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Výrobce Název výrobku Aplikace / Vlastnosti
RolTop S-868 Pohon pro rolety a textilní protisluneční ochranu
RolTop/D+ S-868 Pohon pro rolety
RolTop/T S-868 Pohon pro dvojití screen
SunTop S-868 Pohon pro textilní ochranu proti slunci
VariEco S-868 Pohon pro rolety a textilní protisluneční ochranu
RolMotion M-868 /RH /SH Pohon pro rolety (s režimem šepotu)
RolMotion/D+ M-868 /RH /SH Pohon pro rolety (s režimem šepotu)
RolMotion s_onro M-868 Pohon pro rolety s měkkým vypínáním směrem dolů a tichým režimem
RolTop M-868 /RH /SH Pohon pro rolety, žaluzie, ochrana proti hmyzu, sítě
RolTop M-868 K /RH /SH Pohon pro rolety, žaluzie, ochrana proti hmyzu, sítě
RolTop/D+ M-868 /SH Pohon pro rolety
RolTop s_onro M-868 Pohon pro rolety s měkkým vypínáním směrem dolů
RolTop/J M-868 Pohon pro rolety s funkcí žaluzie
RolTop-868 P Pohon pro rolety
SunTop M-868 /RH /SH Pohon pro textilní ochranu proti slunci
SunTop/Z M-868 /RH /SH Pohon pro ZIP systémy
VariEco M-868 Pohon pro rolety a textilní protisluneční ochranu
VariEco+ M-868 Pohon pro rolety a textilní protisluneční ochranu
RolTop L-868 /RH Pohon pro rolety
SunTop L-868 /RH Pohon pro textilní ochranu proti slunci
RolSolar M-868 DC /RH /SH Pohon pro rolety a žaluzie
RolSolar/D+ M-868 DC /RH /SH Pohon pro rolety
JA Comfort-868 Pohon pro žalúzie

Revio-868 /P /SW
Rádiový přijímač pro trubkové a žaluziové 
pohony a elektrické spotřebiče

VarioTec-868
Rádiový přijímač pro rolety, markýzy, žaluzie, 
interiérové žaluzie a ZipScreen

Combio-868 /JA /Puls 

(ab Baujahr 2014 Version 79)
Rádiový přijímač pro žaluzie

Combio-868 RM Rádiový přijímač pro rolety a textilní ochranu proti slunci
Combio-868 /HE Rádiový přijímač pro elektrické topné systémy
Combio-868 /LI (bidi) Rádiový přijímač pro osvětlovací systémy
Unio-868 Bezdrátová spínací zásuvka

Požadavek na kompatibilitu:
– Rok výroby pohonů od roku 2013 – Pohony je nutné učit v obousměrném režimu

Roll-Control Zapuštěné ovládání pro soukromí a ochranu před sluncemz

On/Off-Control Ovládání  spínače
Dimmer-Control Ovládání spínače osvětlení pod omítku - stmívací
Smart-Control Inteligentní rádiový přijímač
RGBW-Control Podomítkové ovládání světla a senzoru
Heat-Control Kit Termostat a teplotní čidlo
Motion-Control Pohybový, světelný a teplotní senzor
Flood-Control Zaplavový senzor  a senzor teplotyr

Smoke-Control Kouřový senzor
CO Alarm-Control Detektor oxidu uhelnatého
D / W-Control Kontaktní senzor s měřením teploty
Plug-Control Bezdrátová spínací zásuvka
Push-Control Spínač pro elektrická zařízení a scény

DRITTANBIETER Seznam dalších Z-Wave zařízení, která jsou kompatibilní na základní úrovni, naleznete zde: 
https://products.z-wavealliance.org/regions/1/categories

Seznam kompatibility



elero.de 2022 2/2

©
 e

le
ro

 0
6
-2

0
2
2
 -

 Ä
n
d

e
ru

n
g

e
n
 v

o
rb

e
h
a
lt
e
n

Výrobce Název výrobku Aplikace / Vlastnosti
Moonclever MC424LR10 Rídicí jednotka
DPRO924 Rídicí jednotka
TT2L (MONO) Rádiový přijímač pro osvětlovací systémy
TT1L (MONO) Rádiový přijímač pro osvětlovací systémy
TT2ZBD (BiDi) Rádiové přijímače pro motory a osvětlovací systémy
TT1D (MONO) rádiový přijímačr

TT1NBD (BiDi) Ovládání pro markýzy a rolety
TT2NBD (BiDi) Ovládání pro markýzy a rolety
ERA P Ovládání scény
ERA FIT BD (BiDi) Pohon pro markýzy a rolety
ERA FIT (MONO) Pohon pro markýzy a rolety

ERA PLUS (MONO)
Pohon pro rolety, markýzy, protisluneční clony a další 
zařízení

ERA MAT (MONO) Pohon pro rolety
ERA INN EDGE (BiDi) Pohon pro vnitřní roletu a vnitřní protisluneční ochranu
ERA INN EDGE Li-Ion ohon pro vnitřní roletu a vnitřní protisluneční ochranu
NEXT FIT (BiDi) Pohon pro rolety, rolety a textilní protisluneční ochranu
NICE TN2010L (MONO) Garážová vrata/pohon
NICE SPIN21 (MONO) Garážová vrata/pohon
SHEL75 (MONO) Garážová vrata/pohon
Avio 500 (MONO) Garážová vrata/pohon
Avio 1000 (MONO) Garážová vrata/pohon
TS432KM (MONO) Garážová vrata/pohon
NICE Robus Brána/pohon
NICE HOPP Brána/pohon
ROX600 (MONO) Brána/pohon
ROADKIT400 (MONO) Brána/pohon
Aria 200 (MONO) Brána/pohon
Aria 400 (MONO) Brána/pohon
Maestro 200 (MONO) Brána/pohon
Maestro 300 (MONO) Brána/pohon
Riva 200 (MONO) Brána/pohon
Alto 100 (MONO) Brána/pohon
Filo 400 (MONO) Brána/pohon
Filo 600 (MONO) Brána/pohon
XW532KM (MONO) Brána/pohon

OXI BD (BiDi) Rádiový přijímač pro ovládání vjezdových bran,
garážová vrata, závorové systémy

OXI (MONO)
Rádiový přijímač pro ovládání vjezdových bran, 
garážových vrat, závorových systémů

BiDi Z-wave (BiDi)
Řízení a ovládání automatizace Nice Gate & Door 
kompatibilní s protokolem BusT4 (Opera).

ON2EFM (MONO) Ovládání otvíračů dveří a bran
ON4E (MONO) Ovládání otvíračů dveří a bran
P6SI/U (MONO) Ovládání markýz, protislunečních systémů a rolet
ON3EBD (BiDi) Ovládání vrat, garážových vrat, zátarasů

P1SBD (BiDi)
Ovládání venkovních markýz, sluneční ochrany, rolet a 
smíšených skupin (scénáře)

Fibaro Marketplace: https://marketplace.fi baro.com

Fibaro Knowledge Base: https://manuals.fi baro.com/knowledge-base-browse

Seznam kompatibility
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