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Nieziemski potencjał
RGBW Controller to jedyny na świecie zaawansowany, bezprzewodowy sterownik do obsługi 

czterokolorowych taśm LED, wykorzystywanych w aranżacji wnętrz. Prócz tradycyjnych 
kanałów RGB obsługuje także czwarty kanał, światła białego, dla uzyskania palety barw       

poszerzonej o całą gamę kolorów pastelowych. 
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Nieziemski potencjał

RGB czy RGBW?
Moduł współpracuje z trzy-                         

i czterokolorowymi taśmami LED 
zapewniając miliony barw 

oświetlenia. 

Czujniki analogowe
RGBW Controller wyposażono             

w cztery wejścia analogowe 
obsługujące dowolne czujniki            

w zakresie napięć 0-10 V.

Cztery kanały wyjściowe
Cztery kanały wyjściowe pozwalają 

na podłączenie i niezależne                
sterowanie każdym ze źródeł światła.
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Dom taki jak Ty
Technologia diod LED na dobre wpisała się w technikę oświetlenia naszych domów. Światło 
to idealnie odnajduje się w nowoczesnych wnętrzach, w których w zależności od nastroju 

pragniemy poczuć ciepło i spokój.  
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Dom taki jak Ty
Wybierz ulubiony kolor 

W intuicyjnym interfejsie z łatwością dobierzesz kolory dla poszczególnych stref oświetlenia a pasek        
ulubionych barw, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odmieni salon czy dziecięcy pokój. 
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Stwórz własne barwne kompozycje...
W interfejsie konfiguracyjnym można zdefiniować dowolnie wybrany kolor światła, zmienić jego 

nasycenie, ustawić predefiniowane kolory, uruchomić programy, przypisać kolory wnętrz do użytkownika 
bądź użyć taśm LED do sygnalizowania zdarzeń odnotowanych przez system alarmowy. 
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...bądź skorzystaj z gotowych schematów 
Specjalnie dla Ciebie zaprojektowaliśmy 4 predefiniowane sceny świetlne z niezwykłymi               

animacjami. Przywołaj wspomnienia letnich deszczy przy animacji burzy, zanurz się                        
w atmosferze ciepła przy oświetleniu symulującym zapalony kominek, bądź poczuj magię 

inspirującego poranka w barwach zorzy polarnej.
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Dom podpowie kolorami
Inteligentny dom reaguje na wszystko co dzieje się w Twoim otoczeniu. Wykorzystaj RGBW 
Controller nie tylko do aranżacji oświetlenia ale również do informowania kolorami o czym 

zechcesz. Dzięki czterem wejściom analogowym możesz podłączyć cztery 
niezależne czujniki (0-10V). 
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Zaczaruj swoje wnętrze 
Po ciężkim dniu pracy należą Ci się chwile odpoczynku. Wystarczy, że uruchomisz wcześniej 

zdefiniowaną scenę relaksacyjną a Twój inteligentny dom zadba o najlepszą temperaturę, 
wilgotność powietrza, odpowiednią głośność relaksacyjnej muzyki i oświetlenie.                 

Dzięki RGBW Controller doświadczysz posiadania własnej oazy spokoju. 
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Podświetlenie umywalki albo 
wanny, zależne od temperatury 
wody, pozwoli Tobie uzyskać 
nieziemski efekt w aranżacji 

oświetlenia łazienki.

Zanurz się
w barwach Twojej wyobraźni  
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RGBW Controller to paleta kolorów 
tęczy w Twoim domu, która zmieni 
każdy pochmurny dzień w barwne           

chwile przyjemności. 

Eksplozja koloru
w strugach deszczu
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Migoczące promienie w ogrodzie 
powiadomią sąsiadów i służby      

ratownicze o obecności intruza. 
Poczuj komfort bezpieczeństwa.

Świetlisty patrol
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Niewyobrażalne możliwości
czujników analogowych

Urządzenie obsługuje nawet cztery czujniki analogowe, które dostarczają centrali FIBARO Home Center 2 
jeszcze więcej informacji pozwalających na podejmowanie działań, dbając o Twój komfort i bezpieczeństwo. 



Stacja
Pogodowa

Wilgotność
Gleby
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Uruchom podlewanie
gdy gleba jest faktycznie sucha

Podłączenie czujnika temperatury oraz wilgotności gleby do 
RGBW Controller pozwoli podlewać ogród w tylko        
odpowiednich momentach. Home Center 2 nie podleje 
ogrodu gdy gleba jest wilgotna po porannym deszczu.

Rekomendowane czujniki

LB-797
Czujnik wilgotności

gleby

AP-TOPZ5 
Zewnętrzny czujnik 

temperatury

http://www.label.pl/po/rek797.html
http://www.kompartpomiar.pl/?page=produkt&id=60&kid=53


Rekomendowane czujniki

Moc
Światła

Oświetlenie
Ogrodowe

* Czujnik w trakcie testowania i wdrażania w System FIBARO
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Światło księżyca
pozwoli zaoszczędzić energię 

Oświetlenie posesji nie tylko doskonale wygląda          
w nocy, ale również zwiększa bezpieczeństwo.       
Za sprawą czujnika światła podłączonego do 
RGBW Controller moc oświetlenia może być        
dostosowana do światła naturalnego. 

