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Poznajmy się

FIBARO to globalna marka, dostarczająca rozwiązania  
z zakresu automatyki budynkowej. Nasz system w przeciągu 
zaledwie kilku lat, zadomowił się na 6 kontynentach, stając się 
jednym z najbardziej zaawansowanych, bezprzewodowych 
systemów inteligentnego domu na świecie. 

Rozwiązania FIBARO od samego początku są tworzone, rozwijane i produkowane 
w Polsce. To tutaj pracują nasi inżynierowie i projektanci, dzięki którym mamy 
zarejestrowane ponad 150 znaków i patentów. Wyróżnia nas nie tylko innowacyjność, 
ale również wyjątkowy design. Doceniają to eksperci i profesjonaliści z całego świata, 
przyznając FIBARO prestiżowe nagrody, m.in.: IF Design Awards, CES Innovation 
Awards, czy też International Design Awards. 
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Smart, czyli inteligentny
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Sterowanie urządzeniami 
elektrycznymi

Ochrona 
antywłamaniowa

Zarządzanie systemem
podlewania

Inteligentny dom to miejsce, w którym urządzenia komunikują się ze sobą. Dzięki temu w prosty sposób - za pomocą jednego przycisku, gestu lub słowa - można 
sterować sprzętem RTV i AGD, oświetleniem, roletami, temperaturą, alarmem, monitoringiem czy systemem podlewania. Co najważniejsze – można to robić 
z dowolnego miejsca na świecie. Szeroki wachlarz produktów i możliwości naszego systemu sprawiają, że Inteligentny Dom FIBARO w niezawodny sposób dba 
o komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

W FIBARO uważamy, że Dom to najważniejsze miejsce na świecie. Właśnie dlatego stworzyliśmy system, który 
zapewnia komfortową, przyjazną i bezpieczną przestrzeń domową.



Integracje z innymi  
urządzeniami

FIBARO jest systemem otwartym i niezwykle elastycznym. 
Zdajemy sobie sprawę, jak ważna dla użytkowników jest 
możliwość łączenia naszych urządzeń z innymi, z których 
korzystają, dlatego nieustannie poszerzamy liczbę integracji 
i ich funkcjonalności. 

Już teraz FIBARO posiada setki pluginów oraz integracji z produktami takich firm,  
jak m.in.: Google, Apple, Samsung, Amazon, Bose, D-Link, Yamaha, Philips, IFTTT 
czy też Yale. Daje to możliwość wyboru i łączenia rozwiązań od różnych producentów 
w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania Twoich Klientów.

Lista urządzeń współpracujących z systemem FIBARO: compatibility.fibaro.com
Integracje i scenariusze stworzone przez społeczność FIBARO: marketplace.fibaro.com 



Bezprzewodowy

Brak kabli = montaż bez kucia ścian i remontów! 
Technologia FIBARO jest bezprzewodowa, 
nowoczesna i bezpieczna – umożliwia dodawanie 
kolejnych urządzeń w całkowicie bezinwazyjny 
sposób.

Co wyróżnia 
system FIBARO?

Jest nieskończenie wiele powodów, by wybrać FIBARO. Poznaj najważniejsze!

Komplementarny
 

Nasze produkty stanowią wzajemnie dopełniający
się ekosystem, który można łatwo integrować 
z urządzeniami innych producentów, jak m.in.: 
Google, Apple, Samsung, Amazon, Bose, D-Link,
Yamaha, Philips czy też Yale.

Łatwy do rozbudowania
 

FIBARO to idealne rozwiązanie gdy planujesz 
rozbudowę systemu stopniowo, krok po kroku, 
w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości 
finansowych.



Bezpieczny

Dane użytkownika i dostęp do jego domu są 
chronione na najwyższym poziomie poprzez 
systemy WAF i  Anty-DDoS oraz szyfrowanie 
komunikacji z wykorzystaniem protokołu TLS, 
a haseł poprzez bcrypt.

Zdalny

Dzięki aplikacji mobilnej użytkownik może być  
w ciągłym kontakcie ze swoim domem - 
zarządzać nim i  kontrolować za pomocą 
telefonu, tabletu lub laptopa.

Wyjątkowo zaprojektowany
 

Urządzenia FIBARO są nie tylko użyteczne, 
lecz także wyjątkowo piękne. Nasi projektanci 
dokładają wszelkich starań, by ich wygląd 
zadowolił nawet najbardziej wymagających 
Klientów.



