
Smart home,
Safe living



Ας Συστηθούμε...



Καλωσήλθατε 
στο Σπίτι σας
Στην GEYER πιστεύουμε ότι το Σπίτι σας είναι το πιο σημαντικό μέρος 
στον κόσμο. Για αυτό διαθέτουμε ένα σύστημα που προσφέρει άνετο, 
φιλικό και ασφαλές περιβάλλον.

Ευφυές σπίτι είναι ένα μέρος όπου επικοι-
νωνούν μεταξύ τους πολλές συσκευές και 
συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ 
εύκολα να διαχειριστείς όλες τις συσκευές 
του σπιτιού, τον φωτισμό, τα ρολά, την θερ-
μοκρασία του χώρου, το σύστημα συναγερ-
μού ή του ποτίσματος  πατώντας απλά ένα 
κουμπί αφής.

Με τα προϊόντα FIBARO έχετε ένα πλήρες 
και ολοκληρωμένο σύστημα. Η αξιόπιστη και 
εύκολη στη χρήση κεντρική μονάδα, μετα-
τρέπει κάθε σπίτι σε Έξυπνο.



Κανένα μέρος δεν είναι 
σαν το Σπίτι σας
Οι συσκευές μας θα φροντίσουν εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η πλήρης ενσωμάτωση όλων 
των στοιχείων του Συστήματος FIBARO και η μοναδικότητά του σας δίνουν πλήρη έλεγχο του σπι-
τιού σας και την ελευθερία να δημιουργήσετε τις σωστές λύσεις που αναζητούσατε.

Το FIBARO είναι ένα ανοιχτό και εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα. 
Διαθέτει ήδη εκατοντάδες plug-ins και ενσωματωμένες συ-
σκευές των εταιρειών: Google, Apple, Samsung, Amazon, Bosch, 
Yamaha, IFTTT ή Yale. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να επιλέ-
ξετε και να συνδυάσετε προϊόντα διαφορετικών εταιρειών και να 
εξερευνάτε συνεχώς τις ατελείωτες δυνατότητες των Έξυπνων 
λύσεων στο Σπίτι σας.

Το Έξυπνο σπίτι δεν είναι μόνο ένας τόπος αλλά και ένας τρόπος 
ζωής. Ένας τρόπος ζωής που παρέχει λύσεις για τη βελτίωση της 
άνεσης, της ασφάλειας και της εξοικονόμησης χρόνου, χρήμα-
των και ενέργειας. Ο χώρος πρέπει να είναι φιλικός και να αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες όλων όσων ζουν σε αυτό.



Έξυπνο, περισσότερο από ευφυές
Το Έξυπνο σπίτι είναι ένα σπίτι που μας βοηθά να ζήσουμε τη ζωή μας, που προσαρμόζεται στις συμπεριφορές μας και 
απλοποιεί τις καθημερινές μας δραστηριότητες.
Είναι αυτό που παρέχει σημαντικά δεδομένα του σπιτιού σε κάθε μέλος της οικογένειας. Ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και 
δυνατοτήτων του συστήματος επιτρέπει στο σπίτι σας να φροντίζει την άνεση και την ασφάλειά σας.

Έλεγχος
Θερμοκρασίας 

Έλεγχος &
Διαχείριση Φωτισμού

Έλεγχος Ρολών
& Γκαραζόπορτας

Έλεγχος ηλεκτρικών 
συσκευών

Παρακολούθηση
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Διαχείριση 
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Προστασία
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Γιατί το σύστημα της FIBARO από 
την GEYER σας ταιριάζει απόλυτα;
Υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι για να επιλέξετε το FIBARO. Μάθετε τους πιο σημαντικούς!

Ασύρματο

Κανένα καλώδιο = καμία εγκατάσταση και επι-
σκευή! Η τεχνολογία FIBARO είναι ασύρμα-
τη, μοντέρνη και ασφαλής - σας επιτρέπει να 
προσθέσετε περισσότερες συσκευές χωρίς 
να απαιτείται καμία εγκατάσταση ή επέμβαση 
τεχνικού.

