
Stylowy krok w przyszłość
FIBARO Walli



Unikalny design i wyjątkowa technologia
Kompletna linia gniazd i włączników Walli pracująca w technologii Z-Wave, wyposaży Twój dom

we wszechstronną  inteligencję. Wygląd linii zainspirowany jest perłą - jej ponadczasową elegancją 

i pięknym kształtem, który dopełni każde stylowe wnętrze. 
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Wyróżniający się zestaw funkcji

Linia Walli charakteryzuje się niespotykanym w tym segmencie 

produktów, szerokim wachlarzem funkcjonalności, m.in: 

Roller Shutter Switch Outlet type E / F Dimmer Controller
Walli Walli Walli Walli Walli

• Uruchamianie i uczestniczenie w scenach

• Pomiar mocy

• Pomiar zużycia energii

• Zdalna kontrola urządzeń

• Integracja z asystentami głosowymi (poprzez centralkę)

• Personalizacja pierścienia LED pod kątem funkcji oraz koloru
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Walli to kompletne rozwiązanie

 Niezawodna komunikacja za 

pośrednictwem protokołu Z-Wave.

Jedyna kompletna linia włączników 

i gniazdek (również standardowych).

Płynna współpraca z innymi 

urządzeniami systemu FIBARO.
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Pierścień LED, który pasuje do Twojego domu

• Dobierz kolor pierścienia LED do wnętrz 

albo swoich osobistych preferencji.

Wybierz ulubiony kolor

fibaro.com 5Walli



Pierścień LED, który pasuje do Twojego domu

• Tam, gdzie to możliwe wykorzystaj dwa kolory podświetlenia – 

inny na dole, inny na górze, aby znać dokładny stan urządzenia.

Podświetl podwójny przycisk
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Pierścień LED, który pasuje do Twojego domu

• Sprawdzaj na bieżąco, ile energii 

zużywają sprzęty w Twoim domu.

Rzuć okiem na zużycie energii
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Niezawodne podzespoły i idealne wykończenie
FIBARO to jakość i wyjątkowy design, które zawsze idą w parze. Linia Walli została zaprojektowana tak,

aby pracowała na komfort i bezpieczeństwo Twojej rodziny przez długie lata.
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Przełączaj tak jak lubisz
Spersonalizuj klawisz Walli tak, aby wykorzystać pełnię jego możliwości.

Włącz światła

Pojedyńcze
kliknięcie

Potrójne
kliknięcie Przytrzymanie

Podwójne
kliknięcie
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Kompatybilne z produktami innych producentów
FIBARO Walli jest kompatybilne* z frontami innych producentów: 

GIRA - System 55**, Legrand - Celiane, Schneider - Odace. 

Jeśli jesteś przywiązany do wyglądu swoich gniazdek, wyposaż je w inteligentną 

część dopuszkową i ciesz się inteligentnymi funkcjami bez konieczności ich wymiany. 

* Do prawidłowego montażu wymagany jest adapter. Sprawdź specyfikację.
** Sprawdź w specyfikacji, które urządzenia z linii współpracują z Walli.
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Walli Switch

Światło w salonie nadal włączone

Zapomniałeś wyłączyć światło?
To nie problem.

Znasz to – w pośpiechu wychodzisz z domu 

i nie pamiętasz czy wyłączyłeś światło i odłączyłeś 

żelazko? Od dziś możesz odetchnąć z ulgą, 

ponieważ z Walli Switchem i Outletem zdalnie 

wyłączysz światło i sprzęty przy pomocy aplikacji.
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Ustaw poziom
oświetlenia na 45%

Dopasuj oświetlenie do okazji

Różne sytuacje wymagają różnego natężenia 

światła. Inne wybierzesz do pracy, inne do 

oglądania filmu, a jeszcze inne na romantyczną 

kolację z ukochaną osobą. Korzystając z Walli 

Dimmera dopasujesz  oświetlenie do okazji 

błyskawicznie jednym kliknięciem.
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Włączam
oczyszczacz powietrza.

Współpraca z systemem
Walli Outlet połączony z Systemem FIBARO 

współpracuje z innymi urządzeniami w Twoim 

domu. Kiedy czujnik powietrza wykryje jego zły 

stan, automatycznie uruchomi się oczyszczacz 

powietrza podłączony do Walli Outletu. 

