Regulamin

Oferty z urządzeniem Ferguson Smart Home
obowiązujący od 1.04.2018 r.

Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży urządzeń
– towarów wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu
– Wykaz towarów, a w szczególności określa zasady
składania i realizacji zamówień na towar, dokonywania
zapłaty za towar i postępowania reklamacyjnego oraz
wykonywania przez Kupującego prawa do odstąpienia
od umowy.
2. Sprzedaż towarów prowadzona jest przez:
Ferguson Sp. z o.o. ul. Dworska 1, 61-619 Poznań Sąd
Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VII Wydz. Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców
KRS: 0000041930, NIP: 7771004488, kapitał
zakładowy: 850 000,00 zł, w imieniu i na rzecz którego
działa TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydz. Gospodarczy KRS, Rejestr
Przedsiębiorców KRS: 0000270491, NIP: 6762337735,
kapitał zakładowy: 479 029 800,00 zł.
3. Kontakt dla Kupujących we wszystkich sprawach
związanych ze sprzedażą towarów, w tym w sprawach
informacji handlowej, reklamacji lub odstąpienia od umowy
zapewniany jest pod numerem telefonu 61 822 0511
lub 61 822 0559 (opłata jak za zwykłe połączenie
telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora), adresem
e-mail: sklep@ferguson.pl lub korespondencyjnie
na adres: Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61‑657
Poznań.
4. Sprzedawca dba o prawa Kupującego. Kupujący
nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późniejszymi zmianami).
Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne
dla Kupującego niż postanowienia ustawy o prawach
konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się
przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Dlatego też
postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na
celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw
Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie
ewentualne wątpliwości wynikające z postanowień
niniejszego Regulaminu będą interpretowane na korzyść
Kupującego.
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się
następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kupujący – konsument dokonujący lub zamierzający
dokonać zakupu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca – Ferguson Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, kod pocztowy 61-619, przy ul. Dworskiej 1.
3. Towar – urządzenie znajdujące się w ofercie Sprzedawcy
wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. Regulamin – niniejszy regulamin.
5. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późniejszymi
zmianami).
6. Kurier – przedstawiciel podmiotu świadczącego na rzecz
Sprzedawcy usługę dostawy Towaru do Kupującego.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego
przekazane przez Kupującego telefonicznie, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów
określające rodzaj, liczbę oraz cenę ostateczną Towaru.
8. Dni Robocze – dni tygodnia, od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 1 Postanowienia ogólne i zasady
skorzystania z oferty
1. Z oferty może skorzystać Kupujący, który zaakceptuje
niniejszy Regulamin.
Kupujący może przyjąć ofertę od dnia 1 kwietnia 2018
roku do jej odwołania lub złożenia innej oferty.
Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży Towaru
należy składać zgodnie z § 5 Regulaminu.
Oferta obowiązuje od 1 kwietnia 2018 do jej odwołania,
złożenia innej oferty lub do wyczerpania zapasów.
2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie z dostawą
przez Kuriera do miejsca położonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Należność za zakupiony
Towar i koszt dostawy opłacane są przez Kupującego
Kurierowi gotówką w momencie dostawy (w kolejności:
podpisanie formularza zakupu Towaru, zapłata, wydanie
Towaru) – o ile płatność nie jest wykonana przelewem
w stosunku do zamówień złożonych za pomocą
strony WWW.
3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie Kupującym
będącym konsumentami, tj. dokonującym zakupu
Towaru w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich
działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Towary oferowane przez Sprzedawcę obejmują
wyłącznie urządzenia, które zostały dopuszczone
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadają oznaczenia producenta lub importera,
wymagane przepisami prawa znaki zgodności, a także
nabyte zostały od uprawnionych podmiotów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Towary mogą być używane wyłącznie w celu zgodnym
z ich przeznaczeniem, w sposób zgodny z informacją
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udostępnioną przez Sprzedawcę lub producenta
w ulotce, instrukcji załączonej do Towaru lub na jego
opakowaniu.
6. Towary będące przedmiotem sprzedaży realizowanej
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie są
wyłącznie fabrycznie nowe. Sprzedawca ma obowiązek
dostarczenia rzeczy wolnej od wad fizycznych oraz
prawnych.
7. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych,
lub nieprawidłowości w Towarze zakupionym zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu Kupujący ma
prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych
w dalszej części Regulaminu.
§ 2 Zasady składania zamówień przez telefon
1. Sprzedawca kontaktując się telefonicznie z Kupującym,
przedstawia cel rozmowy oraz podaje identyfikujące go
dane oraz dane identyfikujące Sprzedawcę, w imieniu
którego telefonuje.
2. By zapewnić najwyższą jakość usług, wszystkie rozmowy
telefoniczne są nagrywane, o czym Kupujący jest
informowany przez Sprzedawcę na początku rozmowy.
3. Sprzedawca przedstawia Kupującemu informacje
o oferowanym Towarze, jego cenie jednostkowej,
weryfikacji jego dostępności, sposobie płatności,
realizacji dostawy i całkowitym koszcie Zamówienia
(w tym kosztach dostawy i innych dodatkowych kosztach,
jeśli występują), informuje o podstawowych skutkach
prawnych zawarcia umowy. Sprzedawca odpowiada na
ewentualne pytania Konsumenta, udzielając jasnych,
zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji.
Rozmowa prowadzona jest w języku polskim.
4. Przedmiot Sprzedaży i warunki, o których mowa w ust. 3,
są określane w formularzu zakupu Towaru, a w celu
jego przygotowania Kupujący zobowiązany jest podać
następujące informacje:
– imię i nazwisko,
– PESEL,
– adres zamieszkania i dostawy,
– numer telefonu, pod którym Sprzedawca, Kurier mogą
się kontaktować z Kupującym,
– e-mail.
5. Sprzedawca informuje Kupującego, że przygotowany
zgodnie z rozmową telefoniczną formularz zakupu
Towaru w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
zostanie dostarczony do podpisu Kupującemu przez
Kuriera wraz z zamówionym Towarem, paragonem,
niniejszym Regulaminem i wzorem odstąpienia od
umowy.
6. Przed zakupem Towaru, czyli podpisaniem formularza
zakupu Towaru, Kupujący zobowiązany jest do
zapoznania się z jego treścią oraz pozostałymi
załączonymi
dokumentami.
Podpisanie
przez
Kupującego dwóch egzemplarzy formularza zakupu
Towaru oznacza skuteczne zawarcie umowy sprzedaży
z obowiązkiem zapłaty.
7. Zaleca się sprawdzenie zgodności dostarczonego Towaru
z Zamówieniem w obecności Kuriera, a w przypadku
wykrycia uszkodzenia Towaru należy żądać od Kuriera
wypełnienia protokołu szkody. Następnie Kupujący
zgłasza reklamację u Sprzedawcy.

