AZ ÖN INTELLIGENS OTTHONA

Élvezze az

intelligens otthon
kényelmét!
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Élvezze Ön is

intelligens otthona
kényelmét!

A Somfy új életérzést kínál mindennapjaira.
Ön mindig kapcsolatban van az Ön számára fontos emberekkel.
Maradjon mindig kapcsolatban otthonával is.
A technológia igazodik az Ön igényeihez.

ISMERJE MEG A TAHOMA®
OTTHONAUTOMATIZÁLÁSI RENDSZERT
A TaHoma® box segítségével Ön mindig kapcsolatban lehet
otthonával. Tabletjén, vagy mobiltelefonján ellenőrizheti, vagy
távolról vezérelheti minden okosotthon eszközét. Létrehozhat
különböző időzítéseket és forgatókönyveket, azokat bármikor
egyszerűen elindíthatja, vagy módosíthatja.
A TaHoma® box megkönnyíti életét, hiszen időt és energiát
spórol Önnek. Nem kell többet a redőnyök felhúzásával kezdeni
a napot, az időzítésnek köszönhetően magától megy minden.
Olyan könnyű megszokni, hogy hamarosan úgy érzi, mintha
mindig is így élte volna életét.
A TaHoma® által otthona kényelmes, biztonságos és
energiatakarékos lesz, megmutatjuk, hogyan!
Élvezze a életet a Somfy intelligens otthonban!
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12 – 13 Ez mind az Ön intelligens otthonának része
14 – 15 Az intelligens otthon előnyei

TaHoma® intelligens otthon
Maradjon mindig kapcsolatban otthonával és az Ön számára fontos
emberekkel. Tekintse meg a oldalunkon, milyen érzés is ez!
www.somfy.hu

16 – 17 Kompatibilitás a Somfy intelligens otthonnal
18 – 19 Mit tartalmaz a TaHoma box?
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26 – 27 Hozza mozgásba otthonát!
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[8:00 óra]

Indulás a munkába!
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BIZTONSÁG

… munkába menet. Ma sok
dolgom lesz.
lesz

KÉNYELEM

ENERGIA
TAKARÉKOSSÁG

Beülök az autómba reggel és elindítom az

A mobiltelefonról a bejárati ajtó egy érintéssel kinyitható

„Indulás a munkába“ forgatókönyvet*.

akár az irodából is. Milyen jó, hogy ezért nem kell hazamennem, hanem távolról is megoldhatom.

Az előre beállított forgatókönyv szerint a földszinti redőnyök
leereszkednek. A rádiós termosztát takarékos üzemmódra

Minden eseményről, amit a TaHoma® érzékel, azonnal

állítja a fűtést, a világítás lekapcsol, a bejárati ajtó elektro-

értesítést kapok. Biztos lehetek benne, hogy a házban az

mos zárja záródik.

történik, amit szeretnék.

Ha a fiam napközben felhív, mert otthon hagyta a kulcsot,

A TaHoma® intelligens otthon rendszernek köszönhetően mindig kapcsolatban lehetek otthonommal.

azonnal tudok segíteni.

*[Forgatókönyv]: Intelligens otthonomban egyszerűen létrehozhatok forgatókönyveket, ahol előre meghatározom, hogy
okosotthon eszközeim mikor és hogyan működjenek.
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[Vasárnap]

Élvezzük a hétvégét!
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… egy közös délután a családdal,
jut idő a kikapcsolódásra.
KÉNYELEM

ENERGIA
TAKARÉKOSSÁG

Amikor a család otthon van, a tabletről elindítom a
„Hétvége” forgatókönyvet*.
Ez gondoskodik a kellemes környezetről.
Ma igazi szép őszi nap van. A nappali redőnyei felhúzódnak
és beeresztik a fényt és a nap melegét. A résnyire nyitott
tetőablakokon friss levegő áramlik be. Fűtésünk a
TaHoma® rendszerre van csatlakoztatva és mivel összhangban működnek okosotthon eszközeink, így a rádiós
termosztát takarékos üzzemmódra kapcsol.
Napnyugtakor a redőnyök automatikusan lehúzódnak,
ahogy a tabletről korábban beállítottuk. Nálunk otthon mindig kellemes a hőmérséklet és nem pazaroljuk az energiát
sem.

