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Smarthome to rozwi!zanie umo"liwiaj!ce inteligentne zarz!dzania domem. Produkty elektryczne oraz 
zintegrowane z nimi ró"nego rodzaju czujniki redukuj! wiele manualnych czynno#ci pozwalaj!c osi!gn!$ 
wyj!tkowy komfort mieszkania. Dom inteligentny to tak"e u%atwienia w codziennym zarz!dzaniu domem  
i odczuwalne w portfelu korzy#ci p%yn!ce z efektywnego sterowania energi! elektryczna czy energi! ciepln!.
Wa"n! cz&#ci! inteligentnego domu jest stolarka otworowa, która pod%!czona do czujników ma wp%yw na 
warunki wewn!trz budynku, jego energooszcz&dno#$ i bezpiecze'stwo.

FAKRO oferuje kompleksow! ofert" stolarki otworowej przystosowanej do zastosowania w budynkach 
inteligentnych. Szeroki wachlarz produktów zawiera okna fasadowe, drzwi tarasowe HS, okna dachowe,  
okna do dachów p%askich, ca%! gam& akcesoriów do okien oraz drzwi wej#ciowe czy bramy gara"owe.  
Produkty stolarki otworowej FAKRO z jednakowych materia%ów, w nowoczesnym wzornictwie zachowuj!c 
jednolit! stylistyk& i kolorystyk&. Montuj!c okna dachowe FAKRO w wersji elektrycznej z czujnikiem 
deszczu i kontaktronem, markiz" Solar z inteligentnym systemem dzia#ania czy rolet" wewn"trzn! 
zaciemniaj!c! mo$emy zrobi% pierwszy krok w kierunku domu smart.
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FAKRO smartHome to zaawansowane technologiczne rozwi!zanie,  
w którym produkty stolarki otworowej FAKRO zintegrowane s! w system 
inteligentnego domu – mo"na nimi sterowa$ lokalnie za pomoc! pilota.
Wyposa"aj!c dom w czujniki oraz dodatkowe urz!dzenia, budynkiem 
mo"na zarz!dza$ poprzez aplikacj& ze smartfona z dowolnego miejsca  
na ziemi, b&d!cego w zasi&gu internetu.

Smarthome – Twój dom, Twój wybór  
Mo"emy wybra$ technologi&, na której b&dzie opiera% si& twój dom 
inteligentny. Do wyboru mamy:

   bezprzewodowy protokó% transmisji danych Z-Wave,

   bezprzewodowy protokó% transmisji danych µWiFi.

Ich wybór zale"y od preferencji i potrzeb klienta.

/  3

Korzy&ci z zastosowania domu inteligentnego 

Komfort mieszkania na zdecydowanie wy"szym poziomie  

Ni"sze koszty p%yn!ce z efektywnego zarz!dzania energi! 
elektryczn! i ciepln! 
 
Bezpiecze'stwo oraz kontrolowany dost&p do budynku 

Inteligentne i energooszcz&dne o#wietlenie 

(atwe sterowanie multimediami  

Optymalizacja zu"ycia energii maj!cej wp%yw na ochron& 
#rodowiska  

Monitorowanie jako#ci powietrza  

Mo"liwo#$ sterowania g%osem 
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STEROWANIE Z-WAVE
PROTOKÓ! TRANSMISJI Z-WAVE

FAKRO smartHome dzia%a w oparciu o protokó% komunikacji Z-Wave, który jest kompletnym, bezprzewodowym systemem 
radiowym. Z-Wave to technologia komunikacji, specjalnie zaprojektowana do sterowania, monitorowania budynków 
mieszkalnych i obiektów komercyjnych. Technologia Z-Wave to najwy"sza jako#$ i bezpiecze'stwo w dziedzinie kontroli 
bezprzewodowej. System Z-Wave jest prosty w instalacji, %atwy w rozbudowie i zarz!dzaniu na ka"dym etapie eksploatacji 
budynku. Instalacja systemu nie wymaga stosowania rozdzielni oraz kabli komunikacyjnych pomi&dzy produktami 
elektrycznymi, co ewidentnie zmniejsza koszty i czas monta"u oraz zapewnia maksymalny komfort u"ytkowania systemu.