Συμβατότητα

Οι συσκευές μας δημιουργούν ένα συμπλη-
ρωματικό οικοσύστημα έτοιμο προς χρήση 
και έτοιμο προς ενσωμάτωση συσκευών και 
συστημάτων άλλων κατασκευαστών.

Επεκτάσιμο

Το FIBARO είναι η τέλεια λύση όταν έχετε 
σκοπό να επεκτείνετε το σύστημά σας στα-
διακά, προσαρμόζοντάς το στις δικές σας οι-
κονομικές δυνατότητες και αυξανόμενες ανά-
γκες



Απομακρυσμένος έλεγχος

Με την εφαρμογή για κινητά μπορείτε να εί-
στε σε συνεχή επαφή με το σπίτι σας - πάρτε 
τον έλεγχο του σπιτιού σας από οπουδήποτε 
στον κόσμο.

Μοναδικό

Οι συσκευές FIBARO δεν είναι μόνο χρήσιμες, 
αλλά και εξαιρετικά όμορφες. Οι σχεδιαστές 
μας κάνουν κάθε προσπάθεια να εξασφαλι-
στεί ότι η αισθητική τους θα ικανοποιήσει ακό-
μη και το πιο απαιτητικούς πελάτες.

Ασφαλές

Τα δεδομένα και η πρόσβαση στο σπίτι σας προ-
στατεύονται στο υψηλότερο επίπεδο από τα 
συστήματα WAF και Anti-DDoS, συμπεριλαμβα-
νομένης της κρυπτογράφησης της επικοινωνί-
ας, χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο TLS και κω-
δικούς πρόσβασης χρησιμοποιώντας το bcrypt.



Ανακαλύψτε τις
δυνατότητες του
σπιτιού σας
Όλα τα στοιχεία του Συστήματος FIBARO λειτουργούν 
μαζί έτσι ώστε το Σπίτι σας να μπορεί να διευκολύνει τις 
καθημερινές σας δραστηριότητες, να δημιουργεί μία ευχά-
ριστη ατμόσφαιρα για συναντήσεις με φίλους, να φροντί-
ζει τον κήπο σας, να ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού 
αμέσως μετά την αναχώρησή σας. Τι άλλο μπορεί να κάνει 
το Σπίτι για εσάς;



Ασφάλεια στο σπίτι με ένα κλικ

Με το απλό πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε τώρα να οπλίσετε 
τον συναγερμό σας και να προστατεύσετε το σπίτι σας, ειδικά 
όταν φεύγετε βιαστικά.

The Button Integrated
alarm system

Security
panel

Mobile
app

Intercom

Έχουμε πάντα τον έλεγχο

Δώστε πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους επισκέπτες με μοναδικό 
κωδικό PIN ενώ βρίσκεστε μακριά, π.χ. κηπουρός.

Ο καιρός στο Σπίτι

Το σπίτι σας μπορεί να αναγνωρίσει την εξωτερική θερμοκρασία 
και να ρυθμίσει την κατάλληλη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι.

Weather Plugin RGBW
Controller

RGBW
Controller

The Heat
Controller

Wall Plug Integrated
audio system

Ας διασκεδάσουμε

Οργανώστε ένα αξέχαστο πάρτι! Συνδυάστε την καλύτερη μουσική 
με μοναδικά εφέ φωτισμού για να κάνουν τους επισκέπτες σας να 
διασκεδάζουν.

Η αίσθηση ασφάλειας είναι το πιο πολύτιμο 
πράγμα που μπορούμε να εξασφαλίσουμε 
στον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Όταν 
το σπίτι μας είναι ασφαλές, μπορούμε να απο-
λαύσουμε το χρόνο που περνάμε με την οικο-
γένειά μας, να αναπτύξουμε τις αγαπημένες 
μας δραστηριότητες και να χαλαρώσουμε.