A család élvezi a TaHoma® intelligens otthon
kényelmét és emellett energiát is spórol!

*[Forgatókönyv]: Intelligens otthonomban egyszerűen létrehozhatok forgatókönyveket, ahol előre meghatározom, hogy
okosotthon eszközeim mikor és hogyan működjenek.
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[Július 14.]

Hurrá nyaralunk!
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… gyerünk nyaralni!
BIZTONSÁG

ENERGIA
TAKARÉKOSSÁG

A tableten a TaHoma® IDŐZÍTÉS* menüben csak beállítom
a „nyaralás” programot, amíg a családdal távol vagyunk.
Ilyenkor a kültéri zsaluziák reggel automatikusan felhúzódnak, majd este az előre beállított időpontban lehúzódnak.
A jelenlét-szimuláció elindításával a szomszédok sem
tudják, hogy nyaralni mentünk. Sötétedés után a világítás
meghatározott időközönként be- és kikapcsol. Úgy tűnik,
mindig van otthon valaki.
Induláskor egy érintéssel aktiválom a riasztóberendezést az
okostelefonon vagy tableten.
Nyaralás közben bármikor ellenőrizhetem, hogy otthon
minden rendben van-e. A visszajelző funkciónak köszönhetően követhetem a TaHoma® felületén, hogy minden
megfelelően működik.

A TaHoma® 100 %-os biztonságot nyújt nekünk!

*[IDŐZÍTÉS]: Előre meghatározott időpontokra beállíthatja, hogy milyen automatikus műveleteket indítson el a rendszer.
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[Október 10.]

8 óra 20 perc
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… így kezdődik
egy gondtalan nap.
BIZTONSÁG

KÉNYELEM

Ma igazán jó napunk van! Kora reggel a napsugarak

A TaHoma® felületén létrehozott forgatókönyvet bármikor

ébresztettek, amikor a hálószoba ablakain felhúzódtak az

elindíthatom a „forgatókönyv-lejátszó” fali adóegységgel. Ez

redőnyök. Megkönnyíti a dolgomat, hogy nem kézzel kell

pánikkapcsolóként is alkalmazható:

felhúznom minden szobában a redőnyöket.

egy gombnyomás és minden lámpa felkapcsolódik a ház-

A TaHoma sok időt megtakarít nekem és ez jó érzéssel

ban, lehúzódnak az árnyékolók, bezár az ajtó, és a rendszer

tölt el.

üzenetet küld a családomnak.

®

Biztonságban van a ház akkor is, ha távol vagyunk.
A rendszerre csatlakoztatott kamerák mozgás észlelésekor
felvételt készítenek, értesítést küldenek a rendszeren keresztül és aktiválódik a biztonsági üzemmód a házunkban
(a világítás felkapcsolódik, az árnyékolók lehúzódnak).

A TaHoma®-val biztonságban vagyunk.
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Ez mind az Ön

intelligens otthonának

része!

Szeretné, ha az árnyékolói a külső környezet változásaira reagálva működtetnék intelligens otthonát?
Szeretne hazanézni a kamerákon keresztül, mikor távol van otthonától? Szeretné, ha hosszabb távollét esetén is úgy tűnne,
mintha valaki otthon lenne? Mindez és sok minden más is lehetséges a TaHoma®-val. A Somfy választékában számos
okosotthon eszköz gondoskodik az Ön kényelméről és biztonságáról. Válassza ki, ami fontos Önnek!

Világításvezérlés

Árnyékolóvezérlés
Függönyök

Beltéri
árnyékolók

Lámpák

Dugaljak

Energiamegtakarítás

Fűtésvezérlés

Energiafogyasztás
mérők
Hőmérsékletérzékelő

Zsalugáter
Roló
Zsaluzia
Redőny

Napellenző

Teraszárnyékolás

TÁVOLI ELÉRÉS

Pergola

Bejárat

Télikert

Bejárati ajtó
Kertkapu
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Garázskapu

A TAHOMA® INTELLIGENS OTTHON KEZELŐFELÜLETE
Vezéreljen mindent egy felületről. A TaHoma® okosóráról, mobilról,
tabletről, sőt számítógépéről is elérhető.