DZIA'ANIE 
SYSTEMU
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STEROWANIE WIFI
PROTOKÓ! TRANSMISJI WIFI

Technologia )WiFi oparta jest na bezprzewodowej komunikacji radiowej. Charakteryzuje si& 
wysok! przepustowo#ci!, odporno#ci! na zak%ócenia oraz mo"liwo#ci! do%!czania kolejnych 
urz!dze' w standardzie WiFi. Dzia%anie systemu polega na tym, "e z urz!dzenia steruj!cego np. 
smartfona wysy%any jest sygna% do routera, który rozsy%a sygna%y do poszczególnych urz!dze'. 
Awaria jednego urz!dzenia nie wp%ywa na dzia%anie innych urz!dze', a wszystkie sprawne 
urz!dzenia b&d! dost&pne. 

System WiFi jest prosty w instalacji, %atwy w rozbudowie i zarz!dzaniu. Mo"na go stosowa$ na 
ka"dym etapie eksploatacji budynku. Dodatkow! korzy#ci! jest mo"liwo#$ uzyskania zdalnego 
dost&pu do urz!dze' za po#rednictwem routera. Instalacja systemu nie wymaga stosowania 
"adnych centralek czy kabli %!czeniowych pomi&dzy urz!dzeniami elektrycznymi, co ewidentnie 
zmniejsza koszty i czas monta"u oraz zapewnia maksymalny komfort u"ytkowania. 

Wszystkie urz!dzenia w systemie WiFi sterowane s! za pomoc! smartfona, poprzez aplikacj& 
wBox, wspó%pracuj! z Google Assistant, co umo"liwia stworzenie wirtualnego domu Google 
Home i zarz!dzanie produktami FAKRO za pomoc! g%osu.

Magdalena Dziegieć
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ZALETY SYSTEMU
 nieograniczona mo"liwo#$ konfiguracji, mo"liwo#$ ustawiania sekwencji zdarze' - scenariuszy,
 brak przewodów %!cz!cych elementy systemu,
 dwukierunkowy sygna% – potwierdzenie wykonania zadanej akcji (np. potwierdzenie opuszczenia markizy),
 mo"liwo#$ dowolnego ustawienia stanu produktów np. markiz, rolet czy okien dachowych,
 obs%uga wielu typów produktów FAKRO i innych producentów, 
 intuicyjna obs%uga urz!dze',
 mo"liwo#$ zarz!dzania budynkiem z dowolnego miejsca na #wiecie, b&d!cego w zasi&gu internetu.
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RODZAJ 
TRANSMISJI 

DANYCH
Z - WAVE WIFI

Sie$ Oddzielne pasmo komunikacji 
radiowej 868 [MHz].

Komunikacja odbywa si& 
w ramach jednej sieci domowej 
WiFi 2,4 [GHz].

Sterowanie 
globalne

Sterowanie aplikacj! ze 
smartfona
Wymagana specjalna bramka 
pod%!czona do
internetu.

Sterowanie - aplikacja ze 
smartfona
Wymagany router pod%!czony do 
internetu.

Aplikacje Sterowanie produktów z 
ró"nych aplikacji  w zale"no#ci 
od producenta bramki. 
Aplikacje dost&pne w App 
Store oraz Google Play.

Sterowanie produktów z aplikacji 
wBox dost&pnej w App Store 
oraz Google Play.

Produkty 
FAKRO, 

które mo"na 
zastosowa$ 

w FAKRO 
smartHome

•okna dachowe Z-Wave,
•rolety wewn&trzne 
i zewn&trzne Z-Wave,
•markizy 
do okien dachowych Z-Wave,
•markizy 
do okien pionowych Z-Wave,
• okna do dachów p%askich,
• okna pionowe,
•drzwi przesuwane HS,
• bramy gara"owe,
• drzwi wej#ciowe.

•okna dachowe WiFi,
•rolety wewn&trzne 
i zewn&trzne WiFi,
•markizy 
do okien dachowych WiFi,
•markizy 
do okien pionowych WiFi,
• okna pionowe,
• drzwi przesuwane HS,
• bramy gara"owe,
• drzwi wej#ciowe.

Urz!dzenia 
innych 

producentów 
zintegrowane 

w systemie

inne urz!dzenia wyposa"one 
w modu% Z-Wave, jak np. 
o#wietlenie, ogrzewanie  
czy ró"nego rodzaju czujniki: 
deszczu, wiatru, dymu, smogu 
czy tlenku w&gla.

inne urz!dzenia wyposa"one  
w modu% WiFi, jak np. o#wietlenie, 
ogrzewanie czy ró"nego rodzaju 
czujniki.
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ZALETY SYSTEMU FAKRO SMARTHOME:
WY(SZY KOMFORT (YCIA
Korzystanie z rozwi!za' inteligentnego domu to podniesienie komfortu "ycia na znacznie wy"szy poziom. Integracja 
urz!dze' sterowanych elektrycznie powoduje, "e budynek
„my#li za nas” a w codziennym "yciu umo"liwia %atwiejsze funkcjonowanie. 

BEZPIECZE)STWO 
Inteligentny dom stoi na stra"y bezpiecze'stwa budynku. W zale"no#ci od zastosowanych rozwi!za' inteligentny 
system FAKRO smartHome zabezpieczy przed skutkami w%amania, po"aru czy zalania.  
Mo"emy sprawdzi$ czy okna, drzwi s! zamkni&te, a urz!dzenia elektryczne wy%!czone.  
Dodatkowo u%atwi "ycie osobom starszym, dzieciom oraz*ludziom o*obni"onej sprawno#ci. 

ZDROWIE 
Rozwi!zania smart w naszym domu mog! zadba$ o optymaln! ilo#$ naturalnego #wiat%a w pomieszczeniu, 
odpowiedni! temperatur& czy jako#$ powietrza. Te wszystkie parametry wp%ywaj! na nasze samopoczucie i zdrowie. 

FAKRO
smartHome
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OSZCZ*DNO+CI  
W FAKRO smartHome istnieje mo"liwo#$ konfiguracji systemu tak
aby twój dom oszcz&dza% energi& elektryczn! i ciepln! wykorzystywan! 
podczas jego u"ytkowania. Np. otwieraj!c okno do przewietrzenia 
pomieszczenia termostat automatycznie zmniejszy ilo#$ ciep%a 
przesy%an! przez grzejnik. 

WOLNY CZAS
Czasu nie da si& kupi$, ale na pewno da si& go zaoszcz&dzi$. 
Korzystanie z FSH pozwoli przeznaczy$ czas na odpoczynek.
Z inteligentnym domem FAKRO b&dziesz mia% wi&cej czasu na 
wszystko…

INDYWIDUALNE ROZWI,ZANIA
FAKRO smartHome to system o bardzo wysokiej elastyczno#ci.
Na ka"dym etapie budowy a nawet podczas jego u"ytkowania,
system mo"na modyfikowa$ w dowolnym zakresie.
Mo"na dok%ada$ kolejne urz!dzenia i czujniki pracuj!ce w systemie 
Z-Wave dostosowuj!c go do swoich potrzeb.
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ZRH12 12-kana%owy pilot 
radiowy. Dost&pny 
równie" w wersji 
1-kana%owej ZRH1 

ZRS24 zaawansowany 
pilota radiowy 
z wy#wietlaczem

ZRG3 3-kana%owy 
pilot radiowy

ZRW7 7-kana%owa 
klawiatura 
na#cienna

ZWL1 1-kana%owy 
sterownik radiowy, 
dost&pny równie" 
w wersji 2- i 
3-kana%owej

ZWK1 1-kana%owy 
sterownik radiowy, 
dost&pny równie" 
w wersji 2- i 
3-kana%owej

W ofercie FAKRO smartHome znajduj! si" nowoczesne kontrolery Z-Wave. 
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STEROWANIE
LOKALNE
Z-WAVE

