Connected home

S TaHoma® je celý dům vždy
k Vašim službám!
Ovladače a automatizované systémy

Senzory: otevírání dveří / oken, požární signalizace, pohybová čidla, siréna, vnitřní a vnější kamery.

Osvětlení

Fasádní a střešní okna
Vnitřní žaluzie

Záclony

Topné systémy

Alarmy
a zabezpečení

Větrné a sluneční
senzory
Alarm

Okenice
Screenové
rolety

Bezpečnostní
systémy

Venkovní
žaluzie
Rolety

Okolí domu
Markýzy

Řízení přístupu
Pergola
Veranda
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Vjezdová brána

Garážová
vrata

TaHoma® aplikace je k dispozici pro
Android a iOS.
* Poznámka: Somfy RTS nemají funkci zpětné vazby polohy.
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Ovládejte svůj dům přes internet!
Více času pro vás a vaše blízké!
Objevte výhody systému TaHoma®!
Díky systému TaHoma® si můžete nastavit své vlastní scénáře a přizpůsobit tak činnost systému
vlastnímu životnímu stylu.
Systém TaHoma® je váš přítel, který vás zastoupí v každodenních, nudných a monotónních
činnostech. Získáte tak více času pro sebe a pro své nejbližší.
TaHoma® učiní váš dům ještě více komfortním a bezpečným místem. Navíc díky vzájemnému
propojení jednotlivých zařízení a čidel bude váš dům mnohem efektivněji využívat solární energii,
přičemž ochrání jeho interiér.

Objevte výhody systému TaHoma®!
Všechno řídí jeden systém
Díky systému TaHoma® můžete
zařízení ve své domácnosti ovládat
pomocí smartphonu, tabletu nebo
počítače. Jasná grafika a intuitivní
systém činí z tohoto systému řešení
vhodné skutečně pro každého.
Okamžitá zpětná vazba vás ujistí, že
tyto zadané úkoly byly provedeny
správně a nesetkaly se s žádnou
překážkou, nebo chybou.

Objevte výhody
automatizovaných řešení

Ochrana před vloupáním
Automatické scénáře spustí v předem
naprogramovaném čase stínění, čímž simulují
přítomnost rodinných příslušníků. Odradí tak
případného zloděje a vy si můžete užít svou
dovolenou mnohem klidněji.

Úspora energie
Váš domov se po instalaci inteligentních čidel
Somfy stává příjemnějším místem pro život:
rolety a další ochranné produkty automaticky
reagují na změny počasí. V zimě se rolety na
noc stáhnou a zima zůstane venku, zatímco
během dne se žaluzie vytáhnou, aby do vaší
domácnosti mohly proudit sluneční paprsky.
Tímto způsobem můžete ušetřit přibližně
800 kWh energie. V létě Vás rolety a markýzy
chrání před nadměrným slunečním zářením.
Tím se zabrání přehřátí místností, a tak v nich
vznikne během horkých letních dní příjemné
prostředí.

Vždy aktuální
Systém TaHoma® je průběžně aktualizován.
Toto řešení zajišťuje, že pokud si koupíte
systém TaHoma® dnes, budete mít
i v budoucnu vždy k dispozici ten
nejmodernější software.
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Jednoduchá na obsluhu
• Snadná instalace: není nutné projekt domu jakýmkoliv způsobem přizpůsobovat. Systém
TaHoma® vám nabízí komfort, v jehož rámci můžete jednotlivá zařízení přidávat, nebo ubírat
postupně podle svých potřeb.
• J ednoduché užití (87% uživatelů vyjadřuje spokojenost a doporučilo by systém TaHoma® svým
blízkým a známým – tento průzkum byl proveden na základě 1.505 uživatelů)
• Ať jste kdekoliv, můžete snadno zjistit, co se děje ve vašem domě. V případě zjištěného
ohrožení jste o této skutečnosti neprodleně informováni, což vám umožní okamžitou reakci
(například v případě požáru nebo vloupání).

Uživatelsky příjemné rozhraní
• Intuitivní rozhraní, díky němuž je ovládání domu neobyčejně snadné.
• Ovládejte všechna zařízení ve svém domě prostřednictvím vhodného využití kombinace
vypínače, dálkového ovladače, nebo svého smartphonu a tabletu.
• Přizpůsobte tuto aplikaci podle svých potřeb (nastavte počet pokojů či pater ve svém domě,
určete rolety atp.).

