
Home Center 2 

Home Center 2 er en Z-Wave sentral fra Fibaro Systems. Home Center 2 er kjent for sitt gode brukergrensesnitt 

og et godt utvalg med tilbehør. Du kan ha et komplett Z-Wave system basert på Z-Wave komponenter fra 

Fibaro. 

 

Home Center 2 fra Fibaro er ikke bare en elektronisk enhet. Det er også lagt vekt på 

design, utforming, og brukervennlige grensesnitt. 

Eksklusiv aluminiums innpakning 

Fibaro har lagt stor vekt på design og byggekvalitet, slik at Home Center 2 behager deg fra første gang du ser på 

den. Hva du ser er hva du får – Home Center 2 fra Fibaro er laget av solid aluminium. Du vil ikke finne billig 

plast noen plass! 



 

Rask og effektiv hardware 

 

Intel Atom 1,6Ghz Prosessor 

Fibaro sin HC2 har god ytelse under panserert. Noe som resulterer i rask respons når du skal bruke ditt 

hjemmeautomasjons anlegg. 

 

4GB MLC Recovery Disc 

Betydelig forbedret brukersikkerhet takket være Home Center 2 sin egen Recovery disc. Sikre systemet med 

backup om noe skulle gå galt. Dette sikrer rask og enkel system helbredelse om du skulle få problem. 



 

1GB RAM, 2GB SLC Hard Drive 

Stort minne + rask prosessor = rask kommunikasjon mellom Fibaro System enheter.  

Rask og enkel installasjon 

 

Koble ledningene som vist i figuren nedenfor. 

Koble strømledningen til strømuttaket og nettverkskabelen til LAN-port 

 

Etter ca. 2 minutter fra du kobler til strømkontakten, er Home Center 2 klar til bruk. 

Nye muligheter takket være Koblede enheter 

Home Center 2 gir deg nye muligheter med «Koblede enheter». «Koblede enheter» funksjonen lar deg 

kombinere flere enheter til én virtuell enhet med kombinert funksjonalitet – for eksempel tre varmetermostater 

pluss temperatur- og fuktighetssensorer. Den primære fordelen med denne funksjonen er det praktiske ved å 

kunne kontrollere flere enheter samtidig, ved å trykke på én knapp. Den andre fordelen er en reduksjon av antall 

ikoner i brukergrensesnittet. 



 

Stor komfort takket være Panels 

Home Center 2 sitt grensesnitt gir deg enkel kontroll over grupper av enheter med ansvar for samme 

funksjonalitet – oppvarming, air condition, hage vanning. Takket være enheter paneler kan du enkelt planlegge 

operasjoner for grupper av enheter, basert på ukedag eller klokkeslett. 

 

Geo lokalisering 

Home Center 2 kobles til mobiltelefoner via Fibaro sin mobil App. Har du Fibaro sin App installert kan systemet 

vite din geografiske posisjon. Dette kan du bruke for å styre enheter i Z-Wave systemet. Åpne garasjeport når du 

kommer hjem. Slå av lys og lås døren når du er borte. 

Scenes 

Home Center 2 sin scener eller scenario er hendelser som bygger på hverandre. IFTTT – If this then that. 

Dersom «det» skjer gjør «det». 



 

Eksempel Scene 1 «Regn» 

 

Hvis det regner: 

– steng takvinduet, 

– slå hage sprinkleranlegg OFF, 

– sett «det regner» variabal til 1. 

Eksempel Scene 2 «Slå hage sprinkleranlegg 
på 06:00″ 

 

Hver dag kl 06:00 sjekk hvis «det regner» (brukerdefinert variabel) 

Hvis ikke («det regner» variabel = 0) – slå sprinkleranlegg ON. 



Eksempel Scene 3 «Reset variable» 

 

SPESIFIKASJONER: 

 Z-Wave hjemmeautomasjon kontroller 

 Svært rask 

 Svært lavt strømforbruk 

 Fjerntilgang via nettside eller mobiltelefon 

 Enkelt brukergrensesnitt, brukervennlig 

 Rask og enkel installering 

 Geo-lokalisering 

 SMS-varsling 

 Administrere flere brukerkontoer 

 Ulike kombinasjoner av enheter 

 Avansert datasystem gjenoppretting 

 Backup System 

 Hendelse logg 

 Talestyring Lili (på engelsk) 

 LUA programmeringsspråk 

 VoIP Support 

 


