
HOME CENTER 3 LITE
Inteligentny dom zaczyna się tutaj!



W FIBARO uważamy, że Dom to najważniejsze miejsce na świecie. Właśnie dlatego 

stworzyliśmy rozwiązanie, które zmieni Twój Dom w inteligentny i pozwoli Ci cieszyć się 

wygodnym i bezpiecznym życiem.

Dzięki FIBARO, w prosty sposób - za pomocą jednego przycisku, gestu lub słowa – możesz 

sterować bramami, roletami, oświetleniem, temperaturą, monitoringiem, alarmem, systemem 

podlewania, czy sprzętem RTV i AGD.

Z nami zyskujesz pomocnika, który wyręczy Cię z wielu codziennych obowiązków oraz stróża, 

który będzie czuwał nad Twoim domem, powiadomi Cię o niepokojących zdarzeniach i sam 

na nie zareaguje. To prawdziwy przyjaciel Twojej rodziny, domowego budżetu i środowiska.

Rozpocznij przygodę w Inteligentnym Domu FIBARO z Home Center 3 Lite!





MOŻLIWOŚCI CENTRALI 
HOME CENTER 3 LITE

Centrala to kluczowy i niezbędny
element inteligentnego domu. 

To właśnie dzięki niej możliwe 
jest zdalne sterowanie i inteligentne 
zarządzanie wszystkimi urządzeniami 
podłączonymi do Systemu FIBARO.

















ZDROWIEBEZPIECZEŃSTWO
ZRÓWNOWAŻONY 

ROZWÓJWYGODA OSZCZĘDNOŚCI

DLACZEGO INTELIGENTNY DOM?



System FIBARO zadba o bezpieczeństwo Twoje 

i Twoich najbliższych.

▪ Wykrywanie dymu 

▪ Detekcja czadu

▪ Detekcja zalania

▪ Współpraca z istniejącym przewodowym systemem 

alarmowym (np. SATEL)

▪ Awaryjne otwarcie drzwi lub bramy garażowej

▪ Zamknięcie rolet podczas nieobecności 

domowników

BEZPIECZEŃSTWO



System FIBARO pomoże w zapewnieniu 

odpowiednich warunków dla Twojego zdrowia.

▪ Sterowanie wilgotnością

▪ Inteligentne ogrzewanie

▪ Pomiar jakości powietrza i ilości pyłów PM2.5 

i PM10

▪ Detekcja niebezpiecznych gazów 

▪ Sterowanie wentylacją i rekuperacją

▪ Powiadomienia w przypadku wystąpienia 

niebezpiecznych sytuacji

ZDROWIE



Inteligentny dom to przede wszystkim zwiększenie 

wygody i ułatwienie codziennych czynności.

▪ Sterowanie głosowe

▪ Zdalne sterowanie domem z aplikacji na telefony, 

tablety i smartwatche

▪ Automatyczne scenariusze – grupowanie 

urządzeń, harmonogramy i scen

▪ Kontrola nad urządzeniami z jednego przycisku 

lub pilota

▪ Połączenie wszystkich elementów domu 

w jeden ekosystem

WYGODA



FIBARO zadba aby Twój dom miał minimalny 

wpływ na otoczenie i środowisko.

▪ Inteligentne sterowanie ogrzewaniem 

prowadzące do redukcji zapotrzebowania 

na media grzewcze

▪ Budowanie świadomości poprzez pomiary 

zużycia energii elektrycznej

▪ Zastosowanie ściemniaczy, termostatów 

lub inteligentnych głowic prowadzi do znacznej 

oszczędności energii

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ



W systemie FIBARO każda Twoja złotówka jest 

na wagę złota.

▪ System ogrzewania jest inteligentnie sterowany 

poprzez harmonogramy i obecność domowników

▪ Wykorzystanie ściemniaczy, sterowników LED 

prowadzi do zmniejszenia rachunków

▪ Możliwość użycia scenariuszy i automatyzacji 

zapewnia, że żadne urządzenia nie będą 

nadmiarowo używane

OSZCZĘDNOŚCI



STEROWANIE

OŚWIETLENIEM

STEROWANIE

ROLETAMI I BRAMAMI

STEROWANIE

URZĄDZENIAMI 

ELEKTRYCZNYMI

STEROWANIE

OGRZEWANIEM

MONITOROWANIE 

DRZWI I OKIEN

MONITOROWANIE

TEMPERATURY

ZARZĄDZANIE 

SYSTEMEM  

PODLEWANIA

ZARZĄDZANIE 

MULTIMEDIAMI

OCHRONA

PRZED ZALANIEM

OCHRONA

PRZED CZADEM

OCHRONA 

ANTYWŁAMANIOWA

OCHRONA 

PRZED POŻAREM

CAŁY DOM W JEDNYM MAŁYM URZĄDZENIU



FIBARO HOME CENTER 3 FIBARO HOME CENTER 3 LITE

ZASTOSOWANIE Wszechstronne zastosowania w automatyce budynkowej: 

domy, mieszkania

Mniejsze domy (zalecane do 100m2) oraz mieszkania

ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH URZĄDZEŃ Do 230 urządzeń Z-Wave Zalecane do 40 urządzeń Z-Wave