Biztonság

Könnyen kezelhető, jól áttekinthető menü.

Riasztó

Lépjen kapcsolatba intelligens
otthonával bárhonnan. Ön mindig

Kamerák

tudja, mi történik és bármikor
beavatkozhat.

Füstérzékelő

Mozgásérzékelők

A TaHoma® alkalmazás elérhető
Android-on és iOS-en.
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TaHoma

®

intelligens otthon

EGYSZERŰ
Egyszerű telepítés: mivel rádiós rendszerről van szó, a
vezérlés és a motorok között nincs szükség vezetékezésre.
Egyszerűen használat: a felhasználók 92 %-a elégedett a
TaHoma -val és ajánlaná azt családjának és
®

barátainak (felmérés 626 felhasználó megkérdezésével).
Egyszerű hozzáférés: intelligens otthonát a világ minden

BIZTONSÁGOS
A TaHoma® rendszer biztonságos https kapcsolatot használ, mint amelyek az online bankolásnál
szokásosak.
A SySS független informatikai auditor évente ellenőrzi a
rendszer adatbiztonságát. A 2014. szeptemberi teszt eredménye szerint: A Somfy TaHoma® intelligens otthon

pontjáról elérheti. Az eseményekről e-mail értesítést kap.

„nagyon biztonságos rendszer”.

FELHASZNÁLÓBARÁT

KOMPATIBILITÁS

Alakítsa át a kezelőfelületet otthona helyiségeinek megfelelően: adja meg a szobák és szintek számát, adja hozzá
a garázst, a teraszt, stb.
Felhasználóbarát, könnyen kezelhető rendszer egyénileg

Okoseszközök széles kínálata: több, mint 100 féle termék kapcsolható össze a TaHoma®-val.
Márkák sokfélesége: az otthonautomatizálás vezető
gyártóinak termékei is kompatibilisek a TaHoma®-val.

elnevezhető termékekkel.
Vezérelje az összes csatlakoztatott okosotthon eszközt
okosórájáról, mobiljáról, tabletjéről vagy számítógépéről.

A TaHoma® vezeték nélküli intelligens rendszer rugalmas –
igazodik igényeihez és pénzügyi lehetőségeihez.
Bővítse intelligens otthonát további eszközökkel saját tempójában!
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is

Három fő funkció

FORGATÓKÖNYVEK

IDŐZÍTÉS

SMART PROGRAM

Előre beállított műveleteket
hozok létre

Forgatókönyveimet
napirendemhez igazítom

Okosotthonom
minden előnyét kihasználom.

Az okosotthon eszközeim
segítségével különböző
forgatókönyveket hozok létre.
Például: Az „ébredés” forgatókönyv felhúzza
a redőnyöket, a tetőablakot kissé kinyitja
és bekapcsolja a világítást a folyosón és a
fürdőszobában.

Előre programozom a napomat.
Például: minden reggel 06:30-kor ébreszt
az „ébredés” forgatókönyv, napközben a
fényérzékelő lejjebb húzza a redőnyöket,
napnyugtakor pedig az árnyékolók
automatikusan lehúzódnak és
felkapcsolódik a világítás a teraszon.

Forgatókönyveimet rugalmasan
alakítom ki.
Például: Ha a fényerő és a hőmérséklet
egy bizonyos határértéket túllépett,
a textilárnyékolók automatikusan
leereszkednek és erről értesítést kapok.

Ezeket a forgatókönyveket gombnyomásra
előhívatom, vagy időzítővel automatikusan
indíthatom. Összeköthetem a
forgatókönyveit különböző érzékelőkkel
is, pl. füstjelzőkkel, nyitásjelzővel, vagy
fényérzékelővel – a nagyobb biztonság,
kényelem és energiatakarékosság
érdekében.

