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Yubii Home - nowe serce Twojego Inteligentnego Domu

Premiera nowej centrali zapewniającej
komfort i bezpieczeństwo dla całej
rodziny

W grupie siła - poznaj ekosystem Yubii 

Yubii Home to centrala zarządzająca
inteligentnym domem FIBARO oraz
produktami wchodzącymi w skład
ekosystemu Yubii, czyli urządzeniami
marek Nice, FIBARO, marek trzecich, a
także 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 doskonale sprawdzi się w przypadku m.in. mniejszych domów
lub mieszkań (do 100 m2) i instalacji zawierających do 40 urządzeń i 20
scenariuszy. Yubii Home pozwala użytkownikowi końcowemu zarządzać całym
systemem smart home również przy pomocy asystentów głosowych Amazon
Alexa i Google Assistant. 

Pozwól nam ułatwić Ci życie 

Yubii Home to centrala w pełni realizująca ideę inteligentnego
domu. 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
oświetleniem, roletami, bramami, drzwiami i oknami, urządzeniami
elektrycznymi, multimediami, ogrzewaniem, temperaturą, systemami
nawadniania, monitoruje wycieki wody, ulatnianie się czadu i wykrywanie
dymu. 

Automatyczne scenariusze, zdalne sterowanie i kontrola głosowa nad
wszystkimi inteligentnymi urządzeniami sprawią, że codzienne czynności
staną się jeszcze prostsze. Dzięki Yubii Home i zaprogramowaniu
odpowiednich scenariuszy świetlnych możesz 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. 

Inteligentny dom na lata, bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu 

Mocne strony Yubii Home to nie tylko design, wygoda i uproszczenie
codziennych czynności, ale przede wszystkim zrównoważony rozwój,
oszczędności i Twoje dobre samopoczucie. Zgodnie ze strategią firmy,
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. 

Bezpieczeństwo i stabilność systemu inteligentnego domu stanowią dla Nice
kluczową kwestię. 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 ma więc ryzyka, 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. 

Zobacz filmy i odkryj, ile możliwości oferuje Yubii Home: 

Poranna rutyna: https://vimeo.com/538661899/82421f5a85

Dzisiaj gotuję ja!: https://vimeo.com/538682192/21d036b830 

Twój idealny wieczór: https://vimeo.com/538696224/072888804b 
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Nadesłał:

nicepr 

Sesja treningowa: https://vimeo.com/538711506/9d1a4ca83f 

Twoje nowe doświadczenie z inteligentnym
domem: https://vimeo.com/538696441/388d89c189 

Zarządzaj ekosystemem Yubii z poziomu aplikacji  

  

Zarządzanie inteligentnym domem może odbywać się dzięki popularnym
asystentom głosowym, pilotom, gestom oraz poprzez aplikację – Yubii
App, która zastąpi aplikację FIBARO Home Center. Aplikacja Yubii App
dostępna jest w sklepie Google Play oraz App Store. Wystarczy wpisać frazy
„Yubii App”, „Yubii Home Center” lub „FIBARO”, a użytkownik zyska możliwość
pobrania nowej aplikacji. Funkcjonalności nowej aplikacji pokrywają się z
możliwościami wycofanej już FIBARO Home Center, najnowsze z nich to: 

1.     Nowe ulubione sekcje:

- Widoki stref alarmowych, kamer, świateł, rolet oraz dla ogrzewania (strefy i
termostaty)

- Możliwość ustawienia liczby wierszy ulubionych sekcji

- Możliwość ukrycia ulubionych sekcji

- Zmiana sposobu wyświetlania podsumowania domu i nowe elementy

2.     Podsumowanie dla ulubionych pomieszczeń i domu

3.     Tryb naścienny

4.     Przyśpieszenie połączenia z centralą

Nowa aplikacja Yubii App wspiera centrale Yubii Home oraz inne centrale
marki FIBARO. 

Zachęcamy do ściągnięcia aplikacji FIBARO Home Center App z:

- App Store: https://apps.apple.com/pl/app/fibaro-home-
center/id1421839464?l=pl 

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.fibaro.homecenter&hl=pl&gl=US 

Poznaj wszystkie możliwości Yubii Home na stronie www.yubiihome.com/pl 

 

---

*dostępne wkrótce 

Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są
przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i
wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie
ponosi odpowiedzialności za ich treść.
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Twój komentarz:

Czas jest najcenniejszym aktywem. Nie trać

go i działaj zgodnie z planem!

Mieszkania nadal drożeją, ale nie wszędzie

Nowotwory NET: trudne w diagnozowaniu,

bardzo skutecznie leczone

Fenomen grasicy – niezastąpiony parasol

ochronny naszego organizmu

Atmosfera sprzyja zakupom na rynku

nieruchomości

Co jeść wiosną, by czuć się dobrze?

Kaspersky uzyskał miano „Vendor to Watch” w

dziedzinie pojazdów opartych na

oprogramowaniu

Zwycięstwo Mateusza Gradeckiego w

pierwszym turnieju Pro Golf Tour w tym

sezonie

Patpol Legal wyróżniony w prestiżowym

rankingu The Legal 500

Siedem przeszkód do pokonania w wyścigu do

globalnego ożywienia

BARIS 52 LED – nieograniczone możliwości

aranżacji świetlnych w biurach

Bezramowy system przesuwny Moreview -

nowa klasa komfortu

Ceramiczna czy cementowa - którą dachówkę

wybrać?

Poznaj pracę burmistrza, sommeliera, trenera

boksu i żołnierza GROM-u z platformą

azir.edu.pl

Emitel z dobrymi praktykami w Raporcie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Huawei Band 6 – nowa opaska sportowa,

dostępna w atrakcyjnej ofercie za 199 zł

Laptopy Huawei MateBook serii D w nowych

wersjach i atrakcyjnej ofercie

Laptop Huawei MateBook X Pro w nowej

odsłonie i atrakcyjnej ofercie

Multimedialny tablet Huawei MatePad z Wi-Fi 6

teraz w atrakcyjnej ofercie

Huawei Watch Fit Elegant – inteligentny

smartwatch fitness w nowej wersji

36 rat 0% – nowa forma rat PayU w sklepie

huawei.pl

Fundusze unijne na cyfryzację polskich

samorządów. Które województwa otrzymają

najwięcej?

Jak zmieni się rynek nowych mieszkań w

najbliższych latach

LUX MED zaszczepi olimpijczyków

Dobry nadzór właścicielski będzie wsparciem

dla biznesu w okresie poCovidowym

Strategiczne partnerstwo OLX i Abstra na

kanale „Do Roboty”

ANESTEZJOLOG TO NIE TYLKO LEKARZ „OD

USYPIANIA”

Działania Credit Agricole docenione przez

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Premiera: Cooler Master MasterBox MB600L

V2 - elegancka i praktyczna

Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą

samochodu?

Problemy akustyczne mieszkań. Na co skarżą

się Polacy?