ZWMR230 modu% roletowy 
230V, dost&pny 
równie" 
w wersji 
ZWMR24

ZWMC230 modu% kontakt 
230V, dost&pny 
równie" 
w wersji 
ZWMC24

ZWMA1 modu% 
adaptacyjny 
1-kana%owy

ZWMA4 modu% 
adaptacyjny 
4-kana%owy

ZWMP modu% pogodowy, 
przystosowany  
do wspó%pracy 
z czujnikami ZRD, 
ZWD, ZFD

Magdalena Dziegieć
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W ofercie Fakro smartHome mo$na znale-% ca#! gam" produktów WiFi:
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WiFi
 ZFC3 sterownik radiowy 

do aktualizacji 
poprzedniej 
wersji okien 
elektrycznych

inBox 1-kana%owy 
modu% 
adaptacyjny

shutterBox modu% roletowy 
230V, dost&pny 
równie" w wersji 
shutterBox 
DC 24V

gateBox modu% bramowy 

uRemote pilot radiowy

ZFL1 1-kana%owy 
sterownik radiowy 
230V

ZFB1 1-kana%owy 
sterownik radiowy 
bateryjny
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STEROWANIE Z APLIKACJI 
– z dowolnego miejsca na #wiecie b&d!cego w zasi&gu internetu za pomoc! smartfona, tabletu czy komputera. FAKRO 
smartHome dzia%a w po%!czeniu z central! FIBARO – Home Center 2, która umo"liwia sterowanie produktami poprzez 
przegl!dark& internetow! lub aplikacj& na urz!dzeniach mobilnych. Centrala FIBARO Home Center 2Centrala Home 
Center 2 firmy FIBARO umo"liwia zarz!dzanie certyfikowanymi produktami Z-Wave. Jej wszystkie funkcjonalno#ci 
s! dost&pne z poziomu przegl!darki internetowej lub aplikacji na urz!dzenia mobilne. Home Center 2 posiada 
preinstalowan! bibliotek& pluginów dla urz!dze' multimedialnych i smart tv, kamer, systemów alarmowych i kontroli 
oraz termostatów. Prosty kreator wizualny umo"liwia szybkie budowanie tzw. scen. Oprogramowanie FIBARO zapewnia 
prywatno#$ i gwarantuje ci!g%o#$ dzia%ania, nawet w przypadku braku po%!czenia z internetem.
Natywna aplikacja FIBARO do obs%ugi systemu FAKRO smartHome to intuicyjny i czytelny interfejs, za pomoc! którego 
mo"na kontrolowa$ inteligentny dom z dowolnego miejsca na ziemi. U"ywaj!c smartfona lub tabletu mo"na sterowa$ 
oknami, drzwiami, markizami a tak"e ogrzewaniem, #wiat%em oraz innymi urz!dzeniami elektrycznymi, a kontrola nad 
domem zawsze jest w zasi&gu r&ki. Aplikacja FIBARO wykorzystywana w FAKRO smartHome dost&pna jest w wersji na 
komputer jak równie" na urz!dzenia mobilne. Aplikacj& FIBARO mo"na pobra$ z:
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STEROWANIE  
Z APLIKACJI 
Z-WAVE

POBIERZ Z
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STEROWANIE Z APLIKACJI WIFI

Sterowanie  z dowolnego miejsca na #wiecie b&d!cego  
w zasi&gu internetu za pomoc! smartfona, tabletu czy komputera. 
Zdalny dost&p do urz!dze' zapewniony jest za po#rednictwem routera. 
Instalacja systemu nie wymaga stosowania "adnych dodatkowych 
centralek. Wszystkie urz!dzenia w systemie WiFi sterowane s! za 
pomoc! smartfona, poprzez aplikacj& wBox, wspó%pracuj! z Google 
Assistant, co umo"liwia stworzenie wirtualnego domu Google Home  
i zarz!dzanie produktami FAKRO za pomoc! g%osu.