Το σαλόνι σας μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος 
για ένα πάρτι γενεθλίων, ένα ρομαντικό βράδυ 
για δύο ή ακόμα και μια συνάντηση χορού με 
φίλους. Η σωστή διάθεση δημιουργείται από το 
σπίτι σας, που θα αλλάξει το εσωτερικό και θα 
το μεταμορφώσει σύμφωνα με τις τρέχουσες 
συνθήκες.

Παρέχει υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας

Δημιουργεί μία 
ευχάριστη
ατμόσφαιρα



Τέλειο show

Δημιουργήστε την τέλεια διάθεση για μια ταινία το βράδυ με μια 
απλή φωνητική εντολή. Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να 
ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, Κατεβάστε τα ρολά και ενεργο-
ποιήστε ταυτόχρονα τα επιλεγμένα φώτα.

Voice 
assistant

Mobile
app

Γονικός έλεγχος

Ελέγξτε την ώρα που το παιδί σας απασχολείται μπροστά από έναν 
υπολογιστή ή την τηλεόραση και απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό 
ακόμα και από απόσταση.

Πότισμα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Συγχρονίστε το πότισμα με την εφαρμογή καιρού. Το σύστημα 
θα ρυθμίσει το επίπεδο ποτίσματος ανάλογα με τις καιρικές συν-
θήκες που επικρατούν.

Weather Plugin Sprinklers Schedule Integrated robotic 
lawn mower

Όμορφο κήπο πάντα

Μια χορτοκοπτική μηχανή που έχει προγραμματιστεί σωστά θα 
προετοιμάσει το γκαζόν την επιλεγμένη ημέρα της εβδομάδας, 
ακόμα και όταν απουσιάζετε.

Αφήστε τον εξοπλισμό στο σπίτι σας να σκεφτεί 
για σας όταν το χρειάζεστε. Κάντε τη ζωή σας πιο 
εύκολη και δώστε περισσότερο χρόνο για τον 
εαυτό σας και την οικογένεια σας.

Το σαλόνι σας μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος 
για ένα πάρτι γενεθλίων, ένα ρομαντικό βράδυ 
για δύο ή ακόμα και μια συνάντηση χορού με 
φίλους. Η σωστή διάθεση δημιουργείται από το 
σπίτι σας, που θα αλλάξει το εσωτερικό και θα 
το μεταμορφώσει σύμφωνα με τις τρέχουσες 
συνθήκες.

Έλεγχος πολυμέσων 
και οικιακές συσκευές

Φροντίζει τον 
κήπο σας

RGBW
Controller

Integrated TV Wall Plug







Πάντα σωστή ποιότητα αέρα

Ο ποιοτικός αέρας μέσα σε ένα σπίτι είναι απαραίτητος. Ο αι-
σθητήρας μονοξειδίου του άνθρακα και ο αισθητήρας ποιότητας 
αέρα θα ενεργοποιήσουν τον ανεμιστήρα εάν είναι απαραίτητο.

CO Sensor Air quality 
sensor

Air conditioning Temperature
Sensor

The Heat
Controller

Motion Sensor

Ζεστασιά όπως την χρειάζεστε

Με τη ρύθμιση της κατάλληλης θερμοκρασίας σε διάφορους χώ-
ρους θα μειώσετε σημαντικά τα έξοδα θέρμανσης και της παραγό-
μενης ενέργειας.

Δεν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας

Ένας αισθητήρας πλημμύρας ανιχνεύει το νερό σε ευπαθείς θέ-
σεις και στέλνει ένα σήμα στη βαλβίδα για να κλείσει την παροχή 
νερού.

Flood Sensor Single Switch CO SensorElectrovalve Air conditioning Mobile
app

Προστασία από κάθε πιθανό κίνδυνο

Ο αισθητήρας μονοξειδίου του άνθρακα θα σας ειδοποιήσει επικίν-
δυνα υψηλές συγκεντρώσεις CO. Θα ανοίξει επίσης τα παράθυρα 
και θα ξεκινήσει να λειτουργεί ο εξαερισμός.

