KOMPATYBILNOŚĆ CENTRALI TAHOMA®
MARKI PARTNERSKIE

O Somfy
Smart rozwiązania Somfy do mieszkań, domów i budynków użyteczności publicznej
wpływają na poprawę komfortu życia milionów użytkowników na całym świecie
od ponad 50 lat. Przyjazne w obsłudze, służące wygodzie, bezpieczeństwu
i energooszczędności - nasze innowacyjne produkty pozwalają na zautomatyzowanie
i zdalne sterowanie roletami, zasłonami, markizami, pergolami, bramami,
oświetleniem i ogrzewaniem. Tworzymy rozwiązania dostępne dla różnych grup
odbiorców, odpowiadające na ich potrzeby dziś i w przyszłości.
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“Z Somfy
stworzysz dom,
w którym zawsze
będzie odpowiednia
temperatura i dobre
oświetlenie”

“Bądź pewny,
że Twój dom jest
zabezpieczony, nawet
gdy Deksio podróżuje
z Tobą.”

sterowanie ogrzewaniem

zabezpieczenie domu

Centrala sterująca TaHoma® do inteligentnego domu.
•U
 możliwia komfortowe sterowanie roletami, żaluzjami,
karniszami elektrycznymi, oświetleniem, ogrzewaniem,
a nawet bramami garażowymi i wjazdowymi z jednej
aplikacji w smartfonie.
• Ponad 2,8 mln urządzeń na całym świecie.
•K
 ompatybilność z ponad 250 gamami produktów
19 wiodących producentów wyposażenia domu.
• Centrala umożliwia stałą rozbudowę systemu smart home.

Termostat sterowany smartfonem

Kamera zewnętrzna

Zwiększ komfort cieplny i zmniejsz rachunki za ogrzewanie.
• Rozwiązanie do sterowania ogrzewaniem zdalnie przez internet.
• Rachunki za ogrzewanie niższe nawet o 30% dzięki automatycznemu
dopasowaniu działania termostatu do stylu życia mieszkańców.
•F
 unkcja geolokalizacji - temperatura obniży się automatycznie po
Twoim wyjściu z domu, a podwyższy tuż przed Twoim powrotem.
•P
 rzyjazna i intuicyjna w obsłudze aplikacja do sterowania termostatem.

Monitoring terenu posesji.
• Czujnik wykrycia ruchu i wbudowana syrena 110 dB.
•M
 ożliwość podłączenia do istniejącego oświetlenia, które włączy się po wykryciu ruchu.
•W
 przypadku wykrycia naruszenia kamera nagrywa krótki film, który zostaje
przesłany bezpośrednio na smartfon.

do nowo budowanych budynków

do wybudowanych już budynków

Głowica termostatyczna io

TaHoma® DIN-Rail

TaHoma®

Kompletny i wydajny system alarmowy.
•Ł
 atwa instalacja zgodnie z instrukcją krok po kroku w aplikacji.
•S
 mart aktywacja - przypomnienie na smartfon o konieczności
uzbrojenia alarmu po wyjściu z domu.
•M
 ożliwość upoważnienia rodziny i przyjaciół do sterowania
systemem alarmowym.
•Z
 aawansowane wykrycie naruszenia dzięki czujnikowi
otwarcia i wibracji IntelliTAG™.

“Twoje życie stanie
się łatwiejsze
z centralą
Smart Home
TaHoma®”

I NOWOŚĆ I

Centrala do instalacji
w rozdzielni elektrycznej.
•M
 ożliwość rozbudowy zakresu funkcjonalności
poprzez dodanie wybranych modułów,
np. WiFi, RTS, Z-Wave.

Centrala Smart Home.
•D
 ostępna na rynku od 2010 r.
• Centrala kompatybilna z protokołami komunikacji
RTS i io-homecontrol® z możliwością rozszerzenia
o dodatkowe (m.in. Z-wave i EnOcean).

I NOWOŚĆ I

Steruj ogrzewaniem w zależności od Twoich potrzeb.
•M
 ożliwość zdalnego sterowania ogrzewaniem
w każdym pokoju osobno z wykorzystaniem TaHoma®.
•Z
 większenie oszczędności dzięki połączeniu głowicy
z centralą TaHoma® i opcji scenariuszy smart.

sterowanie oświetleniem

Ekosystemy*

Izymo io
Protokoły komunikacji*

* ZGODNIE Z DOSTĘPNOŚCIĄ I OFERTĄ PRODUKTOWĄ

I NOWOŚĆ I

Nowa gama mikromodułów Izymo i dodatkowych
odbiorników to bezinwazyjny sposób na unowocześnienie
istniejącego przewodowego wyposażenia w mieszkaniu.
•M
 ożliwość zmiany sposobu sterowania oświetleniem,
roletami czy drobnymi urządzeniami domowymi (np. ładowarka)
z przewodowego (lokalnego) na bezprzewodowe.
•E
 lastyczność zastosowania dzięki montażowi
podtynkowemu (w puszce elektrycznej).

Alarm Somfy Protect

dostęp do domu

Door Keeper

I NOWOŚĆ I

Prosty sposób na zabezpieczenie drzwi do domu.
•Ł
 atwe zarządzanie dostępem do domu przez internet.
•S
 terowanie zamkiem elektrycznym za pomocą aplikacji Somfy Keys
- do otwierania i zamykania drzwi oraz do udzielania dostępu gościom.
• Powiadomienia na smartfon o odblokowaniu i zablokowaniu zamka.
•D
 odatkowe akcesoria dla większej elastyczności - odblokowanie
i zablokowanie zamka kartą, bransoletką czy brelokiem.

Wszyscy, którzy
decydują się na budowę lub zakup
domu czy mieszkania, chcą cały proces
urządzania i wyposażenia dopasować do swoich
możliwości i jednocześnie mieć gwarancję wsparcia
producenta na każdym etapie projektu. Somfy oferuje
rozwiązania, które mogą być instalowane na każdym etapie,
a zatem system smart home może być rozwijany w miarę
zmieniających się potrzeb.
Użytkownikom rozwiązań Somfy zapewniamy codziennie
pełne doradztwo na etapie zakupu (m.in. infolinia, forum,
materiały wideo, spotkania z ekspertami), a także pomoc
na etapie instalacji i korzystania (filmy instruktażowe,
przewodniki, usługi serwisowe).