Kompatibilita
• Množství zařízení: více než sto produktů od Somfy, jež jsou kompatibilní se systémem TaHoma®.
• Množství značek: mnohá zařízení od světových výrobců jsou rovněž kompatibilní se systémem
TaHoma®.

92% současných uživatelů je
spokojeno a doporučuje systém Tahoma®
svým příbuzným a přátelům *.

TaHoma
Ovládejte svůj dům chytře se Somfy!

TaHoma® je ideální řešení, neboť jednotlivá zařízení mohou být dodávána
jednotlivě a díky bezdrátové technologii io-homecontrol® nevyžadují zbytečné
zásahy do zdiva a s nimi související opravy.
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* podle průzkumu provedeného na skupině 626 uživatelů

Systém TaHoma® – tři jednoduché
a intuitivní možnosti

Systém TaHoma®
– přirozeně kompatibilní
se zařízeními firmy Somfy…
Firma Somfy již více než 60 let neustále vyvíjí nové technologie, které vám umožňují ušetřit
cenný čas a usnadnit vám tak každodenní činnosti. Nabídka zahrnuje širokou škálu řešení,
produktů a čidel, jež vám umožní spravovat váš domov!

SCÉNÁŘE

KALENDÁŘ

SMART SCÉNÁŘE

Mohu vytvořit vlastní
scénáře přizpůsobené svému
životnímu stylu

Mohu upravovat své scénáře
na každý den v týdnu

Mohu vytvářet
pokročilé scénáře

•M
 ožnost nastavení vlastních
scénářů a jejich snadného
aktivování jediným dotykem.
Např. scénář „ODCHOD“
zajistí, že střešní okna budou
uzavřena, rolety spuštěny,
topení vypnuto a světla
zhasnuta.

• Možnost nastavení různých
scénářů na každý den. Např.
„PRACOVNÍ DEN“ obsahuje
několik scénářů, které
můžete kdykoli aktivovat
nebo zrušit (možnost
nastavení až 20 různých dní
s různými scénáři).

• Schopnost vytvářet
podmíněné scénáře. Např.
v případě, že čidla teploty
překročí nastavenou teplotu
ve vaší domácnosti, spustí se
automaticky žaluzie, aby se
zabránilo přehřátí místností.

• L ze propojovat scénáře
s čidly tak, abyste efektivněji
spravovali celý dům. Např.
čidla teploty, slunečního svitu
nebo čidlo pohybu.

• Možnost naprogramování
na různé dny v týdnu. Např.
„PRÁCE“ – dny od pondělí do
pátku, nebo „víkend“, abyste
si mohli v sobotu a neděli
přispat.

TaHoma® – srdce
inteligentního domu
Diskrétní a vždy k vašim
službám! Prostřednictvím
připojení k internetovému
routeru je v kontaktu se
zabezpečeným serverem, ke
kterému máte kdykoli přístup.
Systém Tahoma je prvním
zařízením inteligentní
domácnosti, které získalo
certifikát SYSS.
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…ale také se zařízeními jiných
výrobců, jež jsou špičkou na trhu.

TaHoma
Pokud plánujete
pořídit si do
své domácnosti
takovou instalaci,
měli byste vybrat
systém TaHoma®
> Můžete ovládat
zařízení v reálném
čase: uživatel vidí stav
zařízení: jsou otevřená
nebo zavřená, zapnutá
nebo vypnutá atp.
> Můžete sledovat
svůj dům na dálku
prostřednictvím
kamer. Navíc vás
čidla prostřednictvím
sms zprávy upozorní,
pokud dojde
k nějakému ohrožení.

TaHoma® je kompatibilní

s různými rádiovými protokoly
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Poskytují stín a bezpečí, dávají pocit klidu a soukromí, a zlepšují izolaci oken před chladem a hlukem. Bez ohledu na to, zda si vyberete
standardní model, nejnovější generaci nastavitelných lamel, nebo
vyklápěcí rolety - Somfy poskytuje pohon pro všechny typy rolet
a dokonale se přizpůsobí vzhledu fasády.

Výhody rolet s automatikou Somfy
Automatizace nastavení
Nastavení jsou naprogramována automaticky a pokaždé zajistí dokonalé zavírání
a otevírání rolety.
Detekce překážek
Pokud je zjištěna překážka, roleta se automaticky zastaví, aby ochránila panel
Ochrana proti mrazu
Roleta se automaticky zastaví, pokud jsou lamely zmrzlé a zablokované.
Ochrana před vloupáním
Po odchodu z domu jsou rolety odolné vůči snahám o násilné otevřeni zvenčí. Zabezpečení
lze dále zlepšit užitím závěsných zábran (odolnost přibližně do 100 kg při zvedání).

