
Vad är smarta hem? 
 
Det är ett hem, kontor, lokal eller ett helt hus där 
man kan styra på distans olika vardagsföremål i 
hemmet till exempel dörrklocka, hushållsappara-
ter, belysning, utebelysning, hemsäkerhet, tvätt-
maskin, torktumlare, uppvärmning, vattenhante-
ring, robotdammsugare, dra ner gardiner till att 
värma upp bilen. Det är din fantasi som avgör. 
Med Fibaro smart hemsystem och internetupp-
koppling öppnas ett helt landskap av möjligheter 
inom IoT-marknaden (Internet of things).

Profess Bygg AB är utbildad återför-
säljare med egna elinstallatörer och
certifierad för Fibaro Smarta Hemsys-
tem för att kunna installera och un-
derhålla Fibaro smarta hem.

OBS!  
Vi har endast support till befintliga Fibaro 
kunder till Profess Bygg.
 

031-444 997



Home Center 3 är en styrnings centralenhet som 
fångar upp samtliga trådlösa enheter i ditt smarta 
hem. Man behöver ingen internetuppkoppling. Du 
kontrollerar, styr, schemalägger och konfigurerar 
innehållet via Fibaro appen. Den lådan är en nöd-
vändighet när man installerar ett smart hem. HC 
3 är säker. Den har systemfilskydd, kryptering av 
data och kommunikation samt måste vara aukto-
riserad via Fibaro ID. HC 3 har 2 GB arbetsminne 
samt 8 GB lagringsutrymme och nästan dubbelt 
så snabb som sin föregångare Home center 2. 
Räckvidden är också längre cirka 150 m. HC 3 kan 
relativt enkelt integrera med andra varumärken.

Artnr: Pris inkl. moms
FGHC3 EU Black

Home Center 3

kr5749

Home Center 3 ”Lite” är en styrnings centralenhet 
för ett mindre hem och färre enheter (max 40 st) 
som ansluts. Lite versionen gör samma sak som 
sin storebror och fångar upp samtliga trådlösa en-
heter i ditt smarta hem. Man behöver ingen inter-
netuppkoppling. Du kontrollerar, styr, schemaläg-
ger och konfigurerar innehållet via Fibaro appen. 
Den lådan är en nödvändighet när man installerar 
ett smart hem. HC 3 Lite är säker. Den har system-
filskydd, kryptering av data och kommunikation 
samt måste vara auktoriserad via Fibaro ID. HC 
3 Lite har 512 MB arbetsminne samt 4 GB lag-
ringsutrymme (Flashminne) och en singel kärning 
ARM-processor (900 MHz). Räckvidden är på cirka 
100 m. HC 3 Lite kan relativt enkelt integrera med 
andra varumärken, och konfigurationen sker helt 
trådlöst.

Artnr: Pris inkl. moms
HC3L-001

Home Center 3 Lite

kr1449



Yubii Home motsvarar Home Center 3 ”Lite”. 
Stöder Nice FLOR, OPERA och PLN2+ protokoll. 
Tex för att kunna öppna grindar utomhus. Lämplig 
för mindre hus (upp till 100 m2) och lägenheter. 
Stöder upp till 40 st. Z-Wave-enheter. Stöder 1 
ip-kamera. Kompatibel med Amazon Alexa, Google 
Assistant och IFTTT.

Artnr: Pris inkl. moms
Yubii Home YH-001

Yubii Home

kr1549

Porttelefon med video och ljudupptagning. Perfekt 
ljud. Två mikrofoner med brusreducering och med 
perfekt högtalare ljud. Dessutom har den rösti-
genkänning. Bild i full HD med perfekt bildkvalitet 
och 180 graders vidvinkel. 1080p / 30 fps. 4 MB. 
I H.264 kodad. IR och automatiskt dag/nattläge. 
Närhetssensor, för att upptäcka rörelse framför en-
heten. Kan öppnas med egen pinkod. Kan öppna 
upp till två dörrar samtidigt. Kan spela in på ett SD 
kort (max 128 GB) eller i en molntjänst. Notifie-
ring vid en händelse. Storlek (extern): 85x37 mm. 
Storlek (intern): 65x75 mm, Vikt: 420 g.

