SMOKE SENSOR
Twój strażnik przed dymem

Piękny minimalistyczny design

Niemal każdy dostępny na rynku czujnik dymu to konstrukcja, której celem jest reagowanie na zaistniałe zagrożenie. Mało który producent
zwraca uwagę na jego wygląd. Owszem, sensor dymu w pierwszej kolejności powinien dbać o bezpieczeństwo. Jednak jak większość różnych
czujników, tak również sensor dymu to urządzenie, które montowane jest w dobrze widocznych miejscach – najczęściej na suficie. Dlatego nasi
inżynierowie za cel postawili sobie bezkompromisowe bezpieczeństwo, funkcjonalność ale także estetykę samego czujnika, za którą ceni nas
wielu naszych Klientów. FIBARO Smoke Sensor to perfekcyjny czujnik, który będzie wyznaczał trendy dla produktów konkurencji. To urządzenie,
które łączy w sobie piękno i nowoczesną technologię w trosce o Twój dom i najbliższych.

Minimalistyczna obudowa

Alarm świetlny RGB oraz dźwiękowa syrena

Polerowana maskownica

Delikatna linia, polerowana powierzchnia
i niewielkie rozmiary sprawiają,
że to najpiękniejszy czujnik dymu
jaki kiedykolwiek powstał!

FIBARO Smoke Sensor powiadomi Cię o
wykrytym niebezpieczeństwie wielokolorowym
oświetleniem LED RGB oraz
wbudowaną dźwiękową syreną.

Zastosowana w czujniku maskownica
nie tylko świetnie wygląda, ale także
przepuszcza nawet najmniejszą ilość dymu,
co pozwala na szybką reakcje.
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Bardzo mała obudowa
FIBARO

Smoke

Sensor

to

najprawdopodobniej

najmniejszy

bezprzewodowy czujnik dymu na świecie. Zaawansowana technologia

produkcji pozwoliła na kilkukrotne zminimalizowanie elementów
czujnika, co sprawiło, że sensor Fibaro jest najbardziej nowoczesnym

urządzeniem tego typu dostępnym na światowym rynku, stawiając

naszą firmę na pozycji lidera w produkcji bezprzewodowych sensorów
dymu.

65x29mm
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Perfekcyjna do granic możliwości
Taka jest nasza maskownica zastosowana w FIBARO Smoke Sensor. Choć
z pozoru może się wydawać, że połyskujący element czujnika został tu

zamontowany tylko dla podkreślenia estetyki, to jasno trzeba powiedzieć,
że metaliczna siatka to jeden z najważniejszych elementów całej

konstrukcji. To przez jej kanały przepływa dym wywołujący alarm. Im siatka

będzie lepiej wykonana, tym mniejsza ilość dymu wystarczy do wykrycia
zagrożenia i zaalarmowania o tym mieszkańców.

Nasza maskownica wykonana została z najwyżej jakości materiału
o ogromnej ilości kanałów. Każdy z nich został elektrochemicznie

ukształtowany, tak by wpadający do czujnika dym został precyzyjnie
dostarczony do sensora. Szybkie wykrycie pożaru przez czujnik FIBARO

Smoke Sensor, to skuteczna ochrona pozwalająca ograniczyć jego skutki
do minimum.
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Nie tylko czujnik dymu

Niektóre materiały potrafią palić się bez emitowania dużych ilości dymu. Dlatego inżynierowie FIBARO zdecydowali o zamontowaniu dodatkowego
zabezpieczenia w FIBARO Smoke Sensor, w postaci czujnika temperatury. Jeżeli ilość dymu będzie niewystarczająca do uruchomienia alarmu, to
czujnik i tak jest w stanie wykryć niebezpieczeństwo w postaci nagłej zmiany temperatury wywołanej zaprószeniem ognia. Gwałtowny skok
temperatury lub jej wzrost do 60 stopni wystarczy by FIBARO Smoke Sensor wykrył możliwe niebezpieczeństwo i zaraportował o tym jego
mieszkańcom. Tylko taki czujnik daje Ci gwarancje wysokiej skuteczności, niezależnie od tego, co zaczyna trawić ogień.
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Jeden czujnik, wiele możliwości
Projektując FIBARO Smoke Sensor staraliśmy się przewidzieć wszystkie możliwe scenariusze jego użycia, od metod zasilania, po
kompatybilność z infrastrukturą systemów alarmowych i komunikacji przewodowej, i bezprzewodowej. Dlatego nasz czujnik możesz
zainstalować wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz, niezależnie od tego czy masz możliwość podłączenia do niego zasilania, czy ściany
pozwalają na bezprzewodową komunikację oraz jaki przewodowy system alarmowy posiadasz.
FIBARO Smoke Sensor spełni Twoje wszystkie oczekiwania.

Zasilaj z gniazdka lub z baterii

Współpraca z systemami alarmowymi

Przewodowo lub bezprzewodowo

Jeżeli chcesz to podłącz czujnik do zasilacza
o napięciu 12 lub 24 Voltów. Jeżeli nie masz
możliwości podłączenia przewodów zasilacza,
skorzystaj z zasilania bateryjnego i ciesz się
niezakłóconą pracą przez 2,5 roku.

Czujnik pozwala na integrację z niemal
każdym przewodowym systemem alarmowym
dostępnym na rynku.

Grube zbrojone ściany przeszkadzają
w komunikacji radiowej?
FIBARO Smoke Sensor możesz skomunikować
z centralą alarmową dodatkowym przewodem.
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Sam ustal reakcję na wykryty alarm
Twój inteligentny dom pozwoli zadbać Ci o bezpieczeństwo rodziny na wypadek pożaru i innych zagrożeń. Sam możesz ustalić jakie działania ma
podjąć centrala HOME CENTER na wypadek alarmu pożarowego, zalania lub próby włamania. W przypadku czujnika dymu, wykrycie zagrożenia
może spowodować automatyczne uniesienie rolet, otwarcie bramy garażowej i okien, a także wytycznie świetlnej drogi ewakuacyjnej. Możesz
również ręcznie uruchomić scenę bezpieczeństwa, która wykona te wszystkie ułatwiające pracę służbom ratunkowym czynności, po naciśnięciu
jednego klawisza w aplikacji na telefonie lub tablecie.

Czy wiesz, że…
Sceny alarmowe mają najwyższy
pryiorytet w FIBARO. Dzięki temu
system podejmie właściwą decyzję w
przypadku niefrasobliwej konfiguracji
przez użytkownika
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Kalibracja czułości
Czujnik FIBARO Smoke Sensor posiada zaawansowane możliwości regulowania czułości sensora. W zależności od pomieszczania, w którym ma
być zamontowany, czułość może być inna. W kuchni gdzie przygotowujemy potrawy bardzo czuły sensor może reagować alarmem nawet podczas
pieczenia mięsa, dlatego jego sensor powinien być nieco mniej wyczulony na dym. Pozwoli to uniknąć stresujących fałszywych alarmów. Natomiast
w innych pomieszczeniach, gdzie o dym w normalnych warunkach trudno, sensor powinien być wyregulowany na maksymalny poziom co pozwoli
dobrze zabezpieczyć pomieszczenie.
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Odporny na
wysoką temperaturę
Odporne na wysoką temperaturę tworzywo, z którego stwor-

zona została obudowa FIBARO Smoke Sensor, zabezpiecza

urządzenie przed uszkodzeniem nawet w temperaturze 200o
Celsjusza.
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Sprawdzanie połączenia
Prawidłowe działanie czujnika dymu jest niezwykle ważne. Dlatego centrala HOME CENTER 2 co godzinę odpytuje sensor,
sprawdzając czy pracuje poprawnie. W razie jakichkolwiek problemów z komunikacją lub działaniem urządzenia, system
natychmiast poinformuje Cię o usterce, byś mógł szybko zareagować i zabezpieczyć dom i jego mieszkańców.

Smoke sensor w kuchni
wzywam do raportu!

Sprawdzam podzespoły, połączenia
radiowe i komunikacje z sąsiadami....
Wszystkie systemy sprawne.
Przyjęłam.
Następny kontakt za godzinę.

Zrozumiałem. Bez odbioru.
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Ochrona
antysabotażowa
Każdy z czujników FIBARO Smoke Sensora wyposażony
został

w

zabezpieczenia

antysabotażowe.

Jakakolwiek

ingerencja w obudowę, a także próba jego demontażu
zostanie odnotowana i zaalarmowana mieszkańcom.

Czujnik przeciwpożarowy to niezwykle ważny element

instalacji bezpieczeństwa Twojego budynku, dlatego nie
można dopuścić do jakiejkolwiek ingerencji bez Twojej wiedzy.