Díky širokému spektru ovladačů a nástěných vypínačů Somfy, bude vše ve vaší domácnosti vyhovovat
aktuálním trendům a vašemu vkusu.

FIRMA SOMFY DOPORUČUJE:
Ovladač Situo mobile io
4 barvy: bílá, zelená metalíza,
kovově oranžová,
a titanová.
Ergonomický design
a pohodlný držák
na zeď, který je
vhodný do
každého interiéru.

Rolety

Světelný senzor
sensor pravidelně měří intenzitu
světla. Pokud je nastavená hodnota
překročena, rolety se zatáhnou.
Rádiový termostat
Bezdrátový termostat se používá
pro řízení různých druhů topných
zařízení. Má velmi jednoduché
ovládání, a zařízení nevyžadují zásah
do zdiva nebo elektroinstalace.
Telis Composio
Komfortní skupinové ovládání až 40
různých typů výrobků:
• individuální názvy každého
produktu nebo skupiny
• maticové schéma na displeji
umožňuje okamžitý přístup k
jakékoliv skupině
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Žaluzie a závěsy jsou voleny tak, aby navodily požadovaný efekt
domova: designersky promyšlený, tradiční nebo prostě módní.
Zároveň přispívají k pocitu pohodlí a soukromí, v souladu s životním stylem a vytváří příjemný prostor.
Další výhodou je absence šňůr a lanek, jež uživatelům poskytuje
dodatečnou bezpečnost. Nastavení úrovně osvětlení, nastavení
teploty – to vše pouze jediným kliknutím.

Výhody žaluzií a závěsů s automatikou Somfy
Pro vaše závěsy
Funkce Touch Motion – jen lehkým tahem za látku spustíte žaluzii
Mírné zastavení / mírné spuštění
Plynulá činnost mechanismu ochrání materiál závěsů.
Pro vaše žaluzie
Bezdrátové motory – zcela nezávislé vnitřní žaluzie s napájením bez připojení do sítě:
napájení z baterie nebo solární energií.

FIRMA SOMFY DOPORUČUJE:
Bezdrátový detektor kouře
Pokud je detekován kouř,
upozorní rodinné příslušníky
silným zvukovým
signálem.
Rolety a žaluzie
se vytáhnou,
a máte možnost
upozornění
mailem.

Žaluzie

a závěsy pro Váš interiér

Rádiem řízené zásuvky
Umožňuje dálkové zapnutí /
vypnutí připojených elektrických
spotřebičů nebo osvětlení
(s možností plynulého stmívání)

Snímač otevření
umožňuje kontrolu vchodů
a oken. Když otevřete dveře
nebo okno, odešle se e-mail
s oznámením a bude aktivováno venkovní
osvětlení.
Vnitřní kamera
Chcete-li sledovat místnosti
uvnitř domu. Přenos signálu
přes WiFi nebo eternet
kabelem.
Smoove io
Dotykový rádiový nástěnný
vysílač:
• 1 kanál
• tlačítka: nahoru, dolů a stop
• oblíbená položka „my“
• možnost individuální úpravy barvy
vysílače a rámečku
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Markýza je na terase nezbytnou součástí vnějšího prostoru, neboť
poskytuje ochranu proti slunci. Stylový nábytek, rostliny, osvětlení, doplňky... Obytná terasa má své zvláštní kouzlo, když se sejde
rodina s přáteli.
Firma Somfy má ve své nabídce nejen pohony markýz, ale také ovládání
osvětlení, topení nebo čidel větru, které markýzu chrání před poškozením
v případě nepříznivého počasí. Díky tomu se z terasy stává další místnosti.

Výhody markýz s automatikou Somfy
Funkce automatického napínání tkaniny
Při každém roztažení markýzy vám „automatické napínání“ zaručí, že tkanina zůstane
napnutá a do důsledku odstraní nevzhledné záhyby.
Detekce překážek
Pokud je v důsledku překážky clona zablokována a nemůže se zavřít,
motor se automaticky vypne.
Ochrana markýzy
Při zavírání motor opatrně klade tkaninu do zásobníku tak, aby ji ochránil před
poškozením.
Funkce mírného zavírání
Po zavření se clona okamžitě zastaví, aby chránila mechanismus a snižovala sílu
v ramenech.

