
ประสบการณ์ 
บ้านอัจฉริยะที่แท้จริง

the real smart home



จัดการบ้านอัจฉริยะของคุณ
ด้วยสมาร์ทโฟน

แอพ Home Center ให้การเชื่อมต่ออย่างต่อ
เนื่องกับบ้านอัจฉริยะของคุณและให้คุณจัดการ
ได้จากทุกที่ในโลก 

UX ที่น่าสนใจของแอพมือถือและความเรียบง่าย
ในการใช้งานส่งผลให้ได้รับรางวัลนวัตกรรม 
CES ประจำปี 2019



เสียงของคุณมีความสำคัญ

จัดการบ้านอัจฉริยะ FIBARO ทั้งหมดด้วยวิธีที่แตกต่าง ด้วยเสียงของคุณ เพียงคำพูดไม่กี่คำกับหนึ่งในผู้ช่วยเสียงที่ได้รับความนิยมสูงสุด  
ก็ทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ในเวลาไม่นาน 



ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

เลิกกังวลว่าจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพราะบ้านของคุณจะยังคงรักษาคุณสมบัติอัจฉริยะไว้ได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ตาม 
บ้านอัจฉริยะของ FIBARO รักษาการทำงานที่ดีแม้ไม่มีการเชื่อมต่อเว็บทั่วโลก



FIBARO ทำงานร่วมกับ ?

แอพพลิเคชั่น FIBARO แอพพลิเคชั่น SmartThings แอพพลิเคชั่น Apple HomeKit

ทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์กว่า 2,000 รายการของแบรนด์อื่น 

Home Center ช่วยให้คุณเชื่อมต่อไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ FIBARO เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่น เช่น สมาร์ททีวี กล้อง เทอร์โมสแตท ระบบเตือนภัย เครื่องเล่น
มีเดีย รับคุณสมบัติสมาร์ทโฮมไม่จำกัดด้วยอุปกรณ์สมาร์ทกว่า 2,000 เครื่องที่พร้อมทำงานในระบบสมาร์ทโฮมของคุณ

ค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับ FIBARO : https://www.fibaro.com/en/compatibility/

https://www.fibaro.com/en/compatibility/


internet router 

• ติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม FIBARO / Internet • แอพพลิเคชั่น FIBARO / Wifi, 4G, 5G

FIBARO 
smart gateways

    

cloud server

โครงสร้างการทำงานของระบบ FIBARO

เทคโนโลยีที่ 3 แห่งอนาคต (Z-Wave) 

ระบบการทำงานไร้สาย (Wireless) คือระบบการเชื่อมต่อสัญญาณโดยไม่ผ่านสายสัญญาณต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบัน
อุปกรณ์ส่วนมากยังใช้สัญญาณวายฟาย (WIFI) ในการเชื่อมต่อสัญญาณ รวมถึงการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ซึ่งสัญญาณวายฟาย (WIFI) สามารถส่งข้อมูลได้ครั้งละมาก ๆ แต่ค่อนข้างสิ้นเปลืองพลังงาน 

ในปี 2008 จึงมีการพัฒนาระบบส่งสัญญาณชนิดใหม่ขึ้นบนโลก เรียกว่า สัญญาณ ซีเวฟ (ZWAVE) และได้มีการก่อ
ตั้งเป็นเครือข่ายพันธมิตร (The ZWAVE Alliance) โดยในปัจจุบันได้มีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่ต่างๆ
ของโลกเข้าร่วมมากกว่า 300 บริษัท และมีอุปกรณ์ที่จดทะเบียนมากกว่า 1,350 ชิ้น โดยข้อดีของระบบส่งสัญญาณซี
เวฟ (ZWAVE) มีมากมาย เช่น ช่วยประหยัดแบตเตอรี่, สามารถสร้างโครงข่ายแบบตาข่าย (Mesh Network) ได้, 
สามารถทำการส่งสัญญาณต่อกันเองในแต่ละอุปกรณ์ได้ (Signal Forwarding)



FIBARO
smart gateways NEW

Home Center 3 Lite

Home Center 3

Home Center 3 Lite  

• อุปกรณ์กลางสำหรับควบคุม อุปกรณ์ Z-wave เสมือนแกนหลักของระบบ FIBARO ควบคุมบ้าน
ทั้งหลังในระบบเดียว ตัว gateway มีความปลอดภัยและตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ได้มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก    Up to 40 Z-Wave devices                               

• https://www.fibaro.com/en/products/home-center-3-lite-specifications/#spec

Home Center 3  

• อุปกรณ์กลางสำหรับควบคุม อุปกรณ์ Z-Wave เสมือนแกนหลักระบบ FIBARO ควบคุมบ้านทั้ง
หลังในระบบเดียวตัว gateway มีความปลอดภัยและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้
มากยิ่งขึ้น  Up to 230 Z-Wave devices   

• https://www.fibaro.com/en/products/home-center-3-lite-specifications/#spec 

https://www.fibaro.com/en/products/home-center-3-lite-specifications/#spec
https://www.fibaro.com/en/products/home-center-3-lite-specifications/#spec


อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้กับโหลดไม่เกิน 2500 วัตต์ 

Wall Plug
สวิตช์อัจฉริยะพร้อมการวัดกำลังไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตรวจสอบการใช้แบบปัจจุบัน และ ดูประวัติการใช้งานย้อนหลัง 
รายละเอียดชัดเจนพร้อมทั้งแสดงค่าต่างๆ เป็นกราฟประวัติย้อนหลัง ให้คุณจัดการวางแผนการ
ใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประหยัดเงินในทุกๆ ห้อง 
คุณสามารถทราบอันดับการใช้ไฟสูงสุด 5 อันดับแรกภายในบ้านของคุณโดยผ่านมือถือของคุณ
และยังสามารถบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นอยู่ภายในห้องไหน 

เปรียบเทียบการใช้ไฟได้ง่ายๆ 
การใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านจะรายงานผลเป็นกราฟเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบ  

ให้เจ้าตัวเล็กของคุณปลอดภัย 
อุปกรณ์ของเรามีความพิเศษที่ออกแบบฝาปิดข้างในอุปกรณ์เพื่อป้องกันช่องเสียบปลั๊ก สิ่งนี้มี
ประโยชน์อย่างมากในการป้องกันแก่เจ้าตัวน้อยของคุณ 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/wall-plug-us/

https://www.fibaro.com/en/products/wall-plug-us/


Dimmer 2
ใช้ควบคุมปรับแสงสว่างได้แบบละเอียดสูง ให้คุณควบคุมแสงสว่างได้

ในแบบที่คุณต้องการอย่างง่ายๆ

มิติใหม่แห่งความอัจฉริยะ 

เราใช้การออกแบบที่พิเศษเฉพาะของเรา ในการออกแบบสวิตช์หรี่ไฟ FIBARO ทำให้อุปกรณ์
สามารถจดจำการใช้งานต่างๆและสามารถคำนวนความแม่นยำได้ด้วยตัวเอง ตอนนี้คุณก็
สามารถมั่นใจได้ว่าไฟภายในบ้านของคุณจะถูกใช้งานได้อย่างมีประสิทธภาพสูงสุด 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/dimmer-2/

อุปกรณ์สำหรับควบคุมการหรี่ของหลอดไฟ กับโหลดได้ 1 จุด ไม่เกิน 500 วัตต์ ใช้ซ่อนหลัสวิซ์เดิม  
** อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ Bypass กรณีใช้หลอดไฟต่ำกว่า 25w หรือใช้กับหลอดไฟประเภท LED

https://www.fibaro.com/en/products/dimmer-2/


Single/Double Switch 2
สวิตช์อัจฉริยะจะช่วยให้คุณเปิด/ปิดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือตัดไฟจากเต้ารับ ด้วย

คุณสมบัติการวัดกำลังไฟฟ้า จึงสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า

การใช้งานที่หลากหลาย 

FIBARO Single/Double Switch ช่วยให้เปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ จากระยะ
ไกล เปิดเครื่องล้างจานหรือตัดเครื่องโดยอัตโนมัติในกรณีที่เครื่องทำงานผิด
ปกติเมื่อใดก็ได้ คุณสามารถควบคุมเครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งหมดของคุณได้
โดยการตัดไฟหรือเปิดเครื่องจากเต้ารับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/switches/#

Fibaro Single Switch 2 (1*2.5kw) : อุปกรณ์รีเลย์ ใช้สำหรับควบคุมเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กับโหลดได้ จุด ไม่
เกิน 2500 วัตต์ ใช้ซ่อนหลังสวิซ์เดิม 

Fibaro Double Switch 2 : อุปกรณ์รีเลย์ใช้สำหรับควบคุมเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กับโหลดได้ 2 จุด จุดละไม่เกิน 
1000 วัตต์ ใช้ซ่อนหลังสวิซ์เดิม **สามารถวัดจำนวนวัตต์ไฟได้**

https://www.fibaro.com/en/products/switches/#


RGBW Controller 2
ปลดปล่อยอิสระในการตกแต่งบ้านของคุณให้เหนือจินตนการ สร้างบรรยากาศ
แสงสว่างภายในห้องต่างๆเปลี่ยนตามสภาพอากาศ หรือตามอารมณ์ของคุณ
แล้วแต่คุณจะปรารถนา เรามีสีให้เลือกกว่า 3 ล้านเฉดสีที่รอคุณอยู่

RGBW 
FIBARO สวิทช์ควบคุมRGBW ควบคุม หลอดสี LED ได้ถึง 4 สีหลักให้คุณ
ผสมสีได้เป็นล้านเฉด 

เชื่อมต่อสัญญาณจากเซนเซอร์ทั่วไป 
FIBARO สวิทช์ควบคุม RGBW สามารถรับสัญญาณภายนอกได้ถึง 4 
สัญญาณจากเซนเซอร์ต่างๆทั่วไปได้ เช่น เซนเซอร์วัดแสง เซนเซอร์วัดลม 
เซนเซอร์วัดแรงดัน โดยรับสัญญาณไฟระหว่าง 0-10 V 

ช่องสัญญาณขาออก 4 ช่องทาง 
ช่องสัญญาณขาออก 4 ช่องทางสามารถใช้ในการสั่งการอุปกรณ์อื่นๆได้
อย่างอิสระ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/rgbw-controller/อุปกรณ์สำหรับควบคุมไฟ RGB หรือ RGBW LED ใช้สำหรับงานตกแต่ง สามารถตั้งโปรแกรมสีสันได้ไม่จำกัด

https://www.fibaro.com/en/products/rgbw-controller/


Roller Shutter 3
เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กมากและยังสามารถคำนวนปรับความแม่นยำได้ด้วยตัวเองทำให้ 
FIBARO สวิทช์ควบคุมมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาดของระบบ Z-Wave ใน
ตอนนี้และ อุปกรณืยังมีความสามารถพิเศษในการเป็นอุปกรณ์วัดค่าไฟได้อีกด้วย

ปรับระยะแบบแม่นยำ 
FIBARO สวิทช์มอเตอร์ สามารถคำนวนหาความแม่นยำของมอเตอร์ได้ทุก
ชนิด และสามารถควบคุมการเปิดม่านไฟได้อย่างแม่นยำในทุกตำแหน่ง 
หรือใช้ควบคุมการเปิดบานพับของมูลี่ได้แบบเป็นองศาอีกด้วย ขอบคุณ
สำหรับ FIBARO ที่ทำให้รู้ตำแหน่งของการเปิด/ปิดม่านไฟฟ้า หรือทำให้รู้
สถานะการเปิด/ปิดบานพับของมูลี่ไฟฟ้า นี้เองที่ทำให้ระบบต่างๆมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีความแม่นยำสูงสุดอีกด้วย 

สั่งงานแบบสวิทช์ก็ได้ หรือผ่านมือถือก็ได้ 
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ทำงาน, ไปพักผ่อน, หรือไปชอปปิ้ง, ควบคุมม่าน
ไฟฟ้า,กันสาดไฟฟ้า, ประตูรั้ไฟฟ้า หรือแม้แต่ควบคุมมูลี่ไฟ้า คุณสามารถ
ควบคุมด้วยรีโมท ผ่านมือถือ หรือแทปเล็ต แม้กระทั่งสวิทช์ติดผนัง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/smart-roller-shutter/อุปกรณ์สำหรับควบคุมมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็น ม่านไฟฟ้า มูลี่ไฟฟ้า ใช้กับโหลดไม่เกิน 1000 วัตต์ *ใช้ได้กับระบบ 
AC เท่านั้น แนะนำรุ่น somfy WT

https://www.fibaro.com/en/products/smart-roller-shutter/


The Heat Controller 
& Temperature Sensor

อัลกอริธึมการวิเคราะห์ห้องที่เป็นนวัตกรรมใหม่และการควบคุมสี 

ความเรียบง่ายผสานกับเทคโนโลยีคือกุญแจสู่การปฏิวัติ ตามความจุ
ลูกบาศก์ของห้องของคุณ หัวหม้อน้ำควบคุมอุณหภูมิของเราจะคำนวณว่า
ต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะได้อุณหภูมิที่คุณต้องการ นอกจากนี้ อุณหภูมิ
ปัจจุบันจะแสดงด้วยสีวงแหวนที่เหมาะสม คุณไม่จำเป็นต้องอ่านอุณหภูมิ
บนจอแสดงผลที่ไม่ดีอีกต่อไป ลองตั้งอุณหภูมิของคุณและค้นพบภาษาสี

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/the-heat-controller/

เทอร์โมสตัทอัจฉริยะที่สุดที่คุณไม่เคยเจอ

must 
have!

https://www.fibaro.com/en/products/the-heat-controller/


Intercom

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/intercom-smart-doorbell

ผู้พิทักษ์ที่น่าทึ่งของบ้านคุณ

https://www.fibaro.com/en/products/intercom-smart-doorbell


Motion Sensor

มัลติเซนเซอร์ 
นอกเหนือจากการตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้ว อุปกรณ์ยังวัดอุณหภูมิและ
ระดับแสง นำเสนอโซลูชันการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้
กับคุณ มาตรวัดความเร่งจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือความ
พยายามใดๆ ก็ตามในการเปิดปลอก 

การแจ้งเตือนทันที 
อุปกรณ์จะแจ้งให้คุณทราบทันทีเมื่อมีการเคลื่อนไหวโดยส่งการแจ้งเตือน
ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณ...

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/motion-sensor/

เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว แสง และอุณหภูมิ

https://www.fibaro.com/en/products/motion-sensor/


Door / Window Sensor 2

ขนาดกะทัดรัดที่สุด 
FIBARO Door/Window Sensor ได้รับการออกแบบมาอย่างดีที่สุดและ
เป็นเซ็นเซอร์สัมผัสและอุณหภูมิที่เล็กที่สุดในตลาด ขนาดที่เล็กและเบา
เป็นพิเศษทำให้แทบมองไม่เห็นกรอบหน้าต่างและประตูของคุณ 

หลายร้อยแห่ง การใช้งานหลายสิบครั้ง 
FIBARO Door/Window Sensor เข้ากับการออกแบบภายในได้อย่าง
ลงตัว และที่สำคัญที่สุดคือติดตั้งง่าย 

การแจ้งเตือนทันที 
คุณจะรู้เกี่ยวกับทุกประตูหรือหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจ FIBARO 
Door/Window Sensor จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ไปยังสมาร์ทโฟน
ของคุณโดยตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/door-window-sensor/

เซ็นเซอร์สัมผัสพร้อมคุณสมบัติการวัดอุณหภูมิ

https://www.fibaro.com/en/products/door-window-sensor/


Smoke Sensor

ขนาดกะทัดรัดที่สุด 
FIBARO Door/Window Sensor ได้รับการออกแบบมาอย่างดีที่สุดและ
เป็นเซ็นเซอร์สัมผัสและอุณหภูมิที่เล็กที่สุดในตลาด ขนาดที่เล็กและเบา
เป็นพิเศษทำให้แทบมองไม่เห็นกรอบหน้าต่างและประตูของคุณ 

หลายร้อยแห่ง การใช้งานหลายสิบครั้ง 
FIBARO Door/Window Sensor เข้ากับการออกแบบภายในได้อย่าง
ลงตัว และที่สำคัญที่สุดคือติดตั้งง่าย 

การแจ้งเตือนทันที 
คุณจะรู้เกี่ยวกับทุกประตูหรือหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจ FIBARO 
Door/Window Sensor จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ไปยังสมาร์ทโฟน
ของคุณโดยตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/door-window-sensor/

เซ็นเซอร์สัมผัสพร้อมคุณสมบัติการวัดอุณหภูมิ

https://www.fibaro.com/en/products/door-window-sensor/


Co Sensor

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/co-sensor/

ปกป้องจากอันตรายที่มองไม่เห็น

มั่นใจ 100% 

เซ็นเซอร์คาร์บอนมอนอกไซด์ที่ผ่านการรับรองพร้อมความแม่นยำในการ
วัดที่ยอดเยี่ยม สามารถตรวจจับปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยได้  

เซ็นเซอร์ FIBARO CO เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนั้นการทดสอบเพื่อให้เป็น
ไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของมาตรฐาน EN 50291-1:2010 ได้ดำเนิน
การโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองจาก BSI Group 
เซ็นเซอร์แต่ละตัวอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามปกติและการประเมินกระบวนการควบคุมคุณภาพ
การผลิต

https://www.fibaro.com/en/products/co-sensor/


Flood Sensor

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/flood-sensor/

เครื่องตรวจจับน้ำรั่วพร้อมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

ระแวดระวังอยู่เสมอ 
FIBARO Flood Sensor ขนาดเล็กที่สะดวกช่วยให้จัดวางได้อย่างแม่นยำ
ในทุกที่ ฟังก์ชันการทำงานของเซนเซอร์จะไม่ถูกบุกรุกและยังคงทำให้
บ้านของคุณปลอดภัยเหมือนเดิม ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจติดตั้งไว้ที่ใด 

การรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ 
ระบบอัจฉริยะของ FIBARO สามารถระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึง
การรั่วไหลที่มีขนาดเล็กลง เมื่อใช้ร่วมกับฟังก์ชันการทำงานของระบบ 
FIBARO ทั้งหมด เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำท่วมสามารถตรวจจับการรั่วไหลและ
การรักษาความปลอดภัยภายในบ้านได้ในระดับที่คุณไม่เคยสัมผัสมา
ก่อน

https://www.fibaro.com/en/products/flood-sensor/


The Button

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/the-button/

เปิดหรือปิดใช้งานอุปกรณ์และคำสั่งต่างๆ ภายใน
ระบบ FIBARO ด้วยตนเอง

ลำดับการคลิกและความเป็นไปได้ที่มากยิ่งขึ้น 
ปุ่มสามารถจดจำได้ถึง 6 การกระทำ คลิกหนึ่งครั้งเพื่อปิดไฟ คลิกสองครั้ง
เพื่อเปิดใช้งานผ้าม่าน เป็นต้น โดยสามารถทำได้ถึง 6 ซีน ต่อหนึ่งปุ่ม 

เรียกใช้ซีนที่ซับซ้อน ได้อย่างง่ายดาย 
“ซีน” คือการกระทำที่ซิงโครไนซ์กันของอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยปุ่ม คุณสามารถ
เรียกใช้งานได้ด้วยสวิตช์เพียงตัวเดียว

https://www.fibaro.com/en/products/the-button/


KeyFob

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/the-button/

การควบคุมระยะไกลสำหรับบ้านของคุณ

ใช้ได้มากกว่า 30  คำสั่ง 
การกดปุ่มแต่ละครั้งจะตอบสนองต่อตัวเลือกการคลิก 1, 2 หรือ 3 ครั้งและ
กดปุ่มค้างไว้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งหมดถึง 24 รายการ / ซีน 

แค่ปุ่มเดียว 
ก็สามารถควบคุมบ้านของคุณได้ทั้งหลัว

https://www.fibaro.com/en/products/the-button/


Swipe

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fibaro.com/en/products/swipe

เปลี่ยนทุกสิ่งได้ด้วยท่าทางเดียว

ค้นพบพลังแห่งการแสดงท่าทาง 

SWIPE อัจฉริยะไม่เพียงแต่ตรวจจับการเคลื่อนไหวง่ายๆ เท่านั้น แต่ยัง
ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานอีกด้วย เซนเซอร์ความละเอียดสูง
จะแปลคำสั่งที่ซับซ้อนที่สุด คุณจะประหลาดใจกับพลังของมือ

https://www.fibaro.com/en/products/swipe


FIBARO HomeKit devices



Trust the experts

บริษัท ไซทิค จำกัด ตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง ระบบ FIBARO 
อย่างเป็นทางการ โดยให้บริการลูกค้าภาคเหนือประเทศไทย

ตรวจสอบข้อมูลสิทธ์ตัวแทนจำหน่าย : 
https://www.fibaro.com/en/where-to-buy/?wtb=289

Authorized Dealer

Kanokwan Tejasao (กุ้ง) 
Project Manager  
     
บริษัท ไซทิค จำกัด 
SYTIQ CO., LTD. 
a : 285/13 Chang Khlan Road, Chang  Khlan, Mueang, 
Chiangmai 50100 
t  : 081 950 7128 
e : kanokwan@sytiq.net 
w : www.sytiq.net

ติดต่อเรา
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