
Miej oko na swój dom



Zainspirowani naturą
Piękno tworzy natura, zaawansowaną technologię ludzie a my w FIBARO wydobywając ich esencję 

tworzymy doskonałość. W połączeniu niepodważalnych praw architektury świata z najwyższym          

poziomem techniki powstał FIBARO Motion Sensor – Twoje oko na dom. Zainspirowani wierzeniami 

starożytnych Egipcjan, zaprojektowaliśmy najmniejszy na świecie bezprzewodowy czujnik ruchu na 

wzór kształtu kociego oka. Kot od wieków symbolizował opiekuna ludzi i domowego ogniska. 

Ponadto nie od dziś wiadomo, że to drapieżnik o doskonałym wzroku, ponadprzeciętnym słuchu i 

wyjątkowej czujności. FIBARO Motion Sensor działa jak bystre oko kota. Widzi więcej, szerzej i dalej. 

Dostrzeże to, czego Ty nie będziesz w stanie. Charakteryzuje się szerokim polem widzenia, dużym 

zasięgiem i niebywałą czujnością. Uczyni Twoje życie nie tylko bardziej komfortowym ale także 

sprawi, że poczujesz się w pełni bezpiecznie.

Większy obszar
wykrywania ruchu
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Multisensor
Idąc z duchem czasu, stworzyliśmy inteligentne dzieło sztuki, które łączy w sobie cztery użyteczne funkcje. To niewielkich rozmiarów urządzenie poza 

detekcją ruchu, przekazuje również informacje o aktualnej temperaturze, natężeniu światła a za sprawą wbudowanego akcelerometru o zmianie swojego 

położenia oraz na przykład trzęsieniu ziemi. FIBARO Motion Sensor pozwoli Ci poszerzać komfort Twojej rzeczywistości. 

Zaprojektuj sceny, zapomnij o niepożądanych sytuacjach i ciesz się luksusem bezpieczeństwa. 

22oC
Czujnik temp

540lux
Czujnik światła

Naruszony
Czujnik ruchu

Wielkość
Przyśpieszenia
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Kolor informuje o ruchu i temperaturze
Wielobarwna źrenica LED FIBARO Motion Sensora poinformuje domowników o wykryciu ruchu oraz aktualnej temperaturze w pomieszczeniu. 

Dostosuj kolor oraz jego intensywność do własnych upodobań a wchodząc do pomieszczenia w mgnieniu oka dowiesz się o aktualnej              

temperaturze w pomieszczeniu. 

17oC
Temperatura

29oC
Temperatura

21oC
Temperatura
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Małe jest piękne!
Najbardziej zaawansowaną na świecie technologię ukryto pod nieskazitelnie 

białą i gładką obudową. Średnica tego bezprzewodowego czujnika ruchu 

nie przekracza 44 milimetrów.  

Gwarantujemy, że pokochasz go od pierwszego wejrzenia! 
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Dopasuj czułość do swoich potrzeb
Charakterystyczną cechą FIBARO Motion Sensora jest wysoka precyzja detekcji, dzięki której nawet niewielki ruch nie umknie jego 

uwadze. Swobodnie możemy regulować czułość naszego czujnika, w zależności od sytuacji, potrzeb lub pomieszczania.
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Widzę Cię
Nawet jak daleko stoisz 

i mało się ruszasz.

maksymalna czułość



Miej oko na swój dom i najbliższych
Masz obawy co dzieje się w domu podczas Twojej nieobecności? Gdy będziesz w pracy bądź na służbowym wyjeździe, FIBARO Motion Sensor będzie miał oko na Twój 

dom i zadba o bezpieczeństwo Twoich najbliższych. Ponadto sensor monitoruje ile czasu przebywamy w konkretnym pomieszczeniu. Jeśli zostaniemy poinformowani, że 

dzieci zamiast uczyć się w swoim pokoju spędzają czas w salonie przed telewizorem, możemy zdalnie odłączyć od niego zasilanie. 

9:55
Wykryto ruch
w garderobie
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Powie Tobie dokładnie ile osób przyszło do domu
Montując FIBARO Motion Sensor po obu stronach drzwi, zawsze będziesz wiedzieć ile osób weszło i opuściło Twój dom lub konkretne 

pomieszczenie. Nie musisz martwić się o nastolatka zostawionego samego w domu. Czujnik ruchu poinformuje Ciebie o godzinach, w których 

wychodził z domu oraz o liczbie gości, którzy go odwiedzili. 

Jako pierwszy 
wykryłem ruch
przed wejściem.

Jako drugi
wykryłem ruch
przy wejściu.
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Przyszli goście? System zadba także o ich komfort
Rodzinne przyjęcie, kolacja dla znajomych czy domówka - FIBARO Motion Sensor nigdy nie pozwoli Tobie i gościom poczuć się niekomfor-

towo. Gdy tylko wykryje wzmożone natężenie ruchu, uruchomi wentylację i zapewni odpowiednią ilość świeżego powietrza w Twoim domu.

Wpuść więcej świeżego powietrza. 
Wykryłem wzmożone natężenie 
ruchu w salonie.

OK,
Zwiększam
intensywność wentylacji.

+20%
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Uczy się Twoich nawyków
Umiejętność analizy Twoich nawyków przez FIBARO Motion Sensor pozwala 

na podejmowanie decyzji dla Twojego komfortu i realnych oszczędności. 

Funkcja łączenia centrali w systemie FIBARO umożliwia zarządzanie Twoim 

domem w oparciu o informacje zbierane z centrali zamontowanej w Twoim 

miejscu pracy. Gdy rano czujnik ruchu wykryje Twoją obecność w biurze, 

przekaże informacje do centrali a ta automatycznie odłączy zasilanie 

niepotrzebnych urządzeń elektrycznych w domu i zmniejszy ogrzewanie do 

momentu Twojego powrotu.

Witaj w biurze. 
Zmniejszam ogrzewanie i wyłączam 
urządzenia w domu. 

PRACA DOM
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Dom wstaje razem z Tobą
FIBARO Motion Sensor sprawi, że każdy poranek będzie przyjemnym momentem dnia. Po przebudzeniu, gdy czujnik wykryje Twój ruch, automatycznie   

uruchomi scenę pobudki dostosowaną do Twoich preferencji. Ustawi temperaturę dokładnie taką jaką lubisz, wywietrzy mieszkanie by dom pachniał 

świeżym powietrzem i otworzy rolety wpuszczając promienie porannego słońca. Prosto do kuchni zaprowadzi Cię aromat świeżo zmielonej kawy.
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Przypomni 
o nieuzbrojonym alarmie
Wychodząc w pośpiechu z domu zostawiłeś włączone żelazko lub zapalone 

światło? A może zapomniałeś uruchomić alarm? Bez Obaw! FIBARO 

Motion Sensor,  gdy wykryje brak ruchu w domu, poinformuje o tym 

centralkę zarządzającą Home Center. Dzięki wcześniej zbudowanej scenie 

przypomni Tobie o zaistniałym zdarzeniu, bądź automatycznie uzbroi 

system alarmowy, a ponadto zamknie okna, zgasi światło, wyłączy 

niepotrzebnie pracujące urządzenia i utrzyma odpowiednią temperaturę.

Od 15min nie ma nikogo 
w domu.
Uzbroić alarm?
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Mobilność jest jego najlepszą cechą
FIBARO Motion Sensor jest urządzeniem zasilanym niezwykle wydajną baterią, która pozwala na jego ciągłą pracę przez okres nawet trzech lat. Brak konieczności       

kablowego zasilania a także bezprzewodowa komunikacja Z-Wave, potęgują możliwości jego wykorzystania w niemal dowolnym zakątku Twojego domu. 

Przymocuj go w dowolnym miejscu 
Praktyczny uchwyt pozwala na postawienie go odpowiednim miejscu lub na                 
przymocowanie na stałe. Nic nie stoi na przeszkodzie aby czujnik przestawić                   
w dowolne miejsce, kiedy tylko chcesz i gdzie tylko tego potrzebujesz.
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Ochrona przeciwsabotażowa
Dla zapewnienia bezpieczeństwa Tobie i Twojej rodzinie FIBARO Motion Sensor został wyposażony w ochronę przed sabotażem. Każda próba 

przestawienia czy zmiany pola widzenia czujnika wywoła alarm a system błyskawicznie poinformuje 

Ciebie o tym wysyłając, powiadomienie na urządzenia mobilne.
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Wykryje
trzęsienie ziemi
Trzęsienia ziemi są coraz częściej występującym zjawiskiem naturalnym. 

Nawet wstrząsy o niewielkiej intensywności mogą być bardzo niebezpieczne. 

Zagrożeniem dla Twojego życia i Twojej rodziny mogą być spadające            

przedmioty a nawet fragmenty ścian i dachów. Dzięki wbudowanemu 

akcelerometrowi, FIBARO Motion Sensor wykryje nawet najmniejsze drgania. 

Wysyłając powiadomienie, ostrzeże Cię przed zagrożeniem i pozwoli w porę 

podjąć działania ratunkowe.
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Z myślą o najmłodszych…
...FIBARO Motion Sensor poczeka aż Twoja pociecha zaśnie i dopiero wtedy zgasi nocną lampkę. Twój maluch uniknie stresu związanego z sa-

modzielnym zasypianiem w swoim pokoju a ty nie będziesz musiał martwić się o lampkę świecącą aż do świtu.

Gdy Zosia się przebudzi to włączę 
światło na 10% oraz jej ulubioną 
kołysankę.
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Korekta temperatury
Odczuwanie komfortowego ciepła ma niezwykle istotny wpływ na nasze                 

samopoczucie. FIBARO Motion Sensor został wyposażony w funkcję pomiaru           

temperatury aby spełnić wszystkie Twoje oczekiwania. Temperatura między sufitem a 

podłogą może różnić się.  

Aby precyzyjnie wyregulować temperaturę w pomieszczeniu wystarczy odczytać ją     

z dowolnego sensora temperatury umieszczonego na niższej wysokości i skorygować 

wartość temperatury w czujnikach ruchu umieszczonych pod sufitem. 

- 0,5oC

22,5oC

22,4oC

22,3oC

22,2oC

22,1oC

22,0oC

21,9oC

21,8oC

21,7oC

21,6oC

21,5oC

21,4oC
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Idealnie współpracuje
z innymi urządzeniami
FIBARO Motion Sensor doskonale sprawdza się w każdej sytuacji. 

Integracja czujki z innymi urządzeniami da Tobie nieograniczone możliwości. 

Gdy wieczorem sensor wykryje ruch wyśle informację do centrali, która 

błyskawicznie włączy oświetlenie. Dzięki temu kamera bez przeszkód nagra 

obraz byś mógł na telefonie podejrzeć co się dzieje. Możesz być spokojny, 

System FIBARO stoi na straży Twojego domu.

Zauważyłem ruch. 
Kamera: nagrywaj obraz. 
Lampy włączcie się, 
bo jest za ciemno dla kamery.
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www.fibaro.com

Twoj dom, Twoja wyobraznia, ,