W trosce o zdrowie Twoich bliskich,  wszystko 

dzieje się samo. Kusząca perspektywa – prawda?

Czujnik powietrza

Wykryto zły stan powietrza.
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Ustaw wszystkie rolety
w jadalni na 60%

Steruj wszystkimi
roletami na raz 

Steruj wieloma urządzeniami na raz z jednego 

włącznika. Łatwość oraz wszechstronność 

kombinacji pozwolą na połączenie jednego 

sterownika do rolet z wszystkim roletami 

w całym mieszkaniu. Niebywałe!
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Powrót do domu przyszłości
Wyobraź sobie, że wracasz do domu po ciężkim 

dniu i za pomocą jednego kliknięcia zamykasz 

bramę wjazdową i garażową, włączasz ogrzewanie 

garażu i wyłączasz światło. Brzmi jak scena 

z filmu science fiction, jednak dzięki Walli 

to Twoja codzienność.

Walli Switch

Scena „Powrót do domu”
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Noc w blasku … Walli

Mali odkrywcy odważni za dnia często lękają się 

ciemności. Z Walli ciemność nie jest straszna, 

ponieważ nocną drogę podróżnikom wskazuje 

świecący pierścień LED. Z nim zawsze trafią do 

swojego pokoju lub łóżka rodziców.
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Kontroluj dom głosem
Inteligentne włączniki i gniazdka Walli są w pełni kompatybilne z popularnymi

asystentami głosowymi Google Assistant oraz Amazon Alexa.

Dzięki temu możesz zarządzać swoim domem łatwo i wygodnie.
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Steruj domem, skąd chcesz
Aplikacja mobilna FIBARO Home Center pozwala na zarządzanie inteligentnymi

włącznikami i gniazdami przy pomocy  smartfona, tabletu czy smartwatcha.

Dzięki czemu wszystko masz pod kontrolą, gdziekolwiek jesteś. 
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Kontroluj zużycie energii

Zarządzanie domem, analizuj zużycie

energii przez sprzęty domowe i optymalizuj 

wydatki z dbałością o Twój portfel oraz ekologię.
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Montaż w minutę
Niezależnie czy montujesz linię Walli od 

zera, czy instalujesz tylko część dopuszkową, 

wykwalifikowany instalator FIBARO wykona to 

zadanie w kilka chwil. Bez zbędnego bałaganu 

i dodatkowych kosztów.
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Zrób stylowy krok w przyszłość
FIBARO Walli uzupełniona jest o klasyczne włączniki i gniazda dla zachowania

spójnej estetyki w Twoim domu.  Dobierz je do swoich potrzeb i ciesz się

unikalnym designem i funkcjonalnościami.
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Inteligentne gniazda i włączniki

Outlet typ E
FGWOE-011

Outlet typ F
FGWOF-011

Switch
FGWDSEU-221

Roller Shutter
FGWREU-111

Dimmer
FGWDEU-111

*dostępny wkrótce

Pobierz instrukcjęPobierz instrukcjęPobierz instrukcję Pobierz instrukcję

Walli Controller*
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Klasyczne gniazda

N Outlet typ E*

FGWSONE-011

N Outlet typ F*

FGWSONF-011

N TV-SAT Outlet
FGWTFEU-021

N Ethernet Outlet
FGWEEU-021

N USB Outlet
FGWU-021

*dostępny wkrótce
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Akcesoria

Switch Unit
FG-WDSEU221-AS-8001

Dimmer Unit
FG-WDEU111-AS-8001

Roller Shutter Unit
FG-WREU111-AS-8001

Mounting Frame 
FIBARO/Gira55

FG-Wx-AS-4001

Mounting Frame 
FIBARO/Schneider

FG-Wx-AS-4003

Mounting Frame 
FIBARO/Legrand

FG-Wx-AS-4002
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Akcesoria

Single cover plate
FG-Wx-PP-0001

Double cover plate
FG-Wx-PP-0003

Switch Button Adapter 
Legrand/Gira
FG-WDSEU221-PP-0007

Switch Button
with lightguide

FG-WDSEU221-AS-8100

Triple cover plate
FG-Wx-PP-0004
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