TECHNOLOGIE KOMUNIKACJI Z-Wave 500, NICE 433MHz Z-Wave 700

TECHNOLOGIE PRZYGOTOWANE DO 

PRZYSZŁOŚCIOWEGO WDROŻENIA

Zigbee, BLE, NICE 868MHz Nie dotyczy

TECHNOLOGIE SIECIOWE Ethernet, Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi 2.4GHz

PROCESOR Quad-Core ARM Cortex A53 1,2GHz Single-Core ARM Cortex A7 900 MHz

PAMIĘĆ RAM 2 GB 512 MB

PAMIĘĆ FLASH 8 GB eMMC 4 GB eMMC

MOŻLIWOŚCI AUTOMATYZACJI LUA, sceny blokowe, panele, harmonogramy LUA, sceny blokowe, panele, harmonogramy

MAKSYMALNA ILOŚĆ SCEN Bez limitu Do 20 scen

WSPARCIE KAMER IP Bez limitu 1 kamera IP MJPG

WSPARCIE PLUGINÓW I QUICK APP Bez limitu 5 pluginów oraz 10 quick app

MECHANIZM MIGRACJI Tak, z HCL, HC2 Brak

DZIAŁANIE W TRYBIE POŁĄCZONYCH CENTRAL Tryb MASTER i SLAVE Tylko tryb SLAVE (Dostępny od kolejnych wersji 

oprogramowania)

SUGEROWANA CENA DETALICZNA 2130,08 PLN + VAT 487,80 PLN + VAT

POZNAJ NAJWAŻNIEJSZE RÓŻNICE



SIŁA EKOSYSTEMU



Jedyna na rynku, pełna linia gniazd i włączników. W jej skład wchodzą przede wszystkim 

urządzenia inteligentne, które umożliwiają, m.in.: sterowanie światłem, roletami, czy urządzeniami 

elektrycznymi - zarówno ręcznie, jak i za pomocą aplikacji oraz asystentów głosowych. 

Gniazda inteligentne uzupełniają znane ze wszystkich domów gniazdka klasyczne 

– np. internetowe, telewizyjne, czy z wejściem USB.

FIBARO WALLI



FIBARO HOME CENTER 3 LITE w pełni 

współpracuje z istniejącą bazą aplikacji FIBARO

▪ Zdalne sterowanie domem z aplikacji 

na telefony, tablety i smart watche

▪ Profile użytkownika – szybki dostęp 

do zarządzania domem

▪ Ulubione sceny i urządzenia

APLIKACJE FIBARO



Firma znana na globalnym rynku      

z projektowania i produkcji urządzeń 

opartych na Z-Wave oraz Wi-Fi. 

Od początku skupiła się na 

produktach bazujących na 

ogrzewaniu, zdobywając niezbędne 

doświadczenie poprzez rozwój 

swoich produktów. Dzięki temu 

posiada aktualnie jedną 

z najbogatszych na rynku ofert           

w obszarze ogrzewania 

i monitorowania parametrów 

powietrza. Ich produkty 

charakteryzuje: bardzo dobry design, 

wysoka jakość oraz funkcjonalność. 

Wybór MCOHome do portfolio 

produktów komplementarnych 

FIBARO to efekt wysokich ocen ich 

rozwiązań w wielu wymiarach.

EUTONOMY produkuje 

profesjonalne rozwiązania 

wspierające bezpośrednio ofertę 

FIBARO. Wszystkie produkty 

zostały zaprojektowane po to, 

aby rozszerzyć istniejący system 

o kilka interesujących elementów.          

Ramki do iPada euFrame oraz 

adaptery do montażu modułów 

FIBARO na szynie DIN TH35 

to naturalne uzupełnienie 

profesjonalnych instalacji. 

SALTO Danalock to sprawdzony 

dostawca praktycznych i prostych 

rozwiązań z zakresu kontroli 

dostępu. Jeśli w ramach systemu 

zaplanowano możliwość 

sterowania otwarciem drzwi, 

dostęp na kod lub planowana jest 

obsługa mieszkań na wynajem–

najlepszym wyborem będą 

rozwiązania tej firmy. 

Produkty zaprojektowane do 

profesjonalnych zastosowań. 

Wyróżnia je design, który 

doskonale wpasuje się 

w nowe lub już istniejące 

instalacje.

HMS INTESIS to profesjonalne 

rozwiązania w zakresie integracji         

z klimatyzatorami. Szerokie portfolio 

firmy obejmuje uniwersalne               

i dedykowane adaptery                  

do urządzeń klimatyzacyjnych. 

Dzięki wsparciu w FIBARO

produktów HMS możliwa jest 

integracja z systemami, które 

dotychczas często stanowiły 

wyzwanie dla instalatorów. 



Home Center 3 Lite umożliwia połączenie z wybranymi

produktami firmy Nice za pomocą urządzenia BiDi-ZWave.

Kompatybilność wsteczna interfejsu BiDi-ZWave ze wszystkimi

centralami FIBARO oraz możliwość instalacji w bardzo dużej

liczbie sterowników bram i drzwi Nice, pozwalają nie tylko na jego

wykorzystanie w już zrealizowanych systemach, ale także

na wspólną sprzedaż produktów FIBARO i Nice.

Chcąc stworzyć ofertę produktów FIBARO, możesz teraz

rozszerzyć ją o automatykę Nice w prosty, szybki i kompletny

sposób poprzez wykorzystanie np. BiDi-Zwave. 

Tak samo, gdy masz zamiar zaoferować ofertę automatyki Nice, 

możesz zagwarantować, że w dowolnym momencie można ją

zintegrować z inteligentnym domem i urządzeniami FIBARO, 

aby zapewnić szerszy i bardziej kompletny pakiet produktów i

spełnić wymagania Klientów.

HC3L i EKOSYSTEM Nice



ZARZĄDZANIE GŁOSEM

Systemem FIBARO można zarządzać na wiele 

różnych sposobów, również głosem. 

Amazon Alexa, Google Assistant lub Siri Shortcuts

– wystarczy jedna komenda, żeby sterować 

oświetleniem, roletami, zasłonami, bramami, 

ogrzewaniem i innymi urządzeniami. 

SIRI

Turn the temperature on 

in a living room to 21°C.



Nowy produkt w ofercie

Wprowadzenie produktu dostępnego dla

większego grona klientów rozpoczynających

przygodę ze Smart Home

Lepsze dopasowanie rynkowe

Lepsze dopasowanie rynkowe do kanałów typu

offline retail, deweloper i projektowego.

Wieksza segmentacja produktowa

Wprowadzenie większej różnorodności

produktowej – zwiększenie zakresu portfela

produktów.

#1

#2

#3

KORZYŚCI DLA DYSTRYBUTORA



Bardziej dostępny produkt

Wprowadzenie urządzenia dostępnego dla większego

grona klientów rozpoczynających przygodę ze Smart 

Home.

Wzmocnienie w profesjonalnych

instalacjach

Produkt uzupełniający ofertę HC3 w obszarze dużych

instalacji. Lepsze dopasowanie cenowe w dużych

instalacjach jako uzupełnienie sieci Z-Wave.

Rozwiązania skrojone na miarę

Gwarancja jakości doboru rozwiązań dla Klienta. 

Pełne działanie i wsparcie w ramach ekosystemu FIBARO.

#1

#2

#3

KORZYŚCI DLA INSTALATORA



Odpowiedź na potrzeby

Zwiększenie pozytywnych doświadczeń

i zaspokojenie wszystkich potrzeb poprzez

kompleksową usługę instalacji systemu.

Spokojny sen

Rozwiązanie spełniające wysokie parametry 

jakościowe. 

Dostępność

Produkt zaprojektowany jako podstawowa centrala 

systemu FIBARO. Urządzenie zapewnia stabilne 

działanie i wysoką jakość przy zachowaniu 

atrakcyjnej ceny.

#1

#2

#3

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA



Dostępność

Home Center 3 Lite to doskonały sposób,

aby rozpocząć przygodę z inteligentnym domem. 

#1

Atrakcyjna cena

Urządzenie w atrakcyjnej cenie umożliwia

korzystanie z możliwości systemu FIBARO. 

#2

Siła ekosystemu

Home Center 3 Lite jest integralną częścią systemu

FIBARO z pełnym wsparciem dla jego wszystkich

elementów. Jest również doskonały do kontroli

urzadzeń grupy NICE (np. poprzez adapter BiDi

Z-Wave).

#3

Uniwersalność

Mimo dużych możliwości systemu urządzenie jest 

proste w konfiguracji i zachowuje pełną spójność

z dotychczasową filozofią produktów FIBARO.

#4

PRZEWAGI KONKURENCYJNE HC3L



1. Możliwość dotarcia do nowych kategorii klientów

– również mniejszych domów i mieszkań

2. Przełamanie bariery wejścia w instalację systemu FIBARO

3. Nowy argument sprzedażowy do prostszych instalacji

automatyki budynkowej

4. Atrakcyjna propozycja dla klientów chcących rozbudować

system o kolejne centralki lub nowe mniejsze lokalizacje

(np. domek letniskowy)

5. Możliwość powrotu do klientów, którzy nie zdecydowali 

się na system ze względów finansowych

6. Szanse biznesowe w nowych kanałch dystrybucji 

(lokalni deweloperzy, instytucje, mały i średni biznes)

Our Features Product

This is a sample text. You simply add your 

own text and description here. This text is 

fully editable. 

WARTOŚCI SPRZEDAŻOWE