Próba odłączenia zasilania, kradzieży czy innej próby
sabotażu spowoduje natychmiastową reakcję.
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Tester zasięgu sieci Z‐Wave
Wbudowany w czujnik alarm świetlny LED RGB pozwala na pracę w roli testera
zasięgu sieci Z - Wave. Dobra komunikacja czujnika z centralą HOME CENTER 2
to podstawa sprawnie działającej instalacji inteligentnego domu FIBARO.
Nasz czujnik potrafi komunikować się z centralą przewodowo lub
bezprzewodowo w sieci Z - Wave. Jeżeli nawet zasięg jest zbyt słaby by
bezpośrednio skomunikować się z centralą HOME CENTER 2, to każdy z elementów instalacji może pośredniczyć w komunikacji, pozwalając na montaż elementów systemu FIBARO w najdalszych zakątkach naszego domu.

Bezpośredni

Poza zasięgiem

Routowany
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Wbudowane
urządzenie testujące
Niezawodna komunikacja gwarancją bezpieczeństwa w Twoim domu.
Smoke Sensor to urządzenie bateryjne, które nie tylko doskonale
sprawdza się w roli testera sieci Z-Wave, ale także wykonuje
automatyczny test, informując centralę o swojej ciągłej gotowości do
działania w przypadku sytuacji alarmowych.
Niezwykle skuteczny proces, wykonywany systematycznie co minutę,
pozwala systemowi kontrolować funkcjonowanie systemu alarmowego.
Istnieje również możliwość wykonania testu manualnego. Wystarczy
przytrzymać przycisk, znajdujący się na środku czujnika i czekać na
świetlny sygnał urządzenia.

Informowanie
przez kolorowanie
Smoke Sensor poinformuję Cię kolorem
o aktualnym stanie urządzenia. Zielone
światło wbudowanej diody LED, będzie
oznaczać, że urządzenie działa prawidłowo,
a Ty możesz czuć się bezpiecznie.
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Ty gotujesz, ja pilnuję bezpieczeństwa
FIBARO Smoke Sensor to obowiązkowy gość Twojej kuchni. Za każdym razem gdy przygotowujesz ulubione dania swojej
rodziny, on pilnuje byś nie zapomniała o wyłączeniu gazu czy pozostawionej pieczeni w piecu.
Jakiekolwiek zagrożenie pożarem czy… spalonym mięsem, szybko zostanie wykryte i zaraportowane w dogodny dla Ciebie
sposób, wszystko dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych i udanego niedzielnego obiadu…
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Strażnik domu
Bezpieczeństwo mieszkańców domu FIBARO jest dla

nas najwyższym priorytetem. Dlatego od samego
początku projektowaliśmy nasz system tak, aby
maksymalnie zadbać nie tylko o komfort, ale także

o zdrowie Twoich bliskich i bezpieczeństwo Twojego
dobytku.

FIBARO Smoke Sensor to kolejny czujnik, po Flood

Sensor i Door/Windows Sensor, z którego jesteśmy
naprawdę dumni. To następny element Systemu
FIBARO

mający

tak

bezpieczeństwo życia.

duży

wpływ

na

jakość

i
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Wykres zaprezentuje nawet
niewielki poziom zadymienia
Informacje o poziomie zadymienia i temperatury zbierane są w tak zwanej czarnej skrzynce Smoke Sensora. Niezależnie od
tego czy system alarmowy jest uzbrojony czy nie, czujnik monitoruje ilość dymu w pomieszczeniach i cyklicznie wysyła dane
do centrali. Teraz jesteś w stanie wykryć nawet niewielką ilość dymu papierosowego.
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Historia alarmów
Każde z wykrytych zagrożeń jest archiwizowane i zapisywane w pamięci centrali oraz czujnika. Wszystkie można na bieżąco
monitorować za pomocą interfejsu na urządzeniach mobilnych, jak również zdalnie, logując się do panelu centrali poprzez
stronę dom.fibaro.com.
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Bezobsługowa aktualizacja
Ten nowoczesny czujnik przeciwpożarowy pozwala na całkowicie bezobsługową aktualizację oprogramowania. Jeżeli tylko
pojawi się aktualizacja usprawniająca jego działanie lub funkcjonalność, urządzenie automatycznie zaproponuje pobranie
nowego oprogramowania i zainstaluje je całkowicie bez zabierania Ci czasu. Centrala Home Center 2 zadba o to, by Twój
czujnik FIBARO Smoke Sensor był zawsze zaktualizowany, dając Ci maksymalne poczucie bezpieczeństwa.
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Twoj dom Twoja wyobraznia
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www.fibaro.com

