD, 1 pilot dwukanałowy ON2E, jednoelementowa, 3-metrowa szyna prowadząca z paskiem zbrojonym.
Yubii Home - to serce Twojego systemu inteligentnego domu. Jest centralą, która odbiera sygnał z urządzeń, przetwarza
go i daje sygnał do wykonania działań zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Może współpracować nawet z 40 urządzeniami
dbając o komfort i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Twojego domu.
The Button - bezprzewodowy włącznik i wyłącznik urządzeń. Może uruchamiać pożądaną przez Ciebie serię wydarzeń,
np. otworzyć i zamknąć bramę wjazdową, sterować bramą garażową, włączyć oświetlenie czy zasygnalizować,
że ktoś z domowników potrzebuje pomocy. Możesz zaprogramować aż do 6 zdarzeń.
RABAT
Cena detaliczna smart zestawu: 2 613,75 brutto
Cena promocyjna SMART ZESTAWU: 1 600,00 brutto

1000 zł

To dopiero początek, zobacz przykładowe możliwości
rozbudowy systemu inteligentnego domu:
Sterowanie oświetleniem
Oświetlenie podjazdu? Światła mogą zaświecić się dokładnie wtedy, kiedy otworzy się brama wjazdowa
lub garażowa.
Wyjeżdżasz na wakacje? Zarządzaj oświetleniem w całym swoim domu z dowolnego miejsca na świecie!

Sterowanie urządzeniami
Dzieci są same w domu? Kontroluj czas, który spędzają przed ekranem TV lub przy komputerze.
Twoje dziecko zasypia przy lampce nocnej? Wyłącz ją leżąc w łóżku w pokoju obok.

Sterowanie ogrzewaniem
Dla każdego coś miłego! W inteligentnym domu, w każdym pomieszczeniu o dowolnych porach możesz
ustawić pożądaną temperaturę.
Na dobranoc! Jeśli wyłączysz lampkę nocną w Twojej sypialni, Twój dom wie, że idziesz spać i może obniżyć
temperaturę w sypialni.

Sterowanie roletami
Szybkie wyjście z domu? Wyjeżdżasz na weekend i chcesz opuścić rolety jednym kliknięciem?
Możesz to zrobić nawet będąc już w samochodzie
Jesteś na urlopie lecz nie chcesz aby w Twoim domu było ciemno? Inteligentny dom podniesie
rolety o wybranej przez Ciebie godzinie i opuści je po zachodzie słońca.
Bezpieczny dom
Ochrona przed zalaniem. Wyciek wody w kuchni lub łazience? System poinformuje Cię o wykryciu
już pierwszych kropel wody, a w połączeniu z elektrozaworem odetnie dopływ wody.
Wczesne wykrycie zadymienia. W codziennym natłoku zajęć łatwo zapomnieć o włączonym żelazku
czy piekarniku. Nasz system niezwłocznie po wykryciu dymu wyśle powiadomienie na Twój telefon
lub uruchomi alarm.
Te oraz wiele innych rozwiązań czekają na Ciebie!
Wybierz SMART ZESTAW i ciesz się wygodą, spokojem i bezpieczeństwem!
Zarządzaj domem gdziekolwiek jesteś, za pomocą smartfona czy tabletu!
Dzięki aplikacji Yubii masz stały kontakt z Twoim domem i możesz nim sterować z dowolnego miejsca na ziemi.

Yubii App

Odkryj więcej możliwości yubiihome.com i fibaro.com

