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Zobacz oferty produktowe firm

Stan surowy zamknięty

Domy i konstrukcje

Surowce podstawowe

Fundamenty, ściany, stropy

Izolacje termiczne i akustyczne

Hydroizolacje

Dachy i rynny

Okna, drzwi, bramy, oranżerie

Akcesoria do okien i drzwi

Rolety, kraty rolowane, markizy, żal…

Instalacje

Materiały do instalacji

Instalacje grzewcze

Instalacje wodociągowe

Kanalizacja i odwodnienie

Wentylacja, klimatyzacja

Systemy kominowe, kominki i piece

Centralne odkurzanie

Instalacje elektryczne

Dom bezpieczny i inteligentny

Wykańczanie i urządzanie

Chemia budowlana

Okładziny ścienne, podłogowe, ele…

Podłogi i posadzki

Systemy suchej zabudowy

Schody i balustrady

Oświetlenie

Wyposażenie wnętrz

Wokół domu

Narzędzia

Automatyka, sterowanie, inteligencja

Yubii Home - inteligentna centrala FIBARO
zarządzająca domem

 
 Artykuł na: 4-5 minut 2021-04-28

Zapraszamy na premierę nowej centrali gwarantującej komfort i bezpieczeństwo dla całej
rodziny. W grupie siła – poznaj ekosystem Yubii!

Yubii Home jest centralą zarządzającą inteligentnym domem FIBARO oraz

produktami wchodzącymi w skład ekosystemu Yubii, czyli urządzeniami marek

Nice, FIBARO, marek trzecich, a także już niebawem – elero, niemieckiej marki

zrzeszonej w Nice. 

 

 

 

Yubii Home to pierwsza centrala łącząca technologie Nice i FIBARO, ale to nie

wszystko - dzięki kompatybilności z protokołami Z-Wave i WiFi jest otwarta na

integrację z 3000 urządzeniami innych firm działających w standardzie Z-Wave.

Centrala idealnie sprawdzi się w przypadku m.in. mniejszych domów lub mieszkań

(do 100 m ) i instalacji zawierających do 40 urządzeń i 20 scenariuszy. Dzięki Yubii

Home końcowy użytkownik może zarządzać całym systemem smart home także

przy pomocy asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant.

Bezproblemowe życie z centralą Yubii Home
Yubii Home zarządza wszystkimi elementami automatyki domowej i komunikuje

się z nimi - odbiera dane z czujników, przetwarza je i nadaje komunikaty w celu

wykonania odpowiednich działań. Umożliwia zintegrowane zarządzanie
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Walii -
kompletna
linia
inteligentnych
gniazdek i
włączników

Smart
Implant -
wszechstronny
moduł
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oświetleniem, roletami, bramami, drzwiami i oknami, urządzeniami elektrycznymi,

multimediami, ogrzewaniem, temperaturą, systemami nawadniania, monitoruje

wycieki wody, ulatnianie się czadu i wykrywanie dymu.

Odkryj Yubii Home

Automatyczne scenariusze, zdalne sterowanie oraz kontrola głosowa nad

wszystkimi inteligentnymi urządzeniami to wszystko sprawi, że codzienne

czynności staną się jeszcze prostsze.

Dzięki Yubii Homeoraz zaprogramowaniu odpowiednich scenariuszy świetlnych

możemy zaplanować włączanie światła rano, otworzyć drzwi garażu, aby wypuścić

psa na podwórko, stworzyć idealną atmosferę do przygotowania ulubionego dania,

lub po prostu spędzić relaksujący wieczór z Netflixem.

Użytkowanie Yubii Home daje gwarancję przebywania w inteligentnym, wygodnym i

przyjaznym środowisku od świtu do nocy.

Yubii Home oferuje zrównoważony rozwój,
oszczędności oraz dobre samopoczucie
Mocne strony Yubii Home to nie tylko design, wygoda oraz uproszczenie

codziennych czynności, ale przede wszystkim zrównoważony rozwój, oszczędności

i Twoje dobre samopoczucie. Zgodnie ze strategią firmy FIBARO, jednym z celów

Yubii Home jest zminimalizowanie negatywnego wpływu naszych domów na

środowisko poprzez inteligentne sterowanie ogrzewaniem i oświetleniem, oraz

monitorowanie zużycia energii elektrycznej. To nasze małe codzienne gesty, mogą

mieć wielki wpływ na całą planetę. 

 

 

 

Dobre samopoczucie jest równie ważne, dlatego dzięki możliwości dołączenia

systemów kontroli wilgotności, inteligentnego ogrzewania, pomiaru jakości

powietrza, wykrywania tlenku węgla i powiadamiania o niebezpiecznych sytuacjach,

Yubii Home w każdej chwili zapewni odpowiednie warunki i bezpieczeństwo dla

całej Twojej rodziny.

Yubii Home  to nieskończenie wiele możliwości - zobacz filmy!

Bezpieczeństwo i stabilność systemu inteligentnego domu to dla Nice kluczowa

kwestia. Ochroną przed hackerami jest szyfrowana transmisja danych (zarówno w

połączeniach lokalnych, jak i zewnętrznych). Jednoczesne wykorzystanie

wysokojakościowych komponentów daje centrali możliwość działania tylko

lokalnie, i w przypadku braku dostępu do chmury, zapewnienia kluczowe

funkcjonalności domu.

Nie musimy się martwić, że system przestanie działać, gdy operator sieci

postanowi odłączyć Internet, by np. przeprowadzić konserwację łącza. W

inwestycjach deweloperskich, w których klient nie ma jeszcze dostępu do sieci WiFi,

będą działać zdefiniowane automatyzacje (np. wykrycie ruchu, zalania, opuszczanie

rolet, włączenie/wyłączenie świateł itp.). W momencie podłączenia internetu

systemem będzie można zarządzać także z każdego miejsca na ziemi.
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czujnik ruchu
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P r z e c z y t a j  t a k ż e

Czas na inteligentne ogrody!

Choć praca w ogrodzie niewątpliwie jest przyjemnym zajęciem, nie wszyscy i nie
zawsze mamy na nią czas. Tu w sukurs przychodzą nam zdobycze technologii,

pozwalające w sposób automatyczny pielęgnować... Czytaj dalej

źródło i zdjęcie: FIBARO

Porównywarka produktów  IRBJ PORÓWNYWARKA

Warto zobaczyć Co za ile  Czas na wnętrze  Zielony ogródek

Bateria zlewozmywakowa stojąca Rodez

Bateria wannowa ścienna Algeo Square

Bateria umywalkowa stojąca Espacio

Okno z PVC Thermic 90

 

 

SOLANTO - efektowna nowość od Lena
Lighting

Gdzie ustawić kosze na odpady?

Domy i ogrody od nowa - magazyn ...

Kolor w ogrodzie - jak łączyć ...

 

 

ABC opryskiwania | Praktyczny poradnik
ochrony roślin

Te byliny możesz uprawiać w doniczkach ...

TOP 10 najlepszych warzyw do uprawy w doniczce

Wiosenna pielęgnacja bylin w 3 krokach!

 
 

Markizy Blachy dachowe płaskie i
blachodachówki

Napędy do bram
ogrodzeniowych

Okna dachowe (78x140
cm)
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