Különböző napokra különböző
időzítéseket állítok be.
Például: Forgatókönyvek munkanapokra
hétfőtől péntekig, hétvégi programok
szombaton és vasárnap, szabadság idejére
eltérő időzítések.

Különösen intelligens:
A teraszajtó előtti textilárnyékoló csak
akkor ereszkedik le, ha senki nincs a
teraszon és a kilincs zárva van.

Minden okosotthon eszközt
egyenként is kezelhetek mobil
eszközeimről, de természetesen kézi vagy
fali adóegységekkel is működtethetem
azokat.

TaHoma® Box:
Intelligens házvezérlés
A TaHoma® box modern és letisztult formájával
illeszkedik otthonába!
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Kompatibilitás

a Somfy intelligens otthonnal

A Somfy több, mint 100 féle termékét integrálhatja okosotthonába. És ez még nem minden. Az otthonautomatizálásban
vezető gyártók termékei is együttműködnek a TaHoma® rendszerrel.
A kompatibilis termékek listáját megtalálhatja honlapunkon : www.somfy.hu.

Fűtési rendszer

Tetőablakok és árnyékolók

Ablakkilincs

Kamerák

Radiátorszelepek

Somfy
intelligens
otthon
kompatibilitás
Ablak és teraszajtó zárak
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Világításvezérlések

Klímakészülékek, hőszivattyúk

Elektromos zárak, ajtózárak, emelő-tolóajtók

Tökéletesen illeszkedik otthonába
A TaHoma® box io-homecontrol technológiát használ, ami egy biztonságos
megoldás, ugyanakkor együttműködik az alábbi kommunikációs protokollokal is:

A SOMFY TELJES IO VÁLASZTÉKA
Az io rádióprotokollt használó motorok, vevőegységek és
érzékelők az intelligens otthon ideális alkotóelemei.
Mi a különleges az io termékekben?
A valós idejű visszajelzés: a termékek aktuális mozgása és
helyzete megjelenik a TaHoma® felületén. Így biztos lehet
benne, hogy pl. a kapu tényleg zárva van.

RTS TERMÉKEK* A SOMFY§TÓL
Már évekkel ezelőtt beszereltetett motoros redőnyöket
és árnyékolókat otthonába? Nem probléma. A TaHoma®
képes az RTS termékeket is kezelni az intelligens otthon
rendszerben (visszajelzés nélkül).

ENOCEAN PROTOKOLL
Az EnOcean eszközök*: lámpák, szellőztetés és más 230
V-os fogyasztók vezérlését végzik, vagy lehetőséget biztosítanak az áramfogyasztás mérésére.

Z§WAVE RÁDIÓSZABVÁNYÚ TERMÉKEK
A fűtés vagy világítás vezetékmentes vezérlése a Z-Wave**
vevőegységekkel egyszerűen megvalósítható.
*Kérjük, vegye figyelembe, hogy az RTS és EnOcean termékek nem
rendelkeznek visszajelző funkcióval
**A Somfy által támogatott Z-Wave protokoll
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Mit tartalmaz a TaHoma® box?
A TaHoma® központtal és okosotthon eszközökkel egy komplett, kényelmes házvezérlést kap, amely személyes életviteléhez illeszkedik. Ez több
funkciót egyesít egy rendszerben: időzítések, forgatókönyvek, központi
vezérlés, stb.

A TAHOMA® CSOMAG TARTALMA:
TaHoma® Box (központi vezérlőegyég)
24 hónap termékgarancia
TaHoma® Coach
(rövid útmutató videó honlapunkon)
A TaHoma® szover ingyenes frissítései
(további funkciók, több kompatibilis eszköz …)
Hozzáférés a TaHoma®-hoz okosórán, mobilon, tableten vagy PC-n
ingyenes alkalmazások segítségével
Kamerák felvételeinek mentése
a biztonságos Somfy Cloud tárhelyen
Értesítések fogadása …
… korlátlanul e-mailben
… felugró üzenetben az eszközein

HOL VÁSÁROLHATOM MEG A TAHOMA® BOXOT?
A Somfy szakértő partnerei szakmai tanácsot adnak és professzionális támogatást nyújtanak a tervezéstől a felszerelt termékek programozásáig.