§ 3 Zasady składania zamówień przez stronę WWW
1. Informacje o oferowanym Towarze, jego cenie
jednostkowej, weryfikacji jego dostępności, sposobie
płatności, realizacji dostawy i całkowitym koszcie
Zamówienia (w tym kosztach dostawy i innych
dodatkowych kosztach, jeśli występują) oraz informacje
o podstawowych skutkach prawnych zawarcia umowy
dostępne są na stronie www.smart.tauron.pl
2. Przedmiot Sprzedaży i warunki, o których mowa w ust. 1,
są określane w formularzu zakupu Towaru, a w celu
jego przygotowania Kupujący zobowiązany jest podać
następujące informacje:
– imię i nazwisko,
– PESEL,
– adres zamieszkania i dostawy,
– numer telefonu, pod którym Sprzedawca, Kurier mogą
się kontaktować z Kupującym,
– e-mail.
3. Formularz zakupu Towaru zostanie dostarczony do
akceptacji Kupującego na stronie WWW. Paragon,
niniejszy Regulamin oraz wzór odstąpienia od umowy
dostarczone zostaną przez Kuriera wraz z zamówionym
Towarem.
4. Przed zakupem Towaru, czyli akceptacją formularza
zakupu Towaru, Kupujący zobowiązany jest do
zapoznania się z jego treścią oraz pozostałymi
załączonymi
dokumentami.
Akceptacja
przez
Kupującego formularza zakupu Towaru oznacza
skuteczne zawarcie umowy sprzedaży z obowiązkiem
zapłaty.
5. Zaleca się sprawdzenie zgodności dostarczonego
Towaru z Zamówieniem w obecności Kuriera,
a w przypadku wykrycia uszkodzenia Towaru zażądania
od Kuriera wypełnienia protokołu szkody. Następnie
Kupujący zgłasza reklamację u Sprzedawcy.
§ 4 Ceny Towarów i forma oraz termin płatności
1. Cena Towaru oferowanego do sprzedaży wraz z jego
specyfikacją techniczną wskazana jest w załączniku
nr 1 do niniejszego Regulaminu. Cena Towaru, koszt
dostawy i ewentualne dodatkowe koszty wskazane
w ww. załączniku zawierają podatek VAT i podawane są
w polskich złotych.
2. Łączny koszt Zamówienia, zwany dalej „Łączną
ceną”, podawany jest Kupującemu w trakcie składania
Zamówienia oraz wskazany jest w formularzu zakupu
Towaru przedstawianym do podpisu Kupującemu.
3. W przypadku sprzedaży przez telefon zapłaty Łącznej
ceny za Towar Kupujący dokonuje Kurierowi gotówką po
podpisaniu formularza zakupu Towaru, przed odbiorem
Towaru. W przypadku sprzedaży przez stronę WWW
zapłaty Łącznej ceny za Towar Kupujący dokonuje
przelewem bankowym po akceptacji formularza zakupu
Towaru lub Kurierowi gotówką w przypadku wyboru takiej
opcji w formularzu zakupu. W przypadku niedokonania
płatności w terminie dostawy lub dokonania zapłaty
w wysokości niższej niż Łączna cena sprzedaż nie
dojdzie do skutku.
4. Własność Towaru
przechodzi
na
Kupującego
w momencie wydania Towaru i zapłaty Łącznej ceny.
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§ 5 Dostawa formularza zakupu Towaru, Towaru do
Kupującego przez Kuriera
1. Dostawa Towaru przez Kuriera wraz z formularzem
zakupu Towaru jest dokonywana na adres wskazany
przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia
podczas rozmowy telefonicznej.
2. Dostawa realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej za pośrednictwem Kuriera wyłącznie w Dni
Robocze od godziny 10.00 do 16.00.
3. Kurier z jednodniowym wyprzedzeniem powiadamia
Kupującego drogą e-mailową lub poprzez wiadomość
SMS o planowanej dostawie. Kurier i Kupujący mogą
drogą telefoniczną lub e-mailową uzgodnić późniejszy
dzień dostawy.
4. Kupujący zobowiązany jest do obecności pod wskazanym
adresem miejsca dostawy wraz z przygotowaną
należnością w gotówce w wysokości Łącznej ceny, o ile
płatność nie została wykonana przelewem w stosunku
do zamówienia złożonego za pośrednictwem strony
WWW. W przypadku nieobecności Kupującego pod
wskazanym adresem w dniu dostawy Kurier podejmie
próbę ponownej dostawy w kolejnym Dniu Roboczym,
jednocześnie pozostawi awizo. Nieskuteczna druga
próba realizacji dostawy przez Kuriera lub brak
możliwości skontaktowania się Kuriera z Kupującym
w ciągu 2 Dni Roboczych od pierwszej próby dostawy
spowoduje, że sprzedaż nie dojdzie do skutku.
§ 6 Rękojmia i gwarancja
1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towaru,
fizyczne i prawne. Okres rękojmi biegnie od dnia wydania
Towaru Kupującemu i wynosi 2 lata.
2. Towar objęty jest gwarancją producenta. Okres gwarancji
wynosi 2 lata i liczy się od dnia wydania Towaru
Kupującemu. Okres gwarancji biegnie na nowo od chwili
usunięcia wad. Klient może wykonywać uprawnienia
z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi za wady fizyczne Towaru.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji wykonuje się
przez złożenie reklamacji odpowiednio u Sprzedawcy lub
producenta (zgodnie z warunkami opisanymi w karcie
gwarancyjnej dołączanej do Towaru).
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a. rodzaj i liczbę reklamowanego Towaru,
b. numer paragonu,
c. opis roszczenia z krótkim opisem przyczyn
uzasadniających reklamację,
d. dane kontaktowe Kupującego: imię i nazwisko,
PESEL, numer telefonu, adres do korespondencji lub
adres e-mail.
5. Reklamacje, skargi i zażalenia zostaną rozpatrzone
w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.
6. Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego
o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do
rozpatrzenia reklamacji.
7. Decyzja Sprzedawcy odmawiająca uznania reklamacji
przesyłana jest Kupującemu w formie wiadomości e-mail
lub w formie papierowej wysłanej na adres Kupującego
odpowiednio do formy, w której reklamacja została
złożona.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie ma zastosowania
do przypadków, kiedy wady Towarów będą wynikiem
użytkowania niezgodnie z ich przeznaczeniem.
9. W przypadku wystąpienia wad lub niezgodności Towaru
z ofertą Kupującemu przysługuje uprawnienie do
zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości
e-mail, kontaktu telefonicznego lub w formie papierowej
wysłanej na adres do korespondencji Sprzedawcy.
10.Zgłoszenie reklamacji jest niezwłocznie weryfikowane
przez Sprzedawcę. W przypadku zakwalifikowania przez
Sprzedawcę Towaru do naprawy lub wymiany na Towar
wolny od wad i o parametrach technicznych nie gorszych
jak reklamowany Towar, dostawa realizowana jest przez
Kuriera i zostanie zrealizowana do 10 Dni Roboczych.
11. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez
Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru
na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do
zgodności z ofertą w sposób wybrany przez Kupującego
jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
12.W przypadku uznania przez Sprzedawcę, że wada jest
istotna bądź gdy Kupujący składa kolejną reklamację
wcześniej naprawionego bądź wymienionego Towaru,
Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
13.Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest
nieistotna.
14.Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar
na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na
rzecz Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie od
dostarczenia wadliwego Towaru do Sprzedawcy.
15.Jeżeli Sprzedawca odmówi uznania reklamacji lub
jeżeli Kupujący nie zgadza się na załatwienie reklamacji
w sposób proponowany przez Sprzedawcę, Kupujący ma
możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
w szczególności może się zwrócić do powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów.
§ 7 Odstąpienie od umowy
Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy na warunkach
określonych w załączniku do formularza zakupu Towaru.
§ 8 Ochrona danych
1. Sprzedawca
informuje
Kupującego,
że
jest
administratorem
danych
osobowych
zawartych
w Zamówieniu. Dane osobowe Kupującego są
przetwarzane przez Sprzedawcę:
a. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy,
b. w celu realizacji Zamówienia, umowy,
c. do
wypełniania
prawnie
usprawiedliwionych
celów Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu
bezpośredniego własnych produktów i usług,
dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia
działalności oraz w pozostałych celach związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą,
d. gdy jest to niezbędne do realizowania uprawnienia
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu
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prawa lub do wykonania określonych prawem zadań
realizowanych dla dobra publicznego,
e. na podstawie zgody Kupującego – wyłącznie w celu
wskazanym w treści udzielonej przez Kupującego
zgody.
Podanie przez Kupującego danych osobowych
jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych
powodować będzie niemożność złożenia przez
Kupującego Zamówienia oraz zakupu Towaru.
2. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, do ich poprawiania oraz do ich zmiany.
Kupujący ponadto ma prawo wniesienia w przypadkach
wymienionych w ustawie o ochronie danych osobowych
pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania własnych danych osobowych oraz
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
własnych danych osobowych w celach marketingowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. poz. 922 z późniejszymi zmianami).
3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie
nieprawdziwych danych osobowych.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest integralnym załącznikiem do
formularza zakupu Towaru.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje
się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian w niniejszym Regulaminie. Zamówienia złożone
przez Kupujących przed wejściem w życie zmian
Regulaminu są realizowane według postanowień
Regulaminu Sprzedaży z dnia złożenia Zamówienia.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
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Załącznik nr 1 do
Regulaminu
Oferty z urządzeniem Ferguson Smart Home

Koszt dostaw na terenie Rzeczypospolitej:
przesyłka kurierska: 19 zł (do 31 kg) – czas dostawy 2–3 dni robocze,
przesyłka kurierska pobraniowa (płatność kurierowi): 25 zł (do 31 kg) – czas dostawy 2–3 dni robocze.

Inteligentna wtyczka Ferguson
Smart Wi-Fi Plug

Czujnik gazu Ferguson Smart Home
(Repeater & Gas Leak Sensor)

Cena brutto: 89,10 zł (72,44 zł netto).
Cena nie zawiera kosztu dostawy kurierem.

Cena brutto: 121,50 zł (98,78 zł netto).
Cena nie zawiera kosztu dostawy kurierem.

Opis urządzenia

Opis urządzenia

Ferguson Smart Wi-Fi Plug to nieskomplikowana, ale
bogata w możliwości wtyczka, która włącza lub odcina
dopływ prądu do podłączonych do niej urządzeń. Dzięki
wbudowanemu modułowi Wi-Fi, który umożliwia zdalne
łączenie się z wtyczką, możliwe jest także sterowanie pracą
Smart Wi-Fi Pluga lub całych grup Smart Wi-Fi Plugów
za pomocą funkcjonalnej i wygodnej aplikacji na telefony
komórkowe i tablety.

Czujnik gazu ziemnego chroni domowników przed zatruciem
gazem, sygnalizując przekroczenie zanieczyszczenia
powietrza sygnałem dźwiękowym i świeceniem diody.
W przypadku posiadania huba Ferguson Smart Home
czujnik może być dodany również do aplikacji Ferguson
Smart dla systemów Android i iOS. Dodatkową funkcją
tego czujnika jest poszerzanie zasięgu sieci ZigBee. Działa
on jako repeater, przesyłając do Smart huba sygnały
docierające z pozostałych sensorów, by mogły zostać
prawidłowo zinterpretowane, a użytkownik sieci otrzymywał
miarodajne informacje na temat systemu.

Parametry:
– standard bezprzewodowy: IEEE802.11 b/g/n
– częstotliwość pracy: pasmo ISM, 2412~2483.5 MHz
(w zależności od regionu/kraju)
– bezpieczeństwo: szyfrowanie MAC; WEP 62/128/152 bit,
WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, TKIP
– napięcie: AC 96 V~264 V (60 Hz/50 Hz)
– moc wyjściowa: maks. 3500 W

Parametry repeatera i czujnika gazu:
– napięcie zasilające: AC 100 V–240 V
– średni pobór mocy: < 1,5 W głośność alarmu: 75 dB
(1 metr od urządzenia)
– poziom aktywacji alarmu: 6% LEL +-3% LEL (gaz ziemny)
– komunikacja: ZigBee Ad-hoc Networking
– zasięg komunikacji:< 100 m (w otwartej przestrzeni)
– temperatura pracy: -10°C – +50°C
– maksymalna wilgotność: <= 95% RH
– wymiary: 79 x 68 x 31 mm (bez wtyczki)
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Czujnik czadu Ferguson Smart Home

Czujnik dymu Ferguson Smart Home

Cena brutto: 179,10 zł (145,61 zł netto).
Cena nie zawiera kosztu dostawy kurierem.

Cena brutto: 107,10 zł (87,07 zł netto).
Cena nie zawiera kosztu dostawy kurierem.