Aplikacj& Blebox mo"na pobra$ z:

POBIERZ Z
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Dzi&ki FAKRO smartHome mo"emy tworzy$ i programowa$ w%asne scenariusze (sekwencje 
zdarze') dzia%ania inteligentnego domu. W zale"no#ci od naszych indywidualnych potrzeb 
mo"emy stworzy$ standardowy lub bardziej zaawansowany scenariusz dzia%ania inteligentnego 
domu. Ilo#$ scenariuszy jest nieograniczona i zale"y tylko od wymaga' u"ytkownika. Wszystkie 
sekwencje zdarze' s! spersonalizowane.  

Przyk%adowo je"eli czujnik tlenku w&gla wykryje zbyt wysokie jego st&"enie to system otworzy 
okno aby przewietrzy$ pomieszczenie. Scenariusz równie" pozwala na automatyczne otwarcie 
okien dachowych przy pomocy termostatu Z-Wave po przekroczeniu zadanej temperatury 
pomieszczenia. Dodatkowo system od%!cza grzejniki w wentylowanym pomieszczeniu.
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SCENARIUSZE

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                    zamówienia - tel. 697 701 156



 Scena Poranek – otwiera wszystkie rolety pionowe i dachowe,

 Scena Przewietrzanie – otwiera okna dachowe, termostat wy%!cza 
grzejniki,

 Scena Film – zasuwa rolety, #ciemnia #wiat%o do 20%;

 Scena Powrót do domu – w%!cza o#wietlenie,  
otwiera bram& gara"ow!;

 Scena Alarm CO – otwiera wszystkie okna,

 Scena Po#udnie – zasuwa markizy dachowe pod wp%ywem  
zbyt du"ego nas%onecznienia,

 Scena Smog – zasuwa wszystkie markizy z filtrem antysmogowym,

 Scena Wyj&cie z domu – zamyka rolety, uzbraja alarm,  
rygluje zamki w drzwiach, oknach HS, w wybranych gniazdkach 
odcina dop%yw pr!du,

 Scena W#amywacz – w%!cza #wiat%a w ca%ym domu  
oraz ods%onia rolety, monitoring w%!cza si&  
w tryb ci!g%ego nagrywania.
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PRZYK!ADOWE
SCENY
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Elektryczne okna dachowe FTP-V Z-Wave, FTP-V WiFi stanowi! 
istotny i integralny element inteligentnego domu.  
Umo"liwiaj! nap%yw naturalnego #wiat%a i przewietrzenie wn&trza. 
Okna mo"na otwiera$ i zamyka$ steruj!c nimi za pomoc! pilota 
lub smartfona. Mo"na ustawi$ procentowe otwarcie okna  
lub przypisa$ je do scenariusza tak aby np. samoczynnie si& 
otwiera%y o okre#lonej porze. Okna sterowane elektrycznie 
posiadaj! czujnik deszczu, który automatycznie zamyka  
skrzyd%o podczas opadów.

/   16

PRODUKTY FAKRO
DO DOMU 
INTELIGENTNEGO

OKNA DACHOWE Z-WAVE, 
OKNA DACHOWE WIFI

Magdalena Dziegieć
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W budynkach coraz cz&#ciej pojawiaj! si& okna zamontowane
w p%askich dachach. 

Okna DEF, DEG czy DEC mo"na równie" zastosowa$ w inteligentnym 
domu FAKRO smartHome, w którym wn&trza pod p%askim dachem s! 
w pe%ni u"ytkowe.

W oknach zastosowano czujnik deszczu, który zamyka okno podczas 
opadów. Na oknach mog! by$ zamontowane akcesoria wewn&trzne
i zewn&trzne dzia%aj!ce równie" w systemie smartHome.
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PRODUKTY FAKRO

OKNA 
DO DACHÓW
P!ASKICH
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Elektryczne markizy do okien dachowych AMZ Z-Wave,  AMZ WiFi, 
okien pionowych VMZ Z-Wave, VMZ WiFi oraz okien do dachów 
p%askich AMZ/F Z-Wave, AMZ/C Z-Wave chroni! wn&trza przed 
upa%em podczas upalnych dni. Umo"liwiaj! jednocze#nie dop%yw 
naturalnego #wiat%a i kontakt wzrokowy z otoczeniem.  
Markiz& Z-Wave czy WiFi mo"na zamontowa$ na standardowym oknie.
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AKCESORIA
DO OKIEN