Επιστρέψτε από την εργασία σας ή τις διακο-
πές σας και βρείτε την σωστή θερμοκρασία 
στο σπίτι σας, γεμάτο με καθαρό αέρα και κα-
τάλληλα επίπεδα υγρασίας όπως ακριβώς σας 
αρέσει. Ελέγξτε από απόσταση τον αέρα του 
κλιματισμού και της θέρμανσης ανάλογα με 
την περίσταση. 

Η ασφάλεια για εσάς και τους αγαπημένους 
σας δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Με τις συσκευ-
ές FIBARO το σπίτι σας μπορεί να ανταποκριθεί 
αυτόματα σε επικίνδυνες καταστάσεις και να σας 
ειδοποιήσει αμέσως.

Έλεγχος HVAC

Προστατεύει από τη 
φωτιά, πλημμύρες 
& μονοξείδιο του 
άνθρακα



Φως ακριβώς όπου βρίσκεστε

Τώρα, το φως σας ακολουθεί! Δεν χρειάζεται να το 
ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε - θα το 
κάνει αυτόματα ανάλογα με το πού βρίσκεστε, πα-
ρέχοντας σας άνεση και εξοικονόμηση.

Απενεργοποιήστε τα φώτα με ένα μόνο κλικ

Με τη βοήθεια της εφαρμογής, μπορείτε εύκολα να 
απενεργοποιήσετε το φωτισμό σε δωμάτια χωρίς να 
βρίσκεται κανένας μέσα.

Το καλωσόρισμα της ημέρας

Ξυπνήστε χωρίς ξυπνητήρι χάρη στα ρολά, τα οποία ανοίγουν 
αυτόματα σε καθορισμένο χρόνο.

Geolocation Smart Implant

Το σπίτι είναι έτοιμο για οτιδήποτε

Το σύστημα FIBARO ανοίγει την πόρτα εισόδου και την πόρτα του 
γκαράζ καθώς πλησιάζετε το Σπίτι σας και την κλείνει αμέσως μόλις 
παρκάρετε το αυτοκίνητο σας.

Από τώρα και στο εξής, η διαχείριση του φω-
τισμού στο σπίτι σας γίνεται δική του δουλειά. 
Διαχειριστείτε τον φωτισμό από τον καναπέ σας 
ή ακόμα και έξω από το σπίτι σας. Όχι μόνο θα 
αποκτήσετε ελευθερία και χρόνο, αλλά εξοικο-
νόμηση και σωστή διάθεση σε διάφορες κατα-
στάσεις.

Συνεργαζόμενες συσκευές αυτοματισμού κά-
νουν τις δραστηριότητες του σπιτιού σας πλή-
ρως αυτόνομες. Άρα εσείς δεν χρειάζεται να 
σκεφτείτε να κλείσετε την γκαραζόπορτα ή να 
αφήσετε να τα ρολά πριν να πάτε κρεβάτι. Το 
Σπίτι σας θα τα κάνει όλα από μόνο του.

Έλεγχος   
φωτισμού

Ελέγχει τα ρολ ά και 
τις γκαραζόπορτες

Single Switch Single
Switch

Integrated TV Wall PlugMotion Sensor RGBW
Controller

Dimmer

Schedule Roller Shutter





Ανακαλύψτε το μοναδικό 
Σύστημα από την GEYER





Πως λειτουργεί το έξυπνο σύστημα 
της FIBARO από την GEYER;
Το FIBARO διαθέτει συσκευές Z-Wave που συνδέονται σε κεντρικό HUB και συσκευές που είναι  
συμβατές με το Apple Homeκit. (συσκευές WiFi που συνδέονται απευθείας με το ρούτερ). Αυτές 
είναι δύο ξεχωριστές σειρές συσκευών που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις 
των πελατών μας