Opis urządzenia

Opis urządzenia

Czujnik
czadu
jest
urządzeniem
niezbędnym
w pomieszczeniach wyposażonych w piec, kominek,
kuchenki. Pozwala wykryć rosnące stężenie tlenku węgla
w kontrolowanym pokoju, chroniąc domowników przed
zatruciem. Skutki zatrucia organizmu ludzkiego czadem
zależne są bezpośrednio od długości okresu, w którym
był on narażony na działanie tlenku węgla. Przebywanie
w pomieszczeniu ze zbyt wysokim stężeniem tlenku węgla
w ostatecznym rozrachunku grozi śmiercią. Dlatego tak
istotne jest szybkie wykrycie zagrożenia przez czujnik
czadu i powiadomienie o nim mieszkańców. Tlenek węgla
wchodząc w reakcję z ogniwem elektrochemicznym
obecnym w czujniku, uruchamia alarm. Urządzenie w tym
momencie włącza syrenę i emituje alarmowy sygnał
świetlny. Jeśli użytkownik prócz samej czujki czadu posiada
sprzężony z nią system Smart Home Security Kit, dostanie
powiadomienie o zagrożeniu na swój smartfon lub tablet ze
szczegółowymi danymi na temat alarmu.
Detektor
należy
zamontować
w
pomieszczeniu
z paleniskiem na wysokości około 1,5 m nad podłogą, nie
dalej niż 6 m od potencjalnego źródła emisji CO. Czujnik
o rosnącym zagrożeniu informuje mieszkańców wyciem
syreny i świetlnym sygnałem alarmowym.
W przypadku posiadania Huba Ferguson Smart Home
czujnik może być dodany również do aplikacji Ferguson
Smart dla systemów Android i iOS.

Czujnik dymu to urządzenie, które w sposób pośredni potrafi
uchronić Twoje życie i dobytek przed skutkami pożaru.
Będąca na wyposażeniu domu czujka dymu nie ugasi
pożaru, ale pozwoli na jego wykrycie w bardzo wczesnej
fazie. Umożliwi to bezpieczną ewakuację i znacznie
ograniczy straty związane z pożarem. Czujnik dymu marki
Ferguson może pracować jako samodzielne urządzenie,
wówczas ostrzega domowników o zagrożeniu dźwiękiem
syreny i alarmowym sygnałem świetlnym. Warto jednak
zwrócić uwagę, że urządzenie to sprzężone z system
inteligentnego domu Smart Home Ferguson w sytuacji
kryzysowej wyśle powiadomienie o alarmie i zdarzeniu na
smartfon lub tablet jego użytkownika bez względu na to, czy
znajduje się on w domu, czy też przebywa poza nim. Cechą
charakterystyczną czujnika dymu jest mobilność i łatwość
montażu bez konieczności rozprowadzania instalacji
kablowych. Idealnie nadaje się do pomieszczeń, w których
znajduje się kominek, gazowe podgrzewacze wody,
piece, kuchnie gazowe itp. W przypadku posiadania huba
Ferguson Smart Home czujnik może być dodany również
do aplikacji Ferguson Smart dla systemów Android i iOS.

Parametry:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

napięcie zasilające: DC 3 V (bateria CR123A)
pobór prądu w stanie czuwania: <= 20 uA
pobór prądu w stanie alarmu: <= 60 mA
głośność alarmu: 85 dB/1 m
czułość dla alarmu: 30 ppm 120 minut; 50 ppm
60–90 minut; 100 ppm 10–40 minut; 300 ppm; 3 minuty
komunikacja: ZigBee Ad-Hoc Networking
zasięg komunikacji: >=70 m (w otwartej przestrzeni)
temperatura pracy: -10°C – +50°C
maksymalna wilgotność: 95% RH
wymiary: 54 x 54 x 45 mm

Wyrób spełnia wymagania następujących norm:
PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012
PN-ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2013-05
PN-ETSI EN 300 328 V1.9.1:2015-08
PN-EN 62479:2011
PN-EN
60950-1:2007/A11:2009/A1:2011/A12:2011/
A2:2014-05
PN-EN 14604:2006
Produkt zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r.
Parametry:
–
–
–
–
–
–
–
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napięcie zasilające: DC 3 V (bateria CR 123 A)
pobór prądu w stanie czuwania: <= 10 µA
pobór prądu w czasie alarmu: <= 60 mA
poziom dźwięku: 85 dB/3 m
temperatura pracy: -10°C – +50°C
maksymalna wilgotność: <= 95% RH
wymiary: 60 x 60 x 49,2 mm

Smart Hub – centrala systemu inteligentnego domu
Ferguson Smart Home

Czujnik temperatury i wilgotności
Ferguson Smart Home

Cena brutto: 381,60 zł (310,24 zł netto).
Cena nie zawiera kosztu dostawy kurierem.

Cena brutto: 98,10 zł (79,76 zł netto).
Cena nie zawiera kosztu dostawy kurierem.

Opis urządzenia

Opis urządzenia

Smart Hub to centrala i serce systemu Ferguson Smart
Home. Właśnie ten niewielki aparat odpowiada za
prawidłową komunikację wszystkich czujników i urządzeń
peryferyjnych. Jednocześnie ma za zadanie interpretować
pochodzące od systemu inteligentnego domu sygnały
i prezentować je w sposób przyjazny użytkownikowi.
Smart Hub uzbrojony został w obsługę dwóch protokołów
komunikacyjnych:
– Wi-Fi – dzięki któremu można zarządzać systemem
w sposób zdalny przez smartfon, komputer lub tablet,
– ZigBee – umożliwiający energooszczędną i bezawaryjną
komunikację z czujkami.
Centrala Fergusona potrafi alarmować użytkownika
o zagrożeniu dzięki wbudowanej syrenie sygnalizacyjnej
i alarmowemu oświetleniu LED przy jednocześnie wysłanych
elektronicznych powiadomieniach do administratora
systemu.