Premiera: Cooler Master MasterBox 540 -

unikalny charakter i pełna swoboda

Premiera: Cooler Master MasterAir 624 Stealth

i MasterAir 612 Stealth ARGB - nowe

chłodzenia proceso

Gioteck TX30 Megapak PS4 - zestaw

słuchawkowy dla graczy już dostępny w Polsce

Polacy boją się AstraZeneki i coraz

przychylniej patrzą na Sputnik V

http://centrumpr.pl/artykul/dziennikarstwo-obywatelskie-centrumpr-najlepszym-miejscem-na-publikacje,19512.html
http://centrumpr.pl/zarabiaj-z-centrumpr.html
https://centrumpr.pl/artykul/czas-jest-najcenniejszym-aktywem-nie-trac-go-i-dzialaj-zgodnie-z-planem,146416.html
https://centrumpr.pl/artykul/mieszkania-nadal-drozeja-ale-nie-wszedzie,146415.html
https://centrumpr.pl/artykul/nowotwory-net-trudne-w-diagnozowaniu-bardzo-skutecznie-leczone,146414.html
https://centrumpr.pl/artykul/fenomen-grasicy-niezastapiony-parasol-ochronny-naszego-organizmu,146413.html
https://centrumpr.pl/artykul/atmosfera-sprzyja-zakupom-na-rynku-nieruchomosci,146412.html
https://centrumpr.pl/artykul/co-jesc-wiosna-by-czuc-sie-dobrze,146410.html
https://centrumpr.pl/artykul/kaspersky-uzyskal-miano-vendor-to-watch-w-dziedzinie-pojazdow-opartych-na-oprogramowaniu,146409.html
https://centrumpr.pl/artykul/zwyciestwo-mateusza-gradeckiego-w-pierwszym-turnieju-pro-golf-tour-w-tym-sezonie,146408.html
https://centrumpr.pl/artykul/patpol-legal-wyrozniony-w-prestizowym-rankingu-the-legal-500,146407.html
https://centrumpr.pl/artykul/siedem-przeszkod-do-pokonania-w-wyscigu-do-globalnego-ozywienia,146406.html
https://centrumpr.pl/artykul/baris-52-led-nieograniczone-mozliwosci-aranzacji-swietlnych-w-biurach,146405.html
https://centrumpr.pl/artykul/bezramowy-system-przesuwny-moreview-nowa-klasa-komfortu,146404.html
https://centrumpr.pl/artykul/ceramiczna-czy-cementowa-ktora-dachowke-wybrac,146403.html
https://centrumpr.pl/artykul/poznaj-prace-burmistrza-sommeliera-trenera-boksu-i-zolnierza-grom-u-z-platforma-azir-edu-pl,146402.html
https://centrumpr.pl/artykul/emitel-z-dobrymi-praktykami-w-raporcie-forum-odpowiedzialnego-biznesu,146400.html
https://centrumpr.pl/artykul/huawei-band-6-nowa-opaska-sportowa-dostepna-w-atrakcyjnej-ofercie-za-199-zl,146397.html
https://centrumpr.pl/artykul/laptopy-huawei-matebook-serii-d-w-nowych-wersjach-i-atrakcyjnej-ofercie,146394.html
https://centrumpr.pl/artykul/laptop-huawei-matebook-x-pro-w-nowej-odslonie-i-atrakcyjnej-ofercie,146391.html
https://centrumpr.pl/artykul/multimedialny-tablet-huawei-matepad-z-wi-fi-6-teraz-w-atrakcyjnej-ofercie,146388.html
https://centrumpr.pl/artykul/huawei-watch-fit-elegant-inteligentny-smartwatch-fitness-w-nowej-wersji,146385.html
https://centrumpr.pl/artykul/36-rat-0-nowa-forma-rat-payu-w-sklepie-huawei-pl,146383.html
https://centrumpr.pl/artykul/fundusze-unijne-na-cyfryzacje-polskich-samorzadow-ktore-wojewodztwa-otrzymaja-najwiecej,146382.html
https://centrumpr.pl/artykul/jak-zmieni-sie-rynek-nowych-mieszkan-w-najblizszych-latach,146381.html
https://centrumpr.pl/artykul/lux-med-zaszczepi-olimpijczykow,146380.html
https://centrumpr.pl/artykul/dobry-nadzor-wlascicielski-bedzie-wsparciem-dla-biznesu-w-okresie-pocovidowym,146379.html
https://centrumpr.pl/artykul/strategiczne-partnerstwo-olx-i-abstra-na-kanale-do-roboty,146378.html
https://centrumpr.pl/artykul/anestezjolog-to-nie-tylko-lekarz-od-usypiania,146377.html
https://centrumpr.pl/artykul/dzialania-credit-agricole-docenione-przez-forum-odpowiedzialnego-biznesu,146376.html
https://centrumpr.pl/artykul/premiera-cooler-master-masterbox-mb600l-v2-elegancka-i-praktyczna,146375.html
https://centrumpr.pl/artykul/jak-zabezpieczyc-sie-przed-kradzieza-samochodu,146374.html
https://centrumpr.pl/artykul/problemy-akustyczne-mieszkan-na-co-skarza-sie-polacy,146373.html
https://centrumpr.pl/artykul/premiera-cooler-master-masterbox-540-unikalny-charakter-i-pelna-swoboda,146372.html
https://centrumpr.pl/artykul/premiera-cooler-master-masterair-624-stealth-i-masterair-612-stealth-argb-nowe-chlodzenia-proceso,146371.html
https://centrumpr.pl/artykul/gioteck-tx30-megapak-ps4-zestaw-sluchawkowy-dla-graczy-juz-dostepny-w-polsce,146370.html
https://centrumpr.pl/artykul/polacy-boja-sie-astrazeneki-i-coraz-przychylniej-patrza-na-sputnik-v,146369.html

