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Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

PRODUKTINFO FIBARO Swipe 

EGENSKAPER
• Bryter og scenecontroller

• Aktiveres med bevegelse 

• Bevegelser og handlinger bekreftes med lydsignal

• Batteri eller strøm. Når den er koblet til en ekstern strømtilførsel 

fungerer batteriet som en backup-løsning ved strømbrudd

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri Batterier og/eller  

 5VDC strømtilførsel (Micro-USB)

Batteritype  4 x 1.5V AA

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

Type FGGC-001 ZW5

Størrelse (LxBxH) 178 x 130 x 29mm

Sertifisering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.
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*45 123 45 FIBARO Swipe - bryter og scenecontroller  Hvit

FIBARO SWIPE
- Bryter og scenecontroller

FIBARO Swipe kan styres med seks ulike håndbevegelser og 

kombinasjoner av disse.

FIBARO Swipe er en batteridrevet bryter og scenecontroller 

som lar deg kontrollere enheter via Z-Wave-nettverket ved å 

bruke håndbevegelser. Sveip hånden din opp, ned, til venstre 

eller til høyre foran displayet, gjør sirkulære bevegelser eller bruk 

sekvenser av bevegelser for å få full og intuitiv kontroll over ditt 

smarthus.

FIBARO Swipe glir enkelt inn i de fleste interiør, siden den ligner  

en bilderamme. Du kan sette inn ditt favorittfoto (papirbilde) i 

rammen, uten at dette går ut over funksjonaliteten. Swipe kan 

også monteres skjult, for eksempel under en bordplate.

FIBARO Swipe er utstyrt med et lydsignal som bekrefter at 

bevegelsene eller andre handlinger er oppfattet av enheten.

Den bevegelsesstyrte menyen gjør det mulig å legge til, fjerne 

eller nullstille FIBARO Swipe via gatewayen uten å måtte 

demontere enheten.

SWIPE THE MAGIC
- En bevegelse forandrer alt

* Skaffevare