MARKIZY Z-WAVE 
MARKIZY WIFI
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Rolety wewn&trzne ARP Z-Wave, ARP WiFi, zaciemniaj!ce ARF Z-Wave, 
ARF WiFi, aluzja AJP Z-Wave czy rolety do okien do p%askich dachów 
ARF/D Z-Wave, chroni! przed #wiat%em i przyjemnie zaciemniaj! 
wn&trze. Stanowi! równie" dekoracje wn&trza na poddaszu.  
Mog! by$ cz&#ci! FAKRO smartHome. Akcesoria pracuj! przy 
zamkni&tym oknie.
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AKCESORIA
WEWN"TRZNE 
Z-WAVE
AKCESORIA
WEWN"TRZNE 
WIFI

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                    zamówienia - tel. 697 701 156



/   20

Elektryczny mechanizm otwiera, zamyka 
skrzyd%a, przesuwaj!c szklane tafle do 
"!danej pozycji. Obs%uga odbywa si& 
wygodnie przy u"yciu pilota zdalnego 
sterowania lub smartfona, co wpisuje si& 
w koncepcj& FAKRO smartHome. Jest to 
idealne rozwi!zanie dla osób ceni!cych 
najwy"szy komfort u"ytkowania. Zastosowane 
rozwi!zanie umo"liwia obs%ug& jedno- i 
dwu-skrzyd%owych konstrukcji podnoszono-
przesuwnych o wadze do 400 kg. Niski próg 

gwarantuje przej#cie bez barier, za# programowana funkcja 
mikrowentylacji zapewnia dobry klimat w pomieszczeniu.

OKNA PIONOWE
INNOVIEW

DRZWI
PRZESUWNE HST 
DRIVE

Zastosowane w oknach HST mechanizmy (Siegenia) s! kompatybilne 
z protoko%em WiFi, jak równie" z innymi nowoczesnymi systemami 

inteligentnego sterowania na przyk%ad systemem Z-Wave.
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Okna pionowe z serii INNOVIEW  
w wersji elektrycznej dzia%aj! w systemie 
FAKRO smartHome. Specjalne si%owniki 
uchylaj! skrzyd%o w celu przewietrzenia 
pomieszczenia. W zale"no#ci od 
zastosowanego modu%u mog! by$ 
sterowane w systemie Z-Wave lub WiFi.
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OKNA
PIONOWE
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Do bramy gara"owej z serii INNOVIEW LINE 
mo"na zastosowa$ specjalny modu% ZWMC 
pracuj!cy w systemie Z-Wave, który zarz!dza 
central! bramy gara"owej. Stosuj!c modu% 
ZWMC zmieniamy bram& gara"ow! FAKRO w 
integralny element inteligentnego domu

Bramy gara"owe równie" mo"na sterowa$ w 
systemie WiFi po zastosowaniu modu%u Gatebox 
WiFi.
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Po wyposa"eniu drzwi w modu%y 
elektronicznego dost&pu w systemie 
Z-Wave lub WiFi (np. czytnik linii 
papilarnych), drzwi wej#ciowe staj! si& 
integralnym element inteligentnego
domu FAKRO smartHome.

Wykorzystuj!c odpowiedni! aplikacj&, 
mo"emy zamyka$ lub otwiera$ zamek  
w drzwiach za pomoc! smartfona  
z ka"dego miejsca na ziemi,  
b&d!cego w zasi&gu internetu.

/  23

DRZWI
WEJ$CIOWE

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                    zamówienia - tel. 697 701 156



Fakro Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i specy!kacji oferowanych produktów. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie stanowi" zapewnienia 
w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda#y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, nie s" tak#e opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy. 

Niniejsza publikacja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

FAKRO Sp. z o.o. ul. W!gierska 144a, 33-300 Nowy S"cz
tel. 18 444 0 444, www.fakro.pl, fakro@fakro.pl, infolinia 800 100 052

Fakro Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i specy!kacji oferowanych produktów. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie stanowi" zapewnienia 
w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda#y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, nie s" tak#e opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy. 

Niniejsza publikacja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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