SERVODAN 43-198 
Czujnik zmierzchowy

PRODUAL LUX24*
Czujnik zmierzchowy

http://www.servodan.com/sites/default/files/product_data_-_43-198_gb_1.pdf
http://www.produal.com/folders/Files/PL%20Data%20sheets/LUX24%20karta%20katalogowa%20PL.pdf


Rekomendowane czujniki

jakość
powietrza

temperatura

wilgotność

ciśnienie
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Najlepsza opieka
nad dzieckiem

Podłącz cztery czujniki analogowe do RGBW Controller               
i kontroluj jakość powietrza, wilgotność, ciśnienie i 
temperaturę by zapewnić Twojemu maluchowi doskonałe 
warunki do snu i rozwoju.

GIRA Instabus EIB/KNX
Czujnik opadów

deszczu

HOTCOLD HCRH-01  
Wewnętrzny czujnik

wilgotności

PRODUAL KLH-100
Wewnętrzny czujnik

tempreatury

COMET SYSTEM T2214
Czujnik ciśnienia

powietrza

http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?NavID=000-011-1048-GIR057900
http://www.hotcold.com.pl/pliki/ma_67ad75.pdf
http://www.produal.com/PL/Produkty/Przetworniki/Wilgotno%C5%9Bci/KLH%20100%20-dash-%20KLH%20100-N
http://www.cometsystem.cz/products/t2214-barometric-pressure-transmitter-0-10v-output/reg-T2214


Rekomendowane czujniki

* Jumo dTrans CR02 kompaktowy przetwornik parametrów cieczy
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Akwarium pod kontrolą

Wykorzystanie jednego RGBW Controllera pozwoli na         
monitorowanie aż czterech parametrów (temperatury, pH, 
zawartości dwutlenku węgla i wapnia) a każda zmiana będzie 
alarmowana w formie powiadomienia push / sms / e-mail lub 
alarmowym kolorem oświetlenia.

Czujnik 
dwutlenku węgla*

Czujnik 
zawartości wapna*

Czujnik 
temperatury*

Czujnik 
pH*

http://jumo.com.pl/nasza-oferta/d3_r9_p401_Przetwornik--regulator-przewodnosci-koncentracji-rezystancji-sygnalow-standardowych-i-temperatury-JUMO-dTRANS-CR-02-202552.html


* Czujnik w trakcie testowania i wdrażania w System FIBARO
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Wykorzystując kolorowe taśmy LED oraz analogowe czujniki zbliżeniowe, możesz wyposażyć garaż 
w świetlny system parkingowy.

Mistrz parkowania w garażu

GXSENSOR *
Czujnik odległości

ROCKAUTOMATION *
Czujnik odległości

PEPPERL & FUCHS *
Czujnik odległości

MOTIONCONTROLSYSTEMS *
Czujnik odległości

http://www.alibaba.com/product-gs/930550429/2013_Ultrasonic_sensor_distance_10_meter.html
http://www.alibaba.com/product-gs/835580366/Ultrasonic_sensors_UNAM_30_distance_measuring.html
http://www.farnell.com/datasheets/16643.pdf
http://www.motioncontrolsystems.co.uk/DataEditorUploads/300-2500%20linear.pdf
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4-kanałowy ściemniacz 
dla oświetlenia o napięciu 12/24V
RGBW Controller umożliwia zarządzanie czterema kanałami oświetlenia. Jako jedyny na 
świecie sterownik bezprzewodowy pozwala na podłączenie aż czterech źródeł światła, 

których intensywność można zmieniać niezależnie.
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Światło w kuchni

Dopasuj najbardziej odpowiednie oświetlenie w zależności od tego czy      
relaksujesz się przy książce, słuchasz muzyki lub spędzasz miły wieczór ze 
znajomymi. Wybierz kolor ręcznie bądź skorzystaj z przygotowanych          
schematów tematycznych.
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Oświetlenie
zależne od temperatury

Podświetl panele ogrzewania 
podłogowego, umywalkę, prysznic 
kolorem zależnym od  temperatury. 
Efekt będzie piorunujący!
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Oświetlenie zależne od czujników

Skorzystaj z oświetlenia dopasowanego do warunków panujących za 
oknem. Światło może zostać włączone automatycznie gdy zacznie się 
ściemniać a jego natężenie może wzrastać wraz z zachodem słońca.
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Oświetlenie zależne od czujników

Klawisze ścienne
Ustaw ręcznie                

najbardziej odpowiadającą 
Tobie barwę światła, 

mieszając cztery kolory 
przy pomocy klawiszy.

Potencjometry
Potencjometry to cała 

tęcza w Twoich rękach. 
Sam dobierz barwę         

najbardziej odpowiadającą 
Twojemu nastrojowi.

Interfejs Fibaro
3 miliony kolorów Twojego 

światła to dopiero 
początek. Wybierz              

najbardziej odpowiadającą 
Tobie barwę.

Czujniki analogowe
Podłącz czujnik               

temperatury lub wiatru i 
dostosuj oświetlenie 

salonu do temperatury 
panującej na zewnątrz.



RGBW Controller

Bezprzewodowa aktualizacja
RGBW Controller to urządzenie, które możesz bezprzewodowo aktualizować wybierając 
odpowiednią opcję w Home Center 2, za każdym razem gdy aktualizacja jest dostępna.                

Po prostu wciśnij przycisk aktualizacji i delektuj się czasem spędzanym z rodziną. 
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RGBW Controller pozwala zarządzać i monitorować zużycie energii podłączonych do niego 
taśm LED. Cztery kanały umożliwiają łączne oraz niezależne pomiary pobieranego prądu.                      

Przy współpracy z Home Center 2 możesz sprawdzać aktualny pobór energii i historię zużycia.

Monitoruj zużycie energii



więcej na www.fibaro.com

Twoj dom Twoja wyobraznia, ,

www.fibaro.com