Το Z-Wave είναι μια ασύρματη τεχνολογία που σας επιτρέπει να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο και να διαχειριστείτε διάφο-
ρες ηλεκτρικές συσκευές απομακρυσμένα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε έξυπνα συστήματα κτιρίων. Στο δίκτυο Z-Wave, 
οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους με τον πίνακα ελέγχου και μεταξύ τους. Το σύστημα δεν απαιτεί καλωδίωση ή 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Η επικοινωνία μεταξύ των συσκευών του συστήματος FIBARO από την GEYER βασίζε-
ται σε ένα δίκτυο - κάθε συνδεδέμένη συσκευή στο δίκτυο είναι πομπός και δέκτης



Το HomeKit είναι πρωτόκολλο της Apple για την επικοινωνία συσκευών. Αυτή η τεχνολογία το καθιστά εύκολο και 
ασφαλές για τον έλεγχο των συνδεδεμένων συσκευών που είναι συμβατά με το HomeKit σε όλο το χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων της Apple, συμπεριλαμβανομένης της Apple TV, της Apple Watch, Siri, iPhone, iPad και iPod touch.



Ποια είναι τα 
μέρη του 
συστήματος;
Το σύστημα FIBARO από την GEYER αποτελεί ένα ολοκληρω-
μένο δίκτυο συσκευών, κάθε μία από τις οποίες εκπληρώνει μια 
συγκεκριμένη λειτουργία. Οι συσκευές χωρίζονται σε ομάδες 
ανάλογα τα καθήκοντα τους.
Τα στοιχεία υπεύθυνα για την «λήψη αποφάσεων» και την επε-
ξεργασία πληροφοριών λαμβάνουν πληροφορίες από τις συ-
σκευές που ορίζονται ως «αισθητήρες» για να τις μετατρέψουν 
σε εντολές που αποστέλλονται στους «ενεργοποιητές». Επωφε-
ληθείτε από ένα σταθερό και ολοκληρωμένο σύστημα με πλήρη 
έλεγχο του σπιτιού σας.



Αισθητήρες Λήψη αποφάσεων Ενεργοποιητές

Flood Sensor Smoke Sensor Motion Sensor

Door / Window
Sensor

Swipe KeyFob

The Button Smart Implant CO Sensor Double Switch 2 Roller Shutter 3 Single Switch 2

Dimmer 2 RGBW Controller

Wall Plug The Heat Controller & 
Temperature Sensor 

Home Center 2

Native app for mobile phones and tablets

Intercom



Home
Centers

Τα FIBARO Home Centers επικοινωνούν με συσκευές εντός του δικτύου Z-Wave και ενεργοποιούνται με τη 
λήψη δεδομένων από αισθητήρες. Επεξεργάζονται δεδομένα και αποστέλλουν εντολές προκειμένου να διεξα-
χθούν οι κατάλληλες ενέργειες.  Το FIBARO από την GEYER προσφέρει δύο κεντρικές  μονάδες. Τη Home Center 
Lite, που προορίζεται για αυτόνομες μονοκατοικίες και για διαμερίσματα και την Home Center 2, που μπορεί να 
λειτουργήσει και σαν κεντρικός ελεγκτής πολλών Home Center Lite, για μεγαλύτερα κτίρια και ξενοδοχεία.

Home Center 2
Z-Wave

Home Center Lite
Z-Wave





Ενεργοποιητές Αυτά είναι τα modules που επιτρέπουν π.χ. το φωτισμό ή τον έλεγχο των ρολών. Συ-
νήθως τοποθετούνται πίσω από τον διακόπτη, κοντά στην συσκευή που ελέγχουν ή 
απευθείας και σε μία πρίζα. Modules αυτού του τύπου λειτουργούν με όλους τους 
διακόπτες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε ούτε τους δια-
κόπτες τοίχων ούτε τις ηλεκτρικές πρίζες.

