Det smarte liv
begynder med Somfy
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Det smarte
liv begynder med Somfy
Somfy Smart Home giver dig kontrol, gør livet nemmere, mere bekvemt, og giver
dig sindsro, hvor du end befinder dig. Overvåg og betjen markiser, rulleskodder,
solafskærmning, belysning, elektriske apparater, varme, garageport og låge fra
din smartphone eller tablet. Du kan indstille alt som er i dit "Smart Home"-system
fra Somfy efter eget ønske og overvåge og betjene det fra hvor som helst i verden.
Hold øje med dit hjem ved hjælp af kameraer og bevægelsesdetektorer, så får du
sindsro.
Somfy TaHoma er en smart boks og hjertet i dit smarte hjem. Den forbinder dig
med hjemmet via den smarte TaHoma-app. Somfys "Smart Home"-løsninger
er ekstremt nemme at bruge og installeres med meget lidt arbejdsindsats. Du
kan når som helst komplettere med flere produkter, når det passer dine behov
eller dit budget. Somfys Smart Home giver det mest mulige med mindst mulig
anstrengelse.
Det smarte liv begynder med Somfys Smart Home.
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Altid forbundet med dit hjem med

Nyd en afslappende dag på
terrassen, mens du holder
hjemmet svalt!

Luk boligen med et enkelt
klik på din smartphone

Styr dine markiser med din smartphone. Skab scenarier til
dine favoritindstillinger for markiserne,udebelysningen og
terrassevarmer. Du får det rigtige miljø på hele terrassen
med et enkelt klik. Kontrollér og juster din markise med
fjernbetjening og hold boligen sval. Du kan også gøre dine
markiser smartere ved at komplettere med temperatureller solsensor, så at både markiser og belysning reagerer
automatisk ved behov.

Forbind belysning, rulleskodder, låge og garageport i et
scenarie for at forlade boligen og lad Somfy SmartHome
klare det hele. Rulleskodderne lukker, belysningen slukkes
og låge og garageport lukker automatisk, når du forlader
boligen. Har din yngste glemt sine husnøgler? Vil postbuddet
aflevere en pakke? Slap af! Du kan åbne garageporten fra din
smartphone. Det smarte liv begynder med Somfy!

Komfort

Sindsro

Nemt
liv

Komfort

Nemt, smart og bekvemt
liv

Hold altid øje med dit hjem

Programmer din bolig for at skabe et ideelt levemiljø,
hver dag. Gardinerne åbner automatisk når du
vågner,belysningen tændes og varmen går over til
KOMFORT-stilling. Al belysning slukkes og varmen stilles
om til ECO-stilling, når du forlader boligen. Din bolig våger
op igen, når du kommer hjem: belysningen tændes og
rulleskodder, persienner og gardiner lukker for at holde
boligen varm og hyggelig. Nyd et system som reagerer på
en fingerberøring eller automatisk!

Du kan altid kontrollere boligen, hvor du end befinder dig.
Med appen kan du tænde belysningen, åbne gardinerne,
give indtryk af at der er nogen hjemme for at afskrække
eventuelle indbrudstyve. Du kan også holde øje med
boligen via sensorer eller kameraer. Du får omgående en
advarselsbesked på din telefon, hvis der sker noget uventet
i boligen. Hvis du ikke selv har mulighed for at kontrollere
boligen, kan du sørge for at naboer, familiemedlemmer
eller gode venner også får en besked, så at de omgående
kan træffe foranstaltninger. Somfys smarte hjem giver dig
sindsro og en følelse af sikkerhed.

Komfort
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Somfy Smart Home

Effektivitet

Nemt liv

Sindsro

Sindsro

Sindsro

Nemt liv
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Mere komfort og sindsro
takket være Somfy Smart Home
KLIMASTYRING

Nemt & smart liv
garageport, låge og varme fra din smartphone, tablet eller

Afskræk eventuelle
indbrudstyve

pc. Fra hvor som helst.

Smart tilstedeværelsessimulering tænder og slukker din

Styr markiser, rulleskodder, belysning, solafskærmning,

MARKISE,
RULLESKODDER
OG INDVENDIGE
SOLAFSKÆRMNINGER

SIKKERHED OG
OVERVÅGNING

belysning på forvalgte tidspunkter, for at det skal se ud

Tilpasset til dine behov

som om der er nogen hjemme og afskrække eventuelle
indbrudstyve.

Skab scenarier til at vågne op, forlade boligen, gå i seng
og meget mere. Forbind flere forskellige produkter og lad
TaHoma passe boligen i henhold til dine ønsker.

Modtag beskeder
Der sendes en besked til din smartphone ved indtrængen

Ubesværet og smart
styring
Kompletter med vejr- og åbningssensorer til ubesværet og
automatisk styring af dit hjem. Programmer dine præferencer,
så gør TaHoma resten. Smart!

eller detektering af røg. Så kan du omgående reagere.

ADGANG

Aktiv beskyttelse
Ved indtrængen aktiveres det udstyr som er tilsluttet til
TaHoma® samtidig for at beskytte hjemmet (rulleskodder
lukker og belysning tændes).

Mere sindsro

Hold øje med boligen
Automatisk overvågning og optagelse af hændelser via

SMART

kameraet.

BELYSNING OG
KONTAKTER

SCENARIOS

helst og juster dit udstyr når du vil.

room

devices

Group

Roller shutter 1

Roller shutter 2

Swinging shutter

Screen

Roof window

Lighting

Door lock

Alarm

Heating

Brightness
sensor

Temperature
sensor

Opening

Smoke detector

AGENDA

Kontrollér at alt er ok i boligen fra hvor som helst og når som

Ext venetian
blind

ON-ABC

Altid forbundet med boligen, hvor du end befinder dig, via din smartphone, tablet eller pc.
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Nyd et nemmere

liv med

Opdag mulighederne med Somfy Smart Home

Somfy TaHoma
TaHoma er hjertet i Somfys Smart Home. Med TaHoma i hjemmet kan du ikke bare styre individuelle produkter fra din smartphone, du kan også skabe scenarier til grupper af produkter og når
som helst forbinde dig med boligen. Bare forbind boksen til internettet via det medfølgende kabel,
aktiver boksen online via www.somfy-connect.com, installer den gratis app på din smartphone og
forbind dine produkter. Så nemt er det! Nu er du klar til et smartere liv.

NEMT
• Let at installere, ingen huller i væggen, ingen kabeltrækning, alle produkter er trådløse
• Let at bruge, med intuitive funktioner fremstillet med og til brugere*
• Direkte adgang til boligen hvor i verden du end befinder dig. Ved behov sendes en advarselsbesked til din telefon så at
du kan kontrollere boligen og træffe eventuelle foranstaltninger ved uventede hændelser.
• Fast pris, ingen månedsafgifter og ingen omkostninger for advarselsbeskeder

SMART
• Bare en fjernbetjening til alt tilsluttet udstyr i boligen, din smartphone!
• Skab dine egne scenarier med flere produkter og på en måde som passer din livsstil eller lad boligen reagere auto
matisk på forskellige vejrforhold ved hjælp af sensorer
• Hacker-sikkert: dine personoplysninger forbliver personlige da Somfy bruger sin egen, ekstremt velbeskyttede
server, