
REŠITVE ZA PAMETNE HIŠE



Ujemite prve jutranje sončne žarke

#Pametnidom      poskrbi za dvig 

#senčil ali odpiranje lamel #žaluzij, 

takoj ob sončnem vzhodu



Pametni dom pomeni vsakomur nekaj povsem drugega. Za varčnega Jožeta pomeni 

pametno rabo virov: sonca, svežega zraka, elektrike, za zmrznjeno Mijo pomeni vedno 

pravo temperaturo v dnevni sobi in kopalnici. Preudarnemu Matiji pa daje mirno vest, 

ko odhaja na dopust, saj pametna hiša skrbi, da se v hiši ne more zgoditi nič 

nepredvidenega (npr. ogromna škoda, ki je posledica poplave v kuhinji zaradi puščanja 

odtočne cevi, uničeno ostrešje zaradi požara v pralnici, ker je ostal vključen likalnik). 

Veliko ljudi ob pametni hiši tudi zavdihne, da gre zgolj za dolgočasne urnike dvigovanja in 

spuščanja senčil ob sončnem vzhodu in zahodu, za lenobno prižiganje luči z glasovnim 

ukazom „Alexa, kitchen lights on“ in za, v večini časa nepotrebne, alarmne senzorje.

Pametni dom je lahko vse našteto in še več! Je ekosistem povezanih elemetov, ki nudijo 

udobje, nas varujejo in predstavljajo pomočnika pri optimalni porabi energije: 

sončne, električne ali življenjske.

Dom na dlani, kjerkoli in kadarkoli

S pomočjo pametnih naprav (telefon, tablica) lahko dom upravljate 

in nadzorujete tudi, ko niste doma.

Vgradnja brez večjih posegov v elektroinštalacije

Pametne elemente vgradimo neposredno v električno dozo.

Pri gradnji svetujemo, da izberete globoke doze (vsaj 60 mm).

Znižajte stroške električne energije
Vsi vgradni pametni elementi merijo porabo energije. Predvidite 

jih tam, kjer bodo priključeni največji porabniki.

Kaj je pametni dom?



Tudi ko ste #zdoma, preko telefona 

vidite #kdozvoni, z njim govorite in 

mu #odklenete vrata      

Lahko pa zgolj preverite ali je doma 

vse v najlepšem redu



Ogrevanje 

in hlajenje

Nadzor

temperature

Nadzor odprtja 

oken in vrat

Pametna 

ključavnica

Zalivalni 

sistem

Senzor izliva

in zapiranje vode

Protivlomna zaščita -

Alarmni sistem

Glasovno 

upravljanje

Svetila

Senčila in 

vrata

Električne 

naprave

Video 

nadzor

Multimedija

Požarna 

zaščita

Senzor ogljikovega 

monoksida

IP video 

domofon

Celovit sistem za pametne hiše



CENTRALNA ENOTA PAMETNE HIŠE

Dostopnost vašega doma od kjerkoli 

in kadarkoli

! !
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Brez internetne

povezave
Brez omrežja WiFi Z-Wave omrežje

a

a

Sistem pametne hiše deluje tudi brez interneta

Ker so vse informacije in nastavitve vašega pametnega doma shranjene lokalno, na 

centralni enoti FIBARO, pametna hiša kljub izpadu interneta deluje. Centralna enota 

FIBARO, v primerjavi z nekaterimi oblačnimi (cloud) in WiFi rešitvami, ni odvisna od 

drugih dejavnikov in ne pošilja občutljivih podatkov v oblak, ter zato zagotavlja zelo 

visok nivo varnosti in omogoča bolj stabilno delovanje.

Varnejše, cenejše in bolj udobno bivanje 

Osrednji in nepogrešljivi del pametnega doma je centralna enota, ki omogoča 

komunikacijo med elementi in tako usmerja delovanje celotnega sistema. Skrbi za 

večjo varnost, večje udobje bivanja in omogoča prihranke energije. 

Zmogljiva centralna enota FIBARO je povezljiva z mnogimi svetovno priznanimi 

napravami, mogoče pa je tudi upravljanje z glasovnimi asistenti kot sta Google 

Assistant in Amazon Alexa. 

Upravljanje sistema pametnega doma je enostavno, bodisi s pomočjo računalnika, 

tablice, pametnega telefona in pametne ure Apple Watch bodisi s klasičnimi stikali. 

Pametni dom sporoča izredne dogodke ali zgolj pošlje obvestilo, da se približuje 

nevihta ter zahteva odobritev za zapiranje strešnih oken. Pametni dom zbira 

informacije o delovanju naprav in jih tudi analizira (npr. porabo električne energije).

FIBARO sistem je odprt za povezovanje 

tudi drugih naprav, ki jih uporabljate doma

Odlična stabilnost in hitrost

4x1,2GHz procesor, 2GB RAM, 8GB eMMC

Možna integracija z več kot 2.000 elementov 

Hiter postopek konfiguracije

Blokovno programiranje, LUA in Quick Apps

Trojna zaščita pred morebitnimi vdori

Z-Wave, WiFi,  868 in 433 MHz ZigBee, Bluetooth,

Učinkovita in optimizirana strojna arhitektura 

720 MHz procesor, 128MB RAM, 

128 MB SLC HDD

Z-Wave tehnologija

Sprejme do 232 elementov

Povezovanje naprav z vtičniki (do 3 hkrati)

Čarovnik in blokovno programiranje scen 

Home center 3 Home Center Lite

Samodejno delovanje glede na urnike

Pametni dom se prilagodi vašim navadam in življenjskemu slogu, le-te v 

sistem lahko zapišemo v obliki urnikov in scen. Urniki in sosledja 

dogodkov omogočajo, da se bo vaš pametni dom zbudil in zaspal z vami, 

prilagajal temperaturo, moč svetlobe in druge lastnosti, skladno z vašimi 

željami.

„If this, than that“ - scene v pametni hiši

Sosledja dogodkov oz. scene omogočajo, da se podlagi 

spremembe nekega parametra izvede niz drugih aktivnosti (npr. 

vklop alarma > vrata na teraso so odprta > pametna hiša 

sporoči, da je potrebno pred aktivacijo alarma zapreti vrata). 

Scene lahko uporabniki ustvarjajo s pomočjo čarovnika, 

blokovnega programiranja ali programskega jezika LUA.



Enostaven uporabniški vmesnik
Enostavno upravljanje vašega pametnega doma preko intuitivnega , uporabniku 

prijaznega uporabniškega vmesnika.

Udobje na ukaz ali klik

Samo kratek glasovni ukaz ali klik je dovolj, da ustvarite okolje, kot si ga želite. 

Vklopite priljubljeno glasbo, vklopite projektor, hkrati nastavite želeno osvetlitev

in temperaturo ter spustite vsa senčila obenem.

Pametni dom, ki pozna vaše želje 

Pametni dom prepozna vaše želje in skrbi za udobje vaše družine. Vaš dom bo 

vedno pripravljen na vaš prihod, že takoj po vrnitvi boste začutili domače vzdušje.

S pametno hišo lahko prihranite 

Ko ste v službi, na počitnicah ali si želite preprosto uživati v prijetnem vzdušju 

vašega doma, pametni dom poskrbi za vse, vključno z varnostjo vaše družine in 

vaših stvari. Pametna hiša zagotavlja visoko stopnjo varnosti vašega doma.

Poleg udobja in varnosti, pametna hiša skrbi tudi za varčno porabo energije. 

Vaš pametni dom najbolje ve, kje in kdaj lahko prihranite. Vsak vgradni element 

namreč meri tudi porabo energije. 

Udobje na višjem nivoju 
Po napornem dnevu v službi ali drugih opravilih, si vsi želimo vrniti v okolje, kjer 

se lahko sprostimo in pozabimo na skrbi. Za dom in za vaše najbližje pa skrbi

pametna hiša.

Vaš dom je vedno pri roki, tudi ko ste zdoma

Med uživanjem na dopustu, oddaljen vpogled preko aplikacije pametnega doma in 

kamer, daje še dodaten občutek pomirjenosti, vse naprave so izklopljene in alarm 

vklopljen. Tudi povečanje temperature že med vračanjem domov, je več kot priročno. 

Najvišja stopnja varnosti

Elektrosmog se s pametno hišo Z-Wave ne povečuje

Za razliko od drugih omrežij (npr. WiFi), Z-Wave ne komunicira ves čas in posledično 

minimalno vpliva na zdravje bivalnega okolja.  Z-Wave naprave se „pogovarjajo“ 

v intervalih: sporočajo statuse v obliki mahjnih podatkovnih paketov ali se le oglasijo,

da še živijo. Pametni moduli, nameščeni v zidovih ali na pohištvu, predstavljajo 

zanemarljivo tveganje v primerjavi s pametnimi telefoni, ki jih nosimo ob sebi.



Protivlomna zaščita Protipoplavna, požarna zaščita

Najboljša zaščita pred vlomilci je dobra preventiva

Namestitev nadzornih kamer, senzorjev gibanja ali senzorjev odprtja na vratih in oknih 

ter sirene, vlomilcu močno zmanjšajo možnost vstopa v pametni dom. V primeru 

neljubega dogodka, pametna hiša sproži alarm in uporabniku pošlje sporočilo z 

obvestilom in fotografijo dogajanja. 

Hiša naj bo živa tudi, ko vas ni

Največ vlomov se zgodi v času daljše odsotnosti. Zato je pomembno, da hiša v tem 

času daje vtis, da je nekdo doma. Scenarij DOPUST bo po vnaprej določenih pravilih 

samodejno spreminjal položaj senčil, prižigal svetila, televizijo in glasbo.

Izkoristite sončne žarke

Moduli za upravljanje z roletami, žaluzijami ali roloji omogočajo nastavitev dvigovanja, 

spuščanja, ali želenega naklona pri žaluzijah glede na urnik ali druge parametre. 

Mogoče so nastavitve dviga senčil ob sončnem vzhodu in spusta ob zahodu ali v 

povezavi s senzorjem gibanja, svetilnosti ali temperature. Lahko so vključena tudi v 

alarmni sistem. Senčila tako postanejo pomemben del pametne hiše in omogočajo 

uravnavanje temperature v prostoru poleti in pozimi, pomagajo varčevati z energijo in 

poskrbijo za varnost imetja.

Garažna vrata

Pametna hiša je celovit sistem, ki združuje vse naprave na enem mestu. Na podlagi 

uporabnikove GPS lokacije, bo inteligentni sistem pri določeni oddaljenosti od doma 

odprl garažna vrata. Seveda le, če uporabnik tako želi.

Pametna svetila: vklop/izklop, temnenje ali paleta barv

Vgradnja pametnih modulov neposredno v električne doze omogoča nadzor in 

upravljanje svetil od kjerkoli in kadarkoli. Svetila so lahko povezana v različne scene: 

utripanje ob alarmu, prižiganje svetil ob prihodu domov, ugašanje svetil, ko zaspite, ...

Možnosti so skoraj neomejene, vgradnja pa enostavna, brez dodatnih kablov. Hkrati 

pa poskrbite za varčno rabo energije in okoljsko ozaveščenost.

Preprečite visoke stroške zaradi izliva vode

Senzor izliva vode in motorni ventil za zapiranje vode predstavljata varnostno 

kombinacijo pri nepričakovani poplavi v domu. Senzor zazna tekočino in nemudoma 

sproži zapiranje krmilnega ventila in dotok vode v objekt je zaprt. Tako je škoda precej 

zmanjšana, hkrati pa o dogodku takoj obvesti uporabnika, da lahko nastalo težavo 

hitro reši.

Požarna varnost

Varnost pred požarom zagotavlja senzor dima. V primeru zaznave dima, senzor 

opozarja z zvočnim in glasovnim alarmom ter uporabniku posreduje opozorilo na 

pametni telefon.

Ogljikov monoksid - tihi ubijalec

Presežna vrednost CO se lahko pojavlja v prostorih s pečmi na trda goriva, pečmi na 

naftne derivate (peč na kurilno olje, bencin ali petrolej) in s pečmi oz. bojlerji na 

zemeljski plin (metan). Ogljikov monoksid nastaja tudi med delovanjem motorjev z 

notranjim izgorevanjem. Možnost za povečane koncentracije CO so v domačih 

garažah in v podzemnih garažnih hišah že med običajnim obratovanjem vozil.

SENZOR ODPRTJA OKEN IN VRAT

SENZOR GIBANJA, TEMPERATURE, 

POSPEŠKOV IN SVETILNOSTI

ZUNANJE IN NOTRANJE KAMERE

SIRENA

SIMULACIJA ŽIVE HIŠE V ODSOTNOSTI

SENZOR IZLIVA IN 

VENTIL ZA ZAPIRANJE VODE

SENZOR DIMA

SENZOR OGLJIKOVEGA MONOKSIDA

ON/OFF STIKALA

TEMNILNIK

MODULI ZA BARVNO SVETLOBO

MODULI ZA LED SVETILA

MODUL ZA SENČILA:

rolete, žaluzije, tende

MODUL ZA DVORIŠČNA VRATA

MODUL ZA GARAŽNA VRATA

Pametna senčila

Pametna svetila



Ogrevanje, hlajenje, prezračevanje

Glasovno upravljanje

Ali je temperatura v vašem domu optimalna?

S pametno hišo lahko temperaturo v vsakem prostoru nadzorujete in upravljate na 

daljavo ali prednastavite urnike. Ne glede na to, ali gre za ogrevanje pozimi ali hlajenje 

poleti, bodo temperaturni senzorji in moduli za vklop ali izklop naprav za ogrevanje in 

hlajenje, delovali usklajeno ter glede na vaše potrebe in želje. V pomoč k zagotavljanju 

optimalne temperature, pa bo tudi spreminjanje položaja senčil zagotavljalo najboljši 

izkoristek sončnih žarkov.

Temperaturo lahko upravljate tudi s termostati

Z-Wave termostati, nameščeni na steni, radiatorjih ali na posamičnih conah talnega 

ogrevanja, omogočajo reguliranje temperature v posameznih sobah ali nadstropjih 

glede na urnike ali druge parametre (npr. scene: DOPUST, ALARM, KONEC TEDNA, ...).

Pametne rešitve starejšim in njihovim najbližjim olajšajo življenje

S pametnimi senzorji temperature, svetili, senzorji odprtja, senzorji gibanja, 

pametnimi ključavnicami in drugimi napravami, ki spadajo v napredne rešitve za 

pametni dom, lahko starejši, manj gibljivi ali invalidi veliko lažje upravljajo in 

nadzorujejo svoj življenjski prostor, obenem pa najbližjim omogočijo možnost 

nadzora in pomoči na daljavo, ko je le-ta potrebna.

Za invalide z gibalnimi težavami je pomembno glasovno upravljanje

Vse več naprav je mogoče upravljati glasovno in veliko lažje je z ukazom dvigniti 

senčila, zakleniti vhodna vrata ali poslati sporočilo najbližjim, da je pomoč nujna. Vse 

naprave so lahko uporabniku prilagojene tudi avtomatično, z urniki ali s scenami, tako 

da je odvisnost od pomoči minimalna. V primeru kakršnih koli odstopanj od želenih 

vrednosti, je pomoč takoj na poti.

Pametni elementi FIBARO delujejo s tehnologijo Apple HomeKit

Uporabniki Applovih naprav lahko še enostavneje in ceneje nadgradite hišo v pametni 

dom. Naprave FIBARO HomeKit enostavno priklopite v vaš pametni dom, ki ga 

nadzorujete in upravljate z aplikacijo iOS na napravah iPad, iPhone.

Katerega pomočnika imate pa vi: Alexo ali Google?

Glasovno upravljanje postaja pomembna funkcionalnost pametnega doma. Z 

glasovnim ukazom enostavno upravljate svoje naprave, pridobite želene informacije, 

vklopite glasbo, ki jo želite slišati, ali izklopite naprave ob odhodu od doma.

Naprave, kot so Amazon Echo, Google Home in drugi, se v pametni dom enostavno 

integrirajo.

Pametne rešitve za starejše in invalide

Apple HomeKit

PAMETNI TERMOSTAT

IR MODUL

SENZOR KVALITETE ZRAKA, 

VOC-a, VLAGE, TEMPERATURE

SENZOR GIBANJA

GUMB ZA PANIKO ALI DALJINEC

NADZOR TEMPERATURE

KAMERA

PAMETNA KLJUČAVNICA

SENZOR GIBANJA, TEMPERATURE, 

POSPEŠKOV in SVETILNOSTI

SENZOR IZLIVA

SENZOR ODPRTJA VRAT IN OKEN

PAMETNI GUMB

PREKLOPNO STIKALO

SENZOR DIMA

PAMETNA VTIČNICA



Pametni gospodinjski aparati Zalivalni sistem

Gospodinjski aparati, ki vedo kaj 

narediti

Pametni gospodinjski aparati so tukaj, 

zakaj jih ne bi povezali v enotno 

aplikacijo, v pametni dom. Prejmite 

obvestilo, ko pralni stroj opravi svoje 

delo, naj se vključi vaša priljubljena 

Ste v vašem domu že imeli kdaj poplavo?

Kljub zavarovalni polici, ki vključuje morebitne napake na vodovodnih ceveh ali izpust 

vode iz gospodijskih aparatov, je soočenje s sanacijo tal in pohištva zelo stresno in 

finančno zahtevno. Zakaj ne bi možnost poplave preprečili? Na kritična mesta 

namestite senzorje izliva vode, na ventil za zapiranje vode pa pametno stikalo.

Rešitev Go4Valve je samostojen produkt

Go4Valve poveže motoriziran ventil za zapiranje 

vode s senzorji izliva in v primeru zaznave vode 

nemudoma zapre dotok vode. Poplava in z njo 

posledice popravil so omejene. Stroški in

potrebe po organizaciji mojstrov za sanacijo 

so minimalni.

Visoko resolucijske kamere s snemalnikom ali brez 

Zunanje ali notranje kamere, ki omogočajo kvalitetno dnevno in nočno sliko, so v 

sistem povezane preko UTP kabla. Omogčajo bodisi zgolj ogled področja snemanja v 

živo ali snemanje zaznanega gibanja na snemalnik. Namestitev kamer prispeva 

pomemben delež k tehničnemu varovanju ljudi in premoženja. 

Tudi kamere so lahko del pametne hiše

Z vključitvijo kamer v pametni dom, pridobimo dodatno funkcionalnost video 

nadzornega sistema, v primeru sprožitve alarma, kamere zajamejo fotografijo in jo 

pošljejo uporabniku na e-naslov.

Preprečite visoke stroške nepotrebnega zalivanja

Uživajte v vašem vrtu, medtem ko pametni dom skrbi ali je zalivanje vrta smiselno 

glede na vreme in vlažnost tal, skrbi za košnjo ter za vodo v bazenu. Vrt, za katerega 

skrbi pametni dom, ne glede na letni čas in zahtevnost rastlin, „raste“ gospodarno.

Pametna razsvetljava in video nadzor vrta 

Sprehod po vrtu ob toplih večerih je prijetnejši, če se glede na vaše gibanje prižiga 

nežen soj luči, a je hkrati nesmiselno in energetsko potratno osvetljevati vrt celo noč. 

Pametni dom skrbi za preprečevanje nepotrebnega svetlobnega onesnaženja in za  

varčnejšo rabo energije,  za varnost pa skrbijo nameščene kamere in alarmni sistem. 

PRALNI IN SUŠILNI STROJ

PEČICA

MULTIMEDIJA 

(televizije, glasbene in 

igralne konzole)

SESALCI ROOMBA

PAMETNI ZALIVALNI SISTEM 

(vreme, vlažnost tal) 

UPRAVLJANJE KOŠNJE

PAMETNA RAZSTEVLJAVA 

UPRAVLJANJE Z BAZENOM 

(temperatura vode) 

VIDEO NADZOR V VRTU

ZUNANJE IN NOTRANJE KAMERE

NOČNI NAČIN SNEMANJA

SNEMALNIK

POVEZLJIVOST S PAMETNO HIŠO

Protipoplavna zaščita 
Videonadzorni sistem

Go4Va    ve

PAMETNO

STIKALO

glasba, ko prispete domov, preudarno omejite uporabo igralnih konzol otrokom, 

vklopite gospodinjske aparate ponoči, ko je cena električne energije najnižja,  

nadzorujte porabo energije zamrzovalne omare. To je le nekaj primerov, kako 

funkcionalen je lahko pametni dom.



IP video domofoni DoorBird

Pametni dom se prične pri vratih

Z IP video domofonom DoorBird boste lahko preko aplikacije pametnega telefona od 

kjerkoli pogledali kdo je pred vašimi vrati, se z obiskovalci pogovarjali in jim odprli vrata. 

Četudi se na zvonjenje ne boste mogli oglasiti takoj, lahko na telefonu kadarkoli 

pogledate  zgodovino obiskov. 

Vaš hišni varnostnik in prijazni vratar v enem

IP video domofon ima vgrajeno zmogljivo HD, 180° kamero, z nočnim načinom in tako  

brez težav nadomesti nadzorno kamero. Vgrajeni senzor gibanja pa opozori na vse 

nepredvidene dogodke pred vrati in jih tudi zabeleži v zgodovino gibanj. 

IP video domofon dopolnite z IP notranjo enoto ali z IP zvoncem

IP video domofon lahko deluje samostojno, v kombinaciji s pametnimi napravami kot 

je mobilni telefon ali tablica. Lahko pa se ga dopolni z notranjimi enotami ali z 

notranjim zvoncem. Notranja enota omogoča video pogovor, oklepanje vrat in 

pregled zgodovine, zvonec pa zgolj glasovno opozarja v primeru, da je nekdo pred 

vrati. Tako zvonec kot notranja enota delujeta na IP protokolu  (priklop na UTP kabel).

D1101 D1101 D2101V D2102V D21013V D2101KV D2101KH D2101IKH D2101FV EKEY D2101FPB D2101FPBK D210DKV D210DKH

na telefonu     od kjerkoli vidim #kdozvoni

#odpremvrata četudi me ni doma

vem tudi kdo je bil pred vrati, ko me ni bilo

#takoj vem, da je nekdo pred vrati

Domofon, ki ga lahko kombinirate s 

stavbnim pohištvom ali barvo fasade

IP video domofoni serije D21x so na voljo 

v različnih izvedbah in RAL barvah. Na 

voljo pa so tudi v priljubljeni antracit  

barvi DB703.

Authorized 
Partner



Pametna ključavnica in tipkovnica

Ne iščite ključev pred vrati vašega doma

Pametna ključavnica Danalock deluje brezžično in omogoča enostaven dostop do 

vašega doma s pomočjo pametnega telefona. Ključavnica je univerzalna in jo je 

mogoče namestiti na skoraj vsa vrata. 

Nadzorujte vaš dom enostavno, brez ključev

Pametna ključavnica je na voljo v več izvedbah: Bluetooth, Z-Wave, ZigBee in HomeKit. 

Osnovno, Bluetooth verzijo lahko nadgradite z dodatkom Danabridge, verzijo Z-

Wave pa enostavno povežete v pametni dom. Do pametne ključavnice lahko tako 

dostopate od kjerkoli preko pametnega telefona. Enostavno vstopanje, brez 

pametnega telefona, pa je še vedno možno s ključem ali z vnosom PIN številke na 

brezžični tipkovnici Danapad.