Czujnik temperatury i wilgotności jest jednym z elementów
systemu inteligentnego domu marki Ferguson. Dzięki niemu
możliwy jest pomiar temperatury i wilgotności otoczenia,
w którym został zamontowany, a jego wyniki mogą być
przekazywane i odczytywane w sposób zdalny dzięki
aplikacji na smartfony lub tablety.
Wśród głównych zalet urządzenia można wymienić
jego mobilność i łatwy montaż, dzięki bezprzewodowej
łączności z centralą hub, a także niewielkie rozmiary
i energooszczędność.
Uwaga: by urządzenie mogło działać, wymaga współpracy
z centralą Smart Hub.

Parametry:
–
–
–
–
–
–
–

zasilanie: AC 100 V~240 V (pełny zakres napięcia)
średni pobór mocy: <= 1,5 W
komunikacja: ZigBee Ad-Hoc Networking
zasięg komunikacji: <= 100 m (w otwartej przestrzeni)
anti-RF interference: 80 MHz–1 GHz 10 V/m
temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
maksymalna wilgotność: <= 95% RH

Parametry:
–
–
–
–
–
–
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napięcie zasilające: 3 V DC (1 bateria CR 2450)
pobór prądu w czasie czuwania: <= 10 uA
komunikacja: ZigBee 1.2
zasięg komunikacji: <= 100 m (w wolnej przestrzeni)
temperatura pracy: -15°C ~ +60°C
wilgotność pracy: maksymalnie 95% RH

Czujnik ruchu Ferguson
Smart Home

Czujnik wielofunkcyjny otwarcia
drzwi/okien Ferguson Smart Home

Cena brutto: 107,10 zł (87,07 zł netto).
Cena nie zawiera kosztu dostawy kurierem.

Cena brutto: 71,10 zł (57,80 zł netto).
Cena nie zawiera kosztu dostawy kurierem.

Opis urządzenia

Opis urządzenia

Czujnik ruchu jest podstawowym elementem systemów
zabezpieczeń antywłamaniowych. Jego zadaniem jest
wykrycie ruchu w obszarze znajdującym się w jego polu
widzenia. Czujka, która odnajdzie ruch na tle statycznego
otoczenia, w którym została zamontowana, przekazuje
informacje o tej zmianie do huba, zarządzającego
całym systemem bezpieczeństwa. Zmiana stanu
czujnika ruchu może posłużyć do uruchomienia innych
urządzeń. Z powodzeniem jest to wykorzystywane przy
automatycznym uruchamianiu oświetlenia, lampy po
wejściu domownika do pokoju.
Użytkownicy dysponujący systemem inteligentnego domu
Ferguson Smart Home informacje o próbie włamania czy
wykryciu jakiegokolwiek ruchu dostaną na swój smartfon
lub tablet.
Mobilność urządzenia znacząco podnosi komfort
korzystania z niego. Jego montaż nie wymaga żadnych
instalacji przewodowych. Niewielki rozmiar i waga
pozwalają na umieszczenie czujki w żądanym miejscu
w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund. Czułość sensora
i technologia ZigBee gwarantują ochronę domu przed
intruzami, a energooszczędność urządzenia zapewnia jego
niezawodne funkcjonowanie przez wiele lat na jednej baterii.
Uwaga: by urządzenie mogło działać, wymaga współpracy
z centralą Smart Hub.

Czujnik wielofunkcyjny/kontaktron to niewielkie urządzenie
składające się z dwóch elementów. Jego zadaniem jest
wykrywanie zmiany stanów otwarcia/zamknięcia drzwi,
skrzydeł okna, szafy itp. Podobnie jak czujnik ruchu
kontaktron jest jednym z podstawowych elementów
wyposażenia systemów antywłamaniowych. Przy próbie
wtargnięcia na posiadłość przez tak newralgiczne miejsca
jak okna czy drzwi tarasowe magnetyczny czujnik
otwarcia/zamknięcia zareaguje, przesyłając informację
o niespodziewanej zmianie swojego stanu do huba
zarządzającego układem alarmowym. Użytkownik systemu
inteligentnego domu Ferguson Smart Home dostanie na
swój smartfon lub tablet powiadomienie o potencjalnym
zagrożeniu.
Ogromnym udogodnieniem w stosowaniu czujnika
wielofunkcyjnego Ferguson jest funkcjonowanie w oparciu
o bezprzewodową komunikację i protokół ZigBee. Oznacza
to, że czujka może zostać zainstalowana bardzo szybko,
praktycznie bez ograniczeń miejsca i bez dodatkowych
nakładów finansowych na dodatkowe okablowanie.
Uwaga: by urządzenie mogło działać, wymaga współpracy
z centralą Smart Hub.

Parametry:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

napięcie zasilające: DC 3 V (bateria 1 x CR123)
pobór prądu w czasie czuwania: <= 15 uA
pobór prądu w czasie alarmu: <= 30 mA
kąt widzenia: 90°
zalecana wysokość montażu: 2,1 m
zasięg detekcji: do 10 m
temperatura pracy: -10°C – +50°C
maksymalna wilgotność: <= 95% RH (no congelation)
komunikacja: ZigBee 1.2
zasięg komunikacji: <= 100 m (w otwartej przestrzeni)
wymiary: 65 x 65 x 28 mm

Parametry:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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napięcie zasilające: DC 3 V (2 x bateria AAA)
pobór prądu w czasie czuwania: <= 5 uA
pobór prądu w czasie alarmu: <= 30 mA
zasięg detekcji: > 20 mm
komunikacja: ZigBee HA 1.2
zasięg komunikacji: 100 m (w otwartej przestrzeni)
temperatura pracy: -10°C – +50°C
maksymalna wilgotność: maks. 95% RH
wymiary: 76 x 36,6 x 16,5 mm
wymiary: 66 x 13,9 x 16,5 mm

Czujnik zalania Ferguson Smart Home

Kamera Wi-Fi Ferguson Smart Home Smart EYE 100
IP Cam

Cena brutto: 81,00 zł (65,85 zł netto).
Cena nie zawiera kosztu dostawy kurierem.

Cena brutto: 161,10 zł (130,96 zł netto).
Cena nie zawiera kosztu dostawy kurierem.

Opis urządzenia
Czujnik zalania to urządzenie stworzone, by wykrywać
wycieki i nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Jego zastosowanie pomaga obniżyć do minimum skutki
zalania i konieczność inwestowania w renowację zalanych
pomieszczeń i sprzętów. Użytkownicy systemu inteligentny
dom Ferguson Smart Home w chwili alarmu wywołanego
przez czujnik zalania otrzymują powiadomienia na swój
smartfon i tablet. Dzięki temu bez względu na to, gdzie się
znajdują, mogą podjąć działania zapobiegawcze stratom.
Niewątpliwymi zaletami tego urządzenia są jego niewielkie
rozmiary i technologia bezprzewodowa, z wykorzystaniem
której komunikuje się ono z centralą zarządzającą
systemem. Sensor zbudowany jest z detektora zalania,
montowanego na podłodze, oraz modułu łączności, który
przytwierdzany jest do ściany.
Sugerowane miejsca instalacji czujnika zalania wody
Najbardziej wrażliwe miejsca na zalania to między
innymi łazienka, toaleta, kuchnia. Często zasadne jest
zabezpieczenie także pomieszczeń gospodarczych:
kotłowni, podpiwniczenia, poddasza, garażu.
Warto zabezpieczyć podłogi:
– pod umywalką,
– przy toalecie,
– pod wanną,
– pod prysznicem,
– pod pralką,
– pod zmywarką,
– pod zlewozmywakiem,
– w kotłowni,
– pod urządzeniami instalacji CO i CW,
– w podpiwniczeniu, piwnicy,
– w garażu,
– na poddaszu.
Uwaga: by urządzenie mogło działać, wymaga współpracy
z centralą Smart Hub.

Opis urządzenia
Smart EYE 100 IP Cam to niewielkich rozmiarów kamera IP
znakomicie nadająca się do monitoringu ściśle określonych
miejsc w domu/mieszkaniu. Do jej głównych atutów
należy dwukierunkowa komunikacja dzięki wbudowanemu
mikrofonowi i głośnikowi oraz bardzo dobre doświetlenie
w nocnym trybie pracy kamery z wykorzystaniem diod
LED. Komfort pracy z kamerą ułatwia jej obsługa poprzez
aplikację na smartfon, tablet lub z poziomu przeglądarki
WWW. Warto także wspomnieć o zaimplementowanej w jej
oprogramowaniu funkcji wykrywania ruchu, która powiadomi
użytkownika o ruchu w kontrolowanym obszarze kamery.
Wszystkie te cechy sprawiają, że znakomicie sprawdzi się
ona w pokoju dziecięcym do podglądania, co dzieje się
z maluchem.
Produkt stanowi element systemu Ferguson Smart Home.
Uwaga: urządzenie może być używane samodzielnie –
by mogło działać, nie wymaga współpracy z centralą
Smart Hub.
Parametry:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Parametry:
–
–
–
–
–
–
–

napięcie zasilające: 3 V DC (1 bateria CR 2032)
pobór prądu w czasie czuwania: <5 uA
temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
maksymalna wilgotność: ≤ 95% RH
zasięg komunikacji: ≤ 100 m (w wolnej przestrzeni)
wymiary: 60 x 30 x 12,5 mm
komunikacja: ZigBee HA 1.2
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kamera IP Wi-Fi
do użytku we wnętrzach budynków
niewielkie rozmiary
stylowy i praktyczny design
jakość rejestrowanego obrazu HD 720 p
12 diod LED, doświetlenie 8 m
wbudowany mikrofon i głośnik
łatwa w użyciu dzięki aplikacji mobilnej
przesyła obraz wprost na Twój smartfon lub tablet
powiadomienia w przypadku wykrycia ruchu

Kamera obrotowa Wi-Fi Ferguson Smart Home
Smart EYE 200 IP Cam

Kamera zewnętrzna Wi-Fi Ferguson Smart Home
Smart EYE 300 IP Cam

Cena brutto: 323,10 zł (262,68 zł netto).
Cena nie zawiera kosztu dostawy kurierem.

Cena brutto: 386,10 zł (313,90 zł netto).
Cena nie zawiera kosztu dostawy kurierem.

Opis urządzenia

Opis urządzenia

Smart EYE 200 IP Cam to wszechstronna kamera IP
do zastosowania wewnątrz budynków. Lista korzyści
z instalacji tej kamery w domu jest bardzo długa. Jej
użytkownik może monitorować pomieszczenie, w którym
ją zamontował, z dowolnego miejsca z wykorzystaniem
aplikacji na smartfon/tablet lub dzięki przeglądarce
WWW. Zakres obserwacji kamery poszerzany jest przez
wbudowane silniki obracające obiektywem kamery, którymi
można sterować także w sposób zdalny. W nocnym trybie
pracy obraz pozostaje wyraźny dzięki systemowi Night
Vision i 8 diodom LED, gwarantującym doświetlenie obrazu
w odległości do 8 m. Kamera nie wymaga doprowadzenia
okablowania, dzięki protokołowi Wi-Fi działa w sposób
bezprzewodowy. Funkcjonuje w sposób dwukierunkowy,
tzn. z miejsca jej montażu zbierany jest sygnał audio przez
wbudowany mikrofon, przy jednoczesnej emisji dźwięku
i głosu przez głośnik umieszczony w kamerce. Kamera
rejestruje obraz z jakością Full HD. Produkt stanowi element
systemu Ferguson Smart Home. Uwaga: urządzenie może
być używane samodzielnie – by mogło działać, nie wymaga
współpracy z centralą Smart Hub.

Smart EYE 300 IP Cam należy do systemu inteligentnego
domu Smart Home. Jej uniwersalna forma produkcyjna
pozwala jednak na użytkowanie jako osobne urządzenie,
które nie wymaga zakupu huba i systemu Smart Home.
Smart EYE 300 IP to kamera do zastosowania na zewnątrz
budynków. Jej obudowa jest wodoodporna i pyłoszczelna.
Jakość rejestrowanego obrazu charakteryzuje się
rozdzielczością Full HD. Dzięki aplikacji mobilnej łatwo nią
sterować w sposób zdalny, jednocześnie odbierając na
smartfonie obraz przez nią przesyłany.
Produkt stanowi element systemu Ferguson Smart Home.
Uwaga: urządzenie może być używane samodzielnie – by
mogło działać, nie wymaga współpracy z centralą Smart
Hub.

Parametry:
– główny chipset: Hisilicon 32 Bit RSIC Embedded
Processor
– sensor: 1/2.7” CMOS
– rozdzielczość: 1920 x 1080, 640 x 352, 320 x 176
– wyświetlanie: 50 Hz: 1~25 fps, 60 Hz: 1~30 fps
– LUX: 0,4 Lux/F1,8
– soczewka: 4,8 mm
– obrót: w poziomie: 355°, w pionie: 120°
– tryb nocny: 8 pcs diod LED, zasięg IR 8 m
– dźwięk: dwukierunkowe audio, głośnik: 1 W, 8 Ω;
mikrofon: -52 dB
– komunikacja Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
– komunikacja Ethernet: RJ-45 10/100 Mb
– port MicroSD: maks. 128 GB
– format wideo: AVI
– wideo codec: h.264
– zasilanie: DC 5 V 2A 50/60 Hz
– temperatura pracy: -10 ~ +60°C
– maksymalna wilgotność: 10%~90% RH
– wymiary: 112 x 90 x 116 mm (L x W x H)
– waga (netto): 0,5 kg

Parametry:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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system wideo: P2P,Plug and Play
wideo sensor: 2 Megapixel 1/2.7” CMOS
wyświetlanie: 1-25 fps (50 Hz)
rozdzielczości: 1920 x 1080, 640 x 352, 320 x 176
soczewka: 3,6 mm, 90° kąt widzenia (w poziomie),
3 x cyfrowy zoom
automatyczne tryby WB i BLC
kompresja wideo: H.264
wideo LUX: 0.4 Lux/F 1.2
tryb nocny IR: 3 mocne diody LED, kąt IR: 110°
zasięg IR: 15 m
komunikacja Ethernet: RJ-45 10/100 Mbps
komunikacja: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
protokół nagrywania: zgodny z ONVIF 2.1
port Micro SD Card: 128 GB maks.
zasilanie: 12 VDC 1A
zasilanie sieciowe: 50 Hz/60 Hz
temperatura pracy:-10°C – +50°C
wilgotność pracy: 10%–90% RH
wymiary: Φ 72 x 180 mm
waga: 370 g