Artnr: Pris inkl. moms
FGIC-002 v2.0

Intercom

kr6749



Universell knapp som drivs av 1 st batteri ER 
14250 3.6V. Slår på och av barnens datorer, släck-
er / tänder lampor. Kan funka som överfallslarm, 
användningsområden är oändliga. En och samma 
knapp kan styra fler enheter beroende hur många 
gånger man trycker på knappen. Extremt enkel in-
stallation: lägg bara till och placera på önskad yta. 
Finns i flera färgvariationer: svart, vit, röd, grön, 
blå, gul, orange och brun.

Artnr: Pris inkl. moms
FGPB-101-3 ZW5

The Button RED

kr599

Kompakt fjärrkontroll med upp till 30 möjliga 
funktioner (singel / dubbel / trippelklick, håll för 
varje knapp och sekvenser). Kan kontrollera näs-
tan vad som helst i ditt hem. Drivs av ett batteri 
(CR2450 3 V batteri) som räcker nästan 2 år 
(medföljer). 6 igenkännbara knappar. LED-notifi-
kationer. Inbyggt låssystem. Höjd (cm): 1.6, Bredd 
(cm): 3.8, Djup (cm): 7, Vikt (g): 24.

Artnr: Pris inkl. moms
FGKF-601

KeyFob

kr599



Swipe ser ut som en iPad och kan både visa bilder 
(ser ut som en tavelram) samt styra enheter med 
hjälp av handrörelser utan att ha fysisk kontakt 
med enheten. Släcker och tänder lampor, höjer 
och sänker volymen. Reglerar temperatur etc. Kan 
döljas i en vägg eller monteras under ett bord, 
osynlig men med bibehållen funktion. Drivs med 
Mikro-USB (medföljer) eller 4 st. AA-batterier 
(medföljer ej). Storlek: (BxHxD): 17.8 cm x 2.9 cm 
x 13 cm, ca: 0.3 kg. Kompatibel med Android / IOS 
/ Windows Mobile / OS / Windows

Artnr: Pris inkl. moms
FGGC-001 WHITE

Swipe Vit

kr1599

Walli Controller är en väggmonterad reglerbar 
knapp som kan aktivera och styra olika enheter i 
hemmet som till exempel strömbrytare, dimmers, 
skärmar, persienner. Drivs med ett batteri AA 3,6V 
som ingår eller nätadapter (DC). Utrustad med 
temperatursensor. Finns i vit eller svart färg.

Artnr: Pris inkl. moms
FGWCEU-201-1

Walli Controller

kr499



Strömbrytare med dimmerfunktion. Hanterar/kon-
trollerar belysningen i ditt smarta hemsystem, på 
distans via mobilappen eller med röstkommandon. 
Du kan dämpa ljuset eller slå på lamporna när du 
vill. Kompatibelt med Google Assistant / Amazon 
Alexa. Dimmerströmbrytare läser av hur mycket 
ström dina lampor drar och optimerar energi-
förbrukningen. Alla Z-Wave kompatibla enheter 
fungerar som signal ”repeaters” vilket ger bättre 
trådlös täckning. Detta kallas även för Mesh-nät-
verk som är den nya generationens wifi. Finns i 
svart / vit och även som 10-pack.

Artnr: Pris inkl. moms
FGWDEU-111

Walli Dimmer Vit

kr649

Ett vanligt jordat vägguttag för att passa Fibaro 
design som du har hemma. Finns som vit alt. Svart 
samt i 10-pack.

Artnr: Pris inkl. moms
FGWSONF-011

Walli Outlet jordad vägguttag N typ F Vit

kr199



Ett vanligt ojordat vägguttag för att passa Fibaro 
design som du har hemma. Finns som vit alt. Svart 
samt i 10-pack.

Artnr: Pris inkl. moms
FGWSONE-011

Walli Outlet ojordad vägguttag N typ E 
Vit

kr199

Walli Roller Shutter kan reglera alla elektroniska 
eller mekaniska rullgardiner, persienner och mar-
kiser samt ger utförlig information om din energi-
förbrukning. Finns i vit samt svart färg och även i 
10-pack.

Artnr: Pris inkl. moms
FGWREU-111

Walli Roller Shutter vit

kr649



Walli Switch är en manuell alternativ fjärrstyrd 
strömbrytare. Slår på och av upp till två ljuskällor 
från samma enhet. Läser av hur mycket ström dina 
lampor drar och optimerar energiförbrukningen. 
Alla Z-wave enheter har AES-128-kryptering (an-
vändas för att skydda datatrafik).

Artnr: Pris inkl. moms
FGWDSEU-221

Walli Switch Vit

kr649

Trådlös ojordad eluttag som används för att styra 
elektriska enheter På/Av. LED-ringen informe-
rar om aktuell energiförbrukning. Höjd: 86 mm, 
Bredd: 86 mm, Djup: 48 mm. Finns i Svart och vit 
färg samt i 10 pack.

Artnr: Pris inkl. moms
FGWOE-011

Walli Trådlös jordad Eluttag typ E Vit

kr649



Trådlös jordad eluttag som används för att styra 
elektriska enheter På/Av. LED-ringen informe-
rar om aktuell energiförbrukning. Höjd: 86 mm, 
Bredd: 86 mm, Djup: 48 mm. Finns i Svart och vit 
färg samt i 10 pack.

Artnr: Pris inkl. moms
FGWOF-011

Walli trådlös jordad eluttag typ F Vit

kr649

Mellanstickpropp med inbyggd energimätning som 
kan styra elektriska apparater i hemmet. De vackra 
formerna gör att den passar överallt i hemmet. 
Ändrar färg beroende på energiförbrukningen. 
Liten förbrukning ger blått sken, stor energiför-
brukning rött sken. Vid en ökad energiförbruk-
ning kan systemet skicka ut ett meddelande till 
din smartphone. Enheten har inbyggt petskydd 
och kan användas som en diskret nattlampa (blå 
sken). Finns som jordad och ojordad.

Artnr: Pris inkl. moms
FGWPE-102 ZW5

Mellanstickpropp

kr599



Dimmer 2 reglerar fjärrstyrt stegvis ljusstyrkan 
samt mäter strömförbrukningen i ditt hem. Dim-
mern är en universaldimmer som kan styra både 
LED, lågenergi, halogen och klassiska glödtråd-
slampor. Installeras bakom en befintlig brytare. 
Den är så liten så den får plats i olika kopplings-
boxar. Får endast installeras av en auktoriserad 
installatör/ elektriker hos oss. Bredd: 3.825 cm, 
Djup: 4.25 cm, Höjd: 2.03 cm

Artnr: Pris inkl. moms
FGD-212 ZW5

Dimmer 2

kr699

Roller 3 fungerar med motoriserade rulljalusier, 
utomhusjalusier, markiser, grindar samt garagepor-
tar. Kan styras både från mobilen och väggmonte-
rade strömbrytare. Inbyggd energimätare. Kräver 
auktoriserad installatör / elektriker.

Artnr: Pris inkl. moms
FGR-223

Roller Shutter 3

kr699



Trådlös strömbrytare. Den trådlösa strömbrytaren 
ger dig kontrollen att stänga av och slå på elek-
triska apparater. Installeras i väggen bakom den 
manuella strömbrytaren. Kan Kontrollera en (8A) 
eller två brytare (6.5A/kanal) samtidigt för tex din 
belysning. Den trådlösa strömbrytaren är väldigt 
liten och tack vare detta får den plats bakom 
nästan alla strömbrytare och uttag. Eftersom det 
är en Z-Wave teknik så finns så klart möjligheter 
att analysera data genom Home Centers inbyggda 
energipanel. Kompatibelt med Apple Homekit

Artnr: Pris inkl. moms
FGS-213 ZW5

Trådlös strömbrytare

kr699

Låter dig slå på eller av lamporna eller andra 
elapparater i ditt hem genom att trycka direkt på 
strömbrytaren eller fjärrstyra elapparaterna. 2 i 
ett så att säga. Installeras bakom en strömbryta-
re, därför är den så liten. Den klarar att styra de 
flesta apparater. Denna dubbla switchen klarar en 
belastning på 6.A per kanal och en maxbelastning 
på 10 A. El utrustning som är ansluten till denna 
switch kan övervakas och kontrollera strömför-
brukningen av din elektriska utrustning. Denna 
switch är kompatibel med Apple Siri röstkontroll 
(iOS 9 och högre).