Használja
nüt a
a Szakember keresése me
lon!
www.somfy.hu webolda
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Az Ön TaHoma® alkalmazása
A TaHoma® alkalmazás testreszabható, használata egyszerű és
kényelmes.
Funkciók:
Időzítések létrehozása

Ingyen letöltheti az Apple

Forgatókönyvek indítása

iOS vagy Android alkalma-

SMART programozás

zásokat.

Eszközök hozzáadása és módosítása

Intelligens otthona most
már mindig Önnel lehet:

HD

akár otthon, akár távol
van.
TaHoma

®

TaHoma

®

HD alkalmazás

alkalmazás

tabletekhez

okostelefonokhoz
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Hogyan működik?

A TaHoma® Box az intelligens otthon központja
A TaHoma® egy vezetéknélküli rendszer, amely rádióhul-

A bejelentkezés egy felhasználói fiók létrehozásával történik

lámokon kommunikál minden csatlakoztatott okosotthon

a www.somfy.hu oldalon.

eszközzel. A Boxot csatlakoztassa a routeréhez, ez teremti
meg a biztonságos kapcsolatot a kiszolgálókkal, amelyek-

Mindegy, hogy hol tartózkodik, mobileszközein, vagy szá-

hez bárhonnan hozzáférhet mobilján, vagy tabletjén e-mail

mítógépén ellenőrizheti otthonát és szükség esetén beavat-

címével és jelszavával.

kozhat.

www

www

Router és TaHoma® box
Okostelefon, tablet, PC
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Így okosíthatja otthonát
Ahhoz, hogy a redőnyöket, árnyékolókat, a világítást és más okosotthon eszközöket az intelligens otthon rendszer részéve tegye, minden termékhez egy rádiós motorra vagy vevőegységre van szüksége.
Érzékelők teszik lehetővé az intelligens vezérlést az időjárási feltételek, a hőmérséklet, az eszköz
helyzete (pl. nyitásjelző) vagy más mérhető értékek függvényében.

Érzékelők

Okostelefon, tablet, PC

TaHoma® Box

Motor, vevőegység

Távirányítók, fali kapcsolók

Hogyan vezérelheti intelligens otthonát?
A helyiségekben a legegyszerűbben távirányítóval vagy fali kapcsolóval.
És természetesen mobilról, tabletről, vagy számítógépről.
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Vezérlések
Otthona eszközeinek vezérlésére több lehetőség van.
Válassza azt, ami a legjobban illeszkedik
az Ön igényeihez.

HELYI VEZÉRLÉSEK
Az ilyen típusú rádiós adóegységek
nem igényelnek 230 V-os csatlakozást és bárhova felszerelhetőek.
Válasszon nyolc különböző keretből,
három típusból és a különböző funkciókból. A Smoove fali kapcsolóval
egy terméket , vagy egy termékcsoportot

Smoove 1 io

Smoove A/M io

Smoove

Érintőgombos

Érintőgombos

Origin io

fali kapcsoló

fali kapcsoló

Nyomógombos

automatikus és

fali kapcsoló

egyszerre mozgathat.

kézi működéssel

VEZÉRELJE ÁRNYÉKOLÓIT KÉNYELMESEN A FOTELBŐL
A Situo io távirányítócsalád színesebbé varázsolja otthonát,
mindamellett lehetővé teszi okoseszközei egyenkénti vagy
csoportos vezérlését. A „my” gomb megnyomásával a
redőnyök a kedvenc köztes helyzetbe állnak, a Variation
távirányítóval pedig precízen beállíthatja a lamellák dőlésSituo 1 io
Egy eszköz vagy eszközcsoport vezérlésére
alkalmas távirányító
(fehér, ezüstszürke, narancs és zöld színben)
22

szögét.