FIRMA SOMFY DOPORUČUJE:
Eolis WireFree io snímač je napájen
z baterie a po instalaci monitoruje
sílu větru. Markýza je automaticky
zatažena v případě překročení
nastavené hodnoty na senzoru,
nebo na jednotce Easy Sun io.

Terasové markýzy

Světelný senzor - sensor
pravidelně měří intenzitu
světla. Pokud je nastavená
hodnota překročena, rolety
se zatáhnou.

Nastavitelný topný panel
Zvýšení tepelné pohody v
patiu, nebo na terase. Má
dálkové nastavení intenzity vytápění.

Venkovní kamera
Chcete-li sledovat vchod,
terasu, parkoviště a okolí
domu. Obraz je přenášen
kabelem.
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Kromě místa k parkování auta může garáž sloužit řadě dalších
funkcí – může být skladem, kutilskou dílnou, zkušebním studiem
atd. Ať je váš životní styl jakýkoliv, je nutno začít výběrem vrat, jež
budou odolná proti zlodějům i účinkům počasí.
Firma Somfy vyrábí pohoné systémy šité na míru a se snadnou
instalací, které mohou být vyvinuty bez ohledu na typ vybraných
vrat. Nejen tím zvýšite pocit bezpečí a trvanlivost, ale především
odstraníte každodenní zatěžující činnosti. Můžete to dělat bez
námahy a samozřejmě aniž byste museli vystoupit z auta!

Pořiďte si napájení – a váš život se změní
Hladké a plynulé zavírání i otevírání
Vrata jsou chráněna, a tak budou sloužit déle
Částečné otevření
pro pěší a cyklisty
Automatické odhalování překážek
V případě překážky se motor vypne.
Možnost naprogramovat automatické uzavření
(po uplynutí nastavené doby)
Možnost ručního otevření
V případě poruchy motoru

FIRMA SOMFY DOPORUČUJE:
Maják - Varuje kolemjdoucí o
provozu brány blikajícím světlem.

Garážová vrata

Infra závora
Zajstí zastavení
brány a tím
bezpečnost
chodců a předmětů.

Baterie
Zajišťuje
fungování brány
i v případě
výpadku napájení.

Ovladač Keytis 4
Slouží k ovládání čtyř zařízení,
brán, garážových vrat, nebo
jiných zařízení Somfy. Má
informativní zpětnou vazbu o provedení
příkazu.
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Užívání bran s pohonem od firmy Somfy zvyšuje bezpečnost vašeho
domova, neboť eliminuje každodenní námahu při jejich otevírání
a zavírání. Jedno kliknutí stačí k otevření nebo zavření brány, aniž byste museli opustit pohodlný interiér svého vozu nebo vybíhat z domu,
pokud chcete otevřít návštěvě – ušetříte tak množství času a energie!

Výhody vrat s automatikou Somfy
Automatické odhalování
překážek
V případě překážky
se motor vypne.
Ochrana před zloději
Motor působí proti pokusům
násilně otevřít vrata. Je proto
prakticky nemožné je rozbít.
Možnost naprogramování
automatického uzavření
Po projetí vozidla, cyklisty nebo po
projití chodce, nebo po uplynutí
nastavené doby.

Možnost ručního otevření
V případě poruchy elektrického
napájení.
Vše je zabezpečeno! Propojení vašich
vrat s elektrickým napájením
s bezdrátovým alarmem od firmy
Somfy a s dalšími domácími zařízeními
vám poskytne optimální bezpečnost.
Rozjasněte vše!
Kombinace osvětlení vrat
s venkovním osvětlením (blikajícím
majákem, přídavným osvětlením)
je praktické a užitečné řešení.

Částečné otevření umožňující
průchod chodců nebo projetí
cyklisty. Možnost ručního otevření.

FIRMA SOMFY DOPORUČUJE:
Maják - Varuje kolemjdoucí o
provozu brány blikajícím světlem.

Vjezdové brány

Infra závora
Zajstí zastavení
brány a tím
bezpečnost
chodců a předmětů.

Baterie
Zajišťuje
fungování brány
i v případě
výpadku napájení.

Ovladač Keytis 4
Slouží k ovládání čtyř zařízení,
brán, garážových vrat, nebo
jiných zařízení Somfy. Má
informativní zpětnou vazbu o provedení
příkazu.
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