
Przełomowe rozwiązanie 
na rynku smart home!



Bramy i rolety Klimat Nastrój Multimedia Bezpieczeństwo Ogród Ochrona Oświetlenie

Home Center 3 to najbardziej zaawansowana centrala do zarządzania inteligentnym domem na świecie, 
stworzona w oparciu o nasze 10-letnie doświadczenie i liczne komentarze od użytkowników i instalatorów FIBARO.

To nowoczesne i niezawodne urządzenie, które pozwala w prosty sposób - za pomocą jednego przycisku, 
gestu lub słowa - sterować wszystkimi funkcjami inteligentnego domu.

Odkryj najbardziej zaawansowaną centralę



Projektując Home Center 3 od początku skupiliśmy się 
na użytkownikach, którzy wymagają najwyższej jakości. 
Zdecydowaliśmy się zaprojektować dedykowaną platformę 
od podstaw w naszym Dziale R&D. Gwarantujemy, że jej 
podzespoły wyróżniają się wydajnością i niezawodnością 
na tle rozwiązań dostępnych na rynku.

Niestandardowe 
podejście na rzecz jakości



Stabilność i unikalna wydajność

1,3x szybszy procesor
niż Home Center 2

Home Center 3

Home Center 2

4x1,2 GHz

2x1,8 GHz



Stabilność i unikalna wydajność

2x większa pamięć RAM
niż Home Center 2

Home Center 3

Home Center 2

2GB

1GB



Stabilność i unikalna wydajność

4x
niż Home Center 2

Home Center 3

Home Center 2

8GB

2GB

większa pamięć flash



Stabilność i unikalna wydajność

50% większy zasięg
niż Home Center 2

Home Center 3

Home Center 2

do 150m

do 100m



W Home Center 3 poza systemami A i B, które po aktualizacji systemu pozwalają na przywrócenie wcześniejszej wersji, 
wprowadziliśmy system C. Jest to specjalny - ‚awaryjny’ pendrive dla Instalatora, pozwalający na odzyskanie ustawień, 
w razie awarii systemu A i B, bez konieczności wysyłania centrali na serwis.

System potrójnego zabezpieczenia danych



Bezpieczeństwo 
ponad wszystko

Szyfrowane dane
użytkownika

Bezpieczna
komunikacja

Autoryzacja
FIBARO ID

Ochrona plików
systemowych

Dane i dostęp do inteligentnego domu FIBARO
są skutecznie chronione. Gwarantuje to wykorzystanie
w Home Center 3 najnowocześniejszych zabezpieczeń
na rynku.



Nowy konfigurator pozwala na prostą i szybką konfigurację Systemu FIBARO.
W kilkunastu usystematyzowanych krokach, w kilkadziesiąt minut, powstaje dopasowany
do potrzeb mieszkańców system inteligentnego domu.

Błyskawiczna konfiguracja



Wszystkie urządzenia połączone z systemem znajdują się teraz na jednym ekranie.
Aby skrócić czas niezbędny do stworzenia Systemu FIBARO, Instalator ma możliwość
przypisywania ich do pokoi, zmiany ikon oraz parametrów, bez potrzeby zmiany strony.

Panel urządzeń - wszystko w jednym miejscu



Konfiguracja Profili umożliwia przygotowanie 
zbioru ustawień, które pozwalają na 
dostosowanie domu do potrzeb użytkownika 
jednym kliknięciem. Profile to najłatwiejszy, 
doceniany przez użytkowników, sposób 
sterowania domem. Osoba wychodząca 
z domu może wybrać profil „Nieobecność”, 
a system wyłączy nam wszystkie światła, obniży 
temperaturę, uzbroi alarm czy zamknie rolety.

Profile dopasowane 
do domowników



Zaprojektowaliśmy sposób tworzenia harmonogramów,
aby był jeszcze bardziej intuicyjny dla użytkownika.

Rozbudowane harmonogramy



Konfiguracja systemu alarmowego jeszcze nigdy nie była tak szybka i intuicyjna.
Wszystkie urządzenia alarmowe dostępne są w jednym miejscu.

Lepszy panel alarmu



Tworzenie scen jest łatwiejsze i przyjemniejsze niż kiedykolwiek.
Przy pomocy bloków można skonfigurować podstawowe, najpopularniejsze akcje,
a w razie potrzeby zaawansowane scenariusze.

Przełom w projektowaniu scen



HC3 to kwintesencja integracji w środowisku Internetu Rzeczy.
Stworzyliśmy nowy, uniwersalny mechanizm Quick Apps, który umożliwia unifikację
i wykorzystanie połączonych urządzeń w każdym elemencie systemu.

Otwarty na integracje



fibaro.com