Artnr: Pris inkl. moms
FGS-223 ZW5

Double Switch 2

kr699



Vattensensor/översvämningssensor som uppmärk-
sammats av experter världen över. Prisbelönt för 
funktion och design 2014. Få varningar via din 
styrenhet/smartphone. Inbyggd siren. Ljusindikator. 
Möjlighet att ansluta extern sensor (tillval) för att 
till exempel koppla in magnetventil för att kunna 
stänga ner vattenflödet. Mäter temperatur alter-
nativt som larm vid frost. Kan användas för att ha 
koll på golvvärme. Trådlös Z-Wave som drivs med 
batterier (CR123 A batteri) eller med kabel 12 - 24 
V. Räckvidd: 10-30 m inomhus. 50 m utomhus. 
Arbetstemperatur: -20/+100 °C. Kompatibelt med 
Apple HomeKit.

Artnr: Pris inkl. moms
FGFS-101 ZW5

Vattensensor / översvämningssensor

kr699

Trådlös Rökdetektor / Brandvarnare. Den optiska 
sensorn upptäcker rök i ett tidigt skede av brand, 
före lågor dyker upp. Är designad för att placeras 
på väggen eller tak. Höjd: 28 mm. Diameter: 65 
mm. Krypteringsalgoritm: 128-bitars AES. Batte-
ridriven med 1 st CR123A (Räcker cirka 2 år). Den 
använder både fotoelektriska och temperatursen-
sorer (temperaturen överstiger 54°C). Inbyggd 
100dBm-siren, och en visuell inställningsbar 
RGB-indikator (3 olika nivåer). inbyggd elektronisk 
inspelningsenhet, som är en god hjälp vid efterun-
dersökningen av en brand eller olycka.

Artnr: Pris inkl. moms
FGSD-002 ZW5

Brandvarnare / Rökdetektor

kr749



Kolmonoxidsensor för att upptäcka små föränd-
ringar av kolmonoxidnivån*. Sensorn övervakar 
kontinuerligt även utan att vara ansluten till syste-
met. Rekommenderas för att ha koll på kolmonox-
id nivåer för till exempel värmepanna, oljelampa, 
ugn, spis, garage mm. Kompatibelt med (Apple 
HomeKit) Siri och Alexa. (Du kan ställa frågan och 
du får svar). 2 års batteritid. Sirenen och det röda 
ljuset varnar dig om koncentrationen av kolmo-
noxid blir farlig. Kolmonoxid nivåerna presenteras 
i ett diagram och loggen sparas i systemets minne. 
*Kolmonoxid är mycket giftig, färglös och luktlös 
gas som kan förekomma i avgaser och brandgaser.

Artnr: Pris inkl. moms
FGCD-001 ZW5

Kolmonoxidsensor

kr999

Rörelsesensor kan göra mer än bara rörelser. Den 
mäter även temperatur och ljus nivå. Reagerar när 
man försöker flytta/sabotera den (Inbyggd Acce-
lerometer). Knappt 5 cm. Drivs av ett batteri och 
kräver inga kablar. Kan monteras i tak och vägg. 
Kompatibelt med Apple HomeKit. Visar olika färger 
för olika temperaturer. Blått: upp till 17°C, grönt: 
upp till 21°C, rött: över 21°C. Kan programme-
ras att till exempel tända/släcka belysningen när 
rörelsesensor känner av rörelser. För inomhusbruk. 
Justerbar nivå av känslighet.

Artnr: Pris inkl. moms
FGMS-001 ZW5

Rörelsesensor / multisensor

kr649



Produkten låter dig öka funktionaliteten hos de 
befintliga enheterna i hemmet genom att lägga till 
dem Z-Wave nätverk. Med smart Implant-modulen 
blir nästan alla enheter i ditt hushåll intelligenta 
och kan styras via det befintliga smarthem syste-
met.

Artnr: Pris inkl. moms
FGBS-222 ZW5

Smart Implant

kr499

Dörr/fönster sensor kombinerar många olika funk-
tioner för att öka din trygghet. En magnetkontakt 
med inbyggd temperaturgivare Extremt kompakt 
storlek i 7 olika färger. Används för att ha koll på 
tex: om ett takfönster eller en ytterdörr öppnas. 
Varför inte ha koll på när katten går igenom katt-
luckan? Användningsområden är enorma. Kompa-
tibelt med Apple Homekit

Artnr: Pris inkl. moms
FGDW-002-1 ZW5

Dörr / Fönster Sensor 2 VIT

kr599