ÚTKÖZBEN
Legyen mindig kéznél a távirányítója!
A kulcstartóra akasztható távirányítóink elférnek a zsebben.
Gombnyomásra nyit a kapu,
amikor hazaér.

Keytis 4 Home io

Keygo io

Négy eszköz vezérlésére alkalmas

Négy eszköz vezérlésére alkalmas

távirányító, központi lezárás funkció-

távirányító garázs- és kertkapuk

val.

nyitásához.

CSOPORTOS VEZÉRLÉS

Nina io
60 eszköz vagy csoport vezérlésére
alkalmas központi távirányító.

Situo 5 io
Öt eszköz vagy eszközcsoport vezérlésére alkalmas
távirányító (fehér, ezüstszürke, narancs és zöld
színben)

Situo 1

Situo 5

Variation io

Variation io

Egy eszköz vagy

Öt eszköz vagy

eszközcsoport vezér-

eszközcsoport vezér-

lésére alkalmas távirá-

lésére alkalmas távirá-

nyító görgetőkerékkel, a

nyító görgetőkerékkel, a

zsaluziák dőlésszögének

zsaluziák dőlésszögének

precíz beállításához (fehér,

precíz beállításához (fehér,

ezüstszürke színben)

ezüstszürke színben)
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Érzékelők
Ahhoz, hogy Somfy intelligens otthonában automatikusan működjenek
az okosotthon eszközök, érzékelőket szükséges telepíteni. Ezek
monitorozzák a környezetet és a beállított paramétereknek megfelelően
elindítják a forgatókönyveket.
Viharos szél támad? A teraszon automatikusan behúzódik a napellenző,
megvédve a ponyvát a károsodástól.
Színházba mentek és a kerti mozgásérzékelő riasztott? Azonnal felkapcsol a világítás és lehúzódnak a redőnyök.

ELSŐ A BIZTONSÁG
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IP beltéri kamera
Helyiségek felügyelete az
épületen belül.

Rádiós mozgásérzékelő
Épületen belüli érzékelő. Mozgás érzékelése esetén e-mail értesítésre és/
vagy egy forgatókönyv végrehajtására
kerülhet sor.

IP kültéri kamera
Külterek, teraszok vagy
kocsibeállók felügyelete.

Rádiós mozgásérzékelő
Külterek felügyelete. Mozgás érzékelése esetén e-mail értesítésre és/
vagy egy forgatókönyv végrehajtására kerülhet sor.

VÉDELEM AZ IDŐJÁRÁS VISZONTAGSÁGAI ELLEN
A Somfy időjárás-érzékelők gondoskodnak arról, hogy otthonában

Thermis WireFree io
Rádiós hőmérsékletérzékelő

Sunis WireFree io
Rádiós fényérzékelő

kellemes hőmérséklet uralkodjon.
A nap égetően tűz nyáron a nagy
ablakfrontra – a textilárnyékolók
automatikusan legördülnek. A
hőmérséklet-érzékelő magas érté-

A homlokzatra zavaró kábelek
nélkül rögzíthető
Több forgatókönyvet is létrehozhat a
TaHoma® felületén

keket mér, a tetőablakok szellőztető

Az érzékelő elküldi a hőmérsékleti
értékeket a TaHoma® box-ra, és nyáron például a tetőablakok szellőző
pozícióba húzódnak, ha a hőmérséklet
egy meghatározott értéket túllép.

módba nyitnak.
Ezenkívül szélérzékelők védik
a motorizált termékeket: Ha megerősödik a szél, automatikusan
biztonságba helyezi a
terasz napellenzőt.

Eolis 3D WireFree io
Rádiós szélérzékelő
Rezgésérzékelő, amely a napellenző
kilengését méri
A szél küszöbértéke az érzékelőn
beállítható

Eolis WireFree io
Rádiós szélérzékelő
A homlokzatra zavaró kábelek
nélkül rögzíthető
A szél küszöbértéke az érzékelőn
beállítható

Rádiós nyitásjelző
A ház bejáratainak és
nyílászáróinak
felügyeletére.