Dimmer 2
Dimmer φωτός

Z-Wave

RGBW Controller 
Controller RGBW

Z-Wave

Roller Shutter 3 
Ελεγκτής ρολών

Z-Wave

Single Switch 2 
Μονός διακόπτης

Z-Wave Apple Homekit

The Heat Controller
& Temperature Sensor
Θερμοστάτης και αισθητήρας 
θερμοκρασίας

Z-Wave Apple Homekit

Double Switch 2 
Διπλός διακόπτης

Z-Wave

Wall Plug
Πρίζα σούκο

Z-Wave Apple Homekit



Αισθητήρες Οι συσκευές συλλέγουν δεδομένα από το περιβάλλον και τα μεταδίδουν στο Home Center. Μετά την 
ανάλυση, το σύστημα δίνει εντολές στους ενεργοποιητές. Αυτά συνήθως τοποθετούνται στο πάτωμα, 
στον τοίχο, στην οροφή, στην πόρτα ή στο παράθυρο - ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση τους.

Door / Window Sensor 2 
Παγίδα πόρτας / παραθύρου

Z-Wave Apple Homekit

Flood Sensor 
Ανιχνευτής διαρροής

Z-Wave Apple Homekit

Motion Sensor 
Ανιχνευτής κίνησης

Z-Wave Apple Homekit

CO Sensor 
Ανιχνευτής CO

Z-Wave Apple Homekit

Smart Implant 
Μετατροπέας αναλογικών συσκευών

Z-Wave

Smoke Sensor 
Ανιχνευτής καπνού

Z-Wave



Τηλεχειριστήρια Τα τηλεχειριστήρια διαχειρίζονται σειρά συμβάντων ή συγκεκριμένες 
συσκευές. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε στο σπίτι ή να 
κρατήσετε το τηλεχειριστήριο στην τσέπη σας.

Swipe

Συσκευή που θα ελέγχει άλλες συσκευές ή 
θα τρέχει σενάρια μέσω κινήσεων με τα χέρια

Z-Wave

KeyFob

Τηλεχειριστήριο smart home

Z-Wave

The Button

Ασύρματο μπουτόν για συσκευές

Z-Wave Apple Homekit



Walli Eίναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά πριζών και διακοπτών, μια μοναδική σειρά έξυπνων συσκευών επιτρέποντας την 
αδιάλειπτη διαχείριση του φωτισμού, των ρολών σας ή ακόμη και των οικιακών συσκευών σας. Εσείς επιλέγετε τον τρό-
πο χειρισμού τους, μέσω εφαρμογής από το κινητό σας είτε μέσω φωνητικών εντολών. Κλασσικές πρίζες όπως οι πρίζες 
δικτύου, TV καθώς και USB συμπληρώνουν τις έξυπνες λύσεις. Η σειρά είναι ένας συνδυασμός έξυπνων και κλασσικών 
λύσεων με μοντέρνο σχεδιασμό. Ο ενσωματωμένος φωτισμός LED θα αναδείξει το στυλ και τον αισθητική της οικίας σας.

FIBARO Wall

Σειρά διακοπτών και πριζών

Z-Wave



Intercom
Έξυπνη θυροτηλεόραση

Z-Wave

Θυροτηλεόραση

Το FIBARO Intercom συνδυάζει τις λειτουργίες ενός σύγχρονου συστήματος ενδοεπικοινωνίας 
και ελέγχου πρόσβασης στο σπίτι, παρέχοντας μια υψηλή αίσθηση ασφάλειας και ελέγχου σε 
αυτούς που έχουμε δώσει πρόσβαση στο σπίτι όταν λείπουμε. Είναι μία από τις λίγες συσκευές 
αυτού του τύπου στην αγορά με πολύ ευρεία οπτική γωνία της κάμερας έως 180 μοίρες που 
μεταδίδει βίντεο Full HD. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε και να καταγράψετε όχι μόνο τους αν-
θρώπους που χτυπάνε την πόρτα, αλλά και τι συμβαίνει γύρω από το σπίτι ή την ιδιοκτησία σας.
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