Jak działa 
nasz system?

System FIBARO tworzy zintegrowana 
sieć urządzeń, z których każde spełnia 
określoną funkcję. Urządzenia łączą się 
w grupy odpowiadające za poszczególne 
zadania.

Elementy decyzyjne i przetwarzające informacje to grupa,  
której zadaniem jest otrzymywanie sygnałów od urządzeń 
określanych jako „zmysły” i przetwarzanie ich w polecenia 
wysyłane do elementów „wykonawczych”.

Płynne działanie i pełna integracja elementów systemu 
zapewniają całkowitą kontrolę nad Inteligentnym Domem 
FIBARO.
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FIBARO Walli

Nasz wyjątkowy produkt - FIBARO Walli - to unikalne rozwiązanie, idealne do każdego nowoczesnego wnętrza!  
Jest to pełna linia gniazd i włączników, zawierająca inteligentne oraz klasyczne moduły o niepowtarzalnym i spójnym 
designie. W połączeniu z dowolnie wybranym kolorem pierścienia LED, z pewnością wzbogaci projekt każdego 
wnętrza o nowoczesne akcenty.

W skład linii produktów wchodzą przede wszystkim urządzenia inteligentne, które umożliwiają, m.in.: sterowanie światłem, roletami, czy urządzeniami elektrycznymi 
- zarówno ręcznie, jak i za pomocą aplikacji. Gniazda inteligentne uzupełniają znane ze wszystkich domów gniazdka klasyczne – np. internetowe, telewizyjne, 
czy z wejściem USB. Inteligentne moduły FIBARO Walli współpracują również z frontami innych producentów: GIRA - System 55, Legrand – Celiane i Schneider 
– Odace. Szczegóły w instrukcji.

Teraz cała linia FIBARO Walli
dostępna również w kolorze antracytu!

NOWOŚĆ





Inteligentny dom FIBARO -
odpowiedź na oczekiwania Twoich Klientów

KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO OSZCZĘDNOŚĆ

podnosi poziom życia, tworzy przyjemny 
nastrój i dba o cały dom

ułatwia wykonywanie codziennych czynności 
i daje poczucie kontroli

pozwala na wygodne zarządzanie według 
upodobań użytkowników za pomocą 
aplikacji lub asystentów głosowych

integruje się z urządzeniami innych 
producentów

zapewnia, że zawsze wiesz co dzieje się  
w Twoim domu

powiadamia o niepokojących zdarzeniach  
i automatycznie reaguje na zagrożenia

umożliwia pełną kontrolę nad domem  
z dowolnego miejsca na świecie

pozwala na bieżący monitoring zużycia 
energii

obniża rachunki - wyłącza światło  
i zmniejsza temperaturę tam, gdzie nikogo  
nie ma

jest przyjazny dla domowego budżetu  
i środowiska 





Zostań certyfikowanym 
instalatorem FIBARO 

Szkolenie instalatorów z rozwiązań Inteligentnego Domu FIBARO 
jest dla nas priorytetem. Chcemy mieć pewność, że każda osoba 
zainteresowana zainstalowaniem FIBARO w swoim domu, 
znajdzie w pobliżu przeszkolonego, certyfikowanego instalatora, 
który fachowo i profesjonalnie zainstaluje nasz system. 

Udział w szkoleniu to dla Ciebie szansa na zdobycie nowych umiejętności i praktycznej 
wiedzy w zakresie projektowania, konfiguracji i instalacji systemu FIBARO. Dedykujemy 
je przede wszystkim instalatorom i firmom instalatorskim, które chcą podjąć z nami 
współpracę w zakresie montażu i dystrybucji FIBARO. 

Poszerz zakres swoich usług i uatrakcyjnij ofertę dla Klienta o rozwiązania 
Inteligentnego Domu FIBARO! Zapisz się na szkolenie na fibaro.com/instalator.



Szkolenia 
FIBARO

Szkolenie techniczno - produktowe

I Część

Ogólna prezentacja produktowo-techniczna, podczas której uczestnik dowie  
się więcej o  rozwiązaniach Inteligentnego Domu FIBARO, pozna bliżej technologie 
Z-Wave, HomeKit oraz całe portfolio produktowe FIBARO wraz z technicznymi 
detalami.

II Część

Praktyczna prezentacja systemu FIBARO. Trener przeprowadza uczestników przez 
proces pierwszej konfiguracji systemu i zasady tworzenia inteligentnych instalacji. 
Omawiane są następujące zagadnienia: interfejsy FIBARO, konfiguracja systemu, 
funkcjonalności interfejsu konfiguracyjnego, tworzenie scen i asocjacji, platformy 
mobilne, dostęp zdalny, praktyczne wskazówki montażu, platformy wiedzy, aplikacja 
FIBARO Installer App.

Cały program szkoleniowy Instalatora FIBARO składa się z dwóch etapów:
   szkolenia techniczno-produktowego prowadzonego w całym kraju przez naszych Autoryzowanych Dystrybutorów, 
  szkolenia online na dedykowanej platformie FIBARO Academy: academy.fibaro.com.  

Szkolenie on-line

Ukończenie podstawowego szkolenia FIBARO uprawnia – już Certyfikowanego 
Instalatora FIBARO – do skorzystania z naszej zamkniętej platformy wiedzy 
academy.fibaro.com. 

FIBARO Academy obejmuje zaawansowany kurs konfigurowania asocjacji 
i programowania w LUA - języku skryptowym,  umożliwiającym nieograniczone 
możliwości programowania automatyki systemu. Portal posiada wbudowane 
testy i umożliwia weryfikację własnej wiedzy oraz poziomu przygotowania  
do pierwszych instalacji. 



Co otrzymujesz w ramach  
szkolenia i współpracy z FIBARO?

Certyfikat instalatora FIBARO

Certyfikat Instalatora FIBARO to oficjalny dokument wydawany przeszkolonym osobom przez naszych Autoryzowanych Dystrybutorów. 
Świadczy on o wiarygodności Instalatora oraz potwierdza jego umiejętności i kwalifikacje w zakresie:  

  znajomości urządzeń FIBARO,

  projektowania i wykonywania instalacji systemu Inteligentnego Domu FIBARO,

  projektowania i konfiguracji bezprzewodowej sieci Z-Wave,

  sposobu wdrożenia dostępnych integracji z urządzeniami innych producentów.

praktyczny i teoretyczny 
kurs przeprowadzony przez 
certyfikowanych Trenerów 
FIBARO

wsparcie techniczne podczas 
instalacji oraz projektowania 
systemu u pierwszych Klientów

certyfikat Instalatora FIBARO  
z unikalnym ID, uprawniający  
do instalacji systemu FIBARO  
na terenie całego kraju

dostęp do materiałów 
szkoleniowo-sprzedażowych, 
platformy wiedzy FIBARO 
Academy i aplikacji Installer App 

premie w ramach programu 
lojalnościowego EKIPA FIBARO 

możliwość umieszczenia danych Twojej 
firmy w ogólnopolskiej bazie partnerów 
FIBARO na fibaro.com



Program lojalnościowy 
EKIPA FIBARO dla wszystkich 
certyfikowanych instalatorów

Dołącz do EKIPY FIBARO 
i instaluj korzyści! 
Więcej informacji na ekipafibaro.pl

Zasady są proste:

Kupujesz
nasze produkty  

Rejestrujesz 
faktury za zakupy 

Odbierasz 
premie



Certyfikowany Instalator FIBARO otrzymuje dostęp do FIBARO Installer App – pierwszej w branży smart home 
aplikacji dla profesjonalistów - która pozwala na zdalne serwisowanie, utrzymanie i zarządzanie systemem FIBARO.

Aplikacja FIBARO Installer App dostępna jest dla 
użytkowników systemów Android i iOS oraz przez 
przeglądarkę internetową. 

Aplikacja dla instalatorów

wygodna i zdalna obsługa

bieżący monitoring

zaawansowana diagnostyka szybkie informacje o awarii

oszczędność czasuniższe koszty serwisowania

   na bieżąco zdalnie monitorujesz, serwisujesz i naprawiasz systemy Twoich Klientów,

   otrzymujesz powiadomienia o awariach,

   szybko diagnozujesz i reagujesz na problemy w konfiguracji systemu,

   sprawdzasz zasięg, stan baterii i ścieżki komunikacji urządzeń,

   tworzysz ‘od ręki’ wyceny i oferty podczas wizyt u Klientów,

   składasz zamówienia u swojego Dystrybutora.

Dzięki aplikacji FIBARO Installer App:





fibaro.com/instalator