TaHoma® modul
RTD/EnOcean/Z Wave
Ahhoz, hogy a fentnevezett érzékelőket a TaHoma® box-hoz csatlakoztassa, szükség van erre a modulra.
Érdeklődjön a kompatibilitásról.

Rádiós füstjelző
Füst érzékelése esetén
hangjelzést ad. Füst
érzékelése esetén e-mail
értesítésre és/vagy egy forgatókönyv végrehajtására
kerülhet sor.

HOPPE SecuSignal®
ablakfogantyúk
Valóban be vannak zárva az ablakok a
házban? Ellenőrize telefonjáról, ahelyett,
hogy végigjárná az összes helyiséget.
A kilincsek érzékelővel vannak felszerelve és állapotuk ellenőrizhető a
TaHoma® box-on.
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Hozza

mozgásba otthonát!

Az ablakok, árnyékolók és kapuk mozgatásához motorokra van szükség. A fűtés, a
világításvezérlés stb. működtetése pedig vevőegységek segítségével integrálható az
intelligens otthonba. Adunk néhány ötletet:
AZ ABLAK ÉS KÖRNYEZETE
Redőnyök
Kétirányú intelligens motorok, amelyek valós idejű működését nyomon
követheti a kijelzőn.

Zsaluziák
Motorok a kültéri zsaluziák nyitására és zárására, és a lamellák pontos és kényelmes beállítására.

Beltéri árnyékolók
A rolók, pliszéfüggönyök stb. az RTS rendszerű motorizálással a TaHoma® rendszerrel is
együttműködnek.

Zsalugáterek
Rugalmas, nagyteljesítményű motorizálási megoldás zsalugáterekhez.

Tetőablakok
A Velux automatikus tetőablakai100 %-ban kompatibilisek: www.velux.hu

TERASZOK
Napellenzők
Motorok kazettás árnyékolókhoz, nyitott könyökkaros napellenzőkhöz és télikert árnyékolókhoz.

Textilárnyékolók
Motorok a terasz textilárnyékolóinak mozgatásához.

Fény- és szélérzékelők
Automatikusan kinyitják, vagy behúzzák a napellenzőt az időjárási körülményeket figyelembe véve.
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BEJÁRATOK ÉS BIZTONSÁG
Garázskapuk
Motor maximum 15 m² méretű garázskapukhoz.

Tolókapuk
Motor maximum 8 m szárnyszélességű vagy 500 kg súlyú
tolókapukhoz.

Szárnyaskapu
Motor maximum 4 m hosszú vagy 400 kg súlyú kapuszárnyakhoz.

Bejárati ajtók
A Gretsch-Unitas BKS motorizált többszörös reteszelésű
eletktromos rendszereihez.

Riasztó
A Protexial io riasztó a TaHoma® felületéről is aktiválható/
inaktiválható.

VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS ÉS RÁDIÓS DUGALJAK
Világítás
Rádióvevők a világítás kényelmes be- és kikapcsolására. A PHILIPS hue
világításvezérlései a TaHoma® felületéről is működtethetőek.

Rádiós kapcsoló mögé építhető világításvezérlés
230 V-os fogyasztók kényelmes be- és kikapcsolására.

ENERGIA
Szellőzőrendszerek, hőszivattyúk
(gyártó: Dimplex), valamint hőszivattyúk és klímakészülékek
(gyártó: Hitachi) is részeivé válhatnak a Somfy intelligens otthonnak.

Fűtés szabályozás
A Honeywell és Danfoss Living connect Z fűtőtest-termosztátok
a TaHoma® segítségével vezérelhetőek.

A Somfy intelligens
otthonról és a TaHoma®
box-ról honlapunkon is

Áramfogyasztás mérés
Az Eltako süllyesztett és kapcsolódobozos áramfogyasztás
érzékelői mérési értékeiket elküldik a TaHoma®-nak.

tájékozódhat:
www.somfy.hu
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Ügyfélszolgálat
E-mail: info@somfy.hu
Telefon: 06 1 814 5120
Hétfőtől csütörtökig: 8:00 - 16:30
Pénteken:
8:00 - 14:30

www.somfy.hu
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