Enostavna namestitev 

Za namestitev ne potrebujete posebnega orodja, menjava cilindra in montaža 

pametne ključavnice na notranjo stran vrat traja vsega 5-10 minut.

Samodejno odklepanje in zaklepanje

Pametno ključavnico Danalock lahko nastavite tako, da ob prihodu zazna vaš pametni 

telefon in ključavnica se bo samodejno odklenila.

Danabridge Danapad - brezžična tipkovnica Nastavek za obstoječi cilinder

Danabridge se uporabi 

kot most za oddaljeni 

dostop do pametne 

ključavnice Danalock.

Omogoča povezavo z 

dvema ključavnicama 

hkrati.

Če pametnega telefona ali ključa 

nimate vedno pri roki, lahko 

uporabite namensko brezžično 

tipkovnico Danapad. 

Danapad omogoča dodeljevanje  

različnih PIN kod, primerna je za 

zunanjo uporabo.

Za obojestranske ključavnice je 

n a m e n j e n  n a s t a v e k ,  k i 

o m o g o č a  o b d r ž a n j e 

obstoječega cilindra. V tem 

primeru ob vgradnji pametne 

ključavnice, menjava ključev ni 

potrebna.

Nastavljiv EURO cilinder, z varnostmi ključi

Ne najdete    ključa? Nič zato! 

Za #odklepanjevrat      uporabite 

pametni telefon, #PIN       ali 

vrata odklenite na #daljavo



Usklajevanje

rešitve

Vgradnjo lahko opravimo v 

celoti: izvedemo 

elektroinštalacijska dela, 

programiranje ter zagon in 

predstavimo delovanje 

uporabnikom. Po potrebi 

uredimo tudi internetno 

omrežje.

Priprava 

idejne 

rešitve

Na podlagi načrta hiše ali 

stanovanja pripravimo 

idejno zasnovo pametnega 

doma. Pametne elemente 

razporedimo glede na 

možnosti in obstoječe 

naprave v objektu. 

Upoštevamo optimalnost 

izgradnje omrežja Z-Wave.

Idejno rešitev predstavimo 

uporabnikom in skupaj 

pripravimo končno verzijo. 

Ker je rešitev modularna, v 

tej fazi pripravimo celovito in 

optimalno rešitev. Sama 

vgradnja pa si sledi po 

fazah, glede na želje in 

možnosti uporabnika.

Po zagonu rešitve smo na 

voljo za pomoč ali pa na klic 

izvedemo želene spremembe 

in nadgradnje. 

Kot certificirani inštalater 

FIBARO pametnega doma, 

lahko celotni sistem tudi 

redno vzdržujemo in smo na 

voljo 24 ur na dan, vse dni v 

letu.

Svetovanje po 

vgradnji, 

nadgradnje

in vzdrževanje

Vgradnja 

in zagon



Zakaj izbrati rešitve Go4Panda

MODULARNOST
Rešitev se lahko enostavno dograjuje.

VARNOST
Dom in uporabniki so zavarovani

na nivoju elektronskega bančništva.

PROIZVEDENO V EU
Srce pametne hiše in večina pametnih 

elementov, so razviti in proizvedeni v EU.

EU

SVETOVANJE IN 
CELOVITA REŠITEV

V Go4Panda smo usposobljeni za pametne 

inštalacije, od ideje do izvedbe.

ODDALJEN DOSTOP
Do vašega doma lahko dostopate

oddaljeno, s pametnim telefonom.

SODOBEN DIZA JN
Elementi, ki jih vgrajujemo,

se odlično vključijo v vaše okolje.

POVEZLJIVOST
Sistem komunicira na standardiziranem Z-Wave 

protokolu, kar omogoča povezljivost različnih naprav.

ENOSTAVNA VGRADNJA
Sistem ne potrebuje namenskega ožičenja, 

vgrajuje se na klasične elektroinštalacije.

Sodelujemo z najboljšimi

Authorized 
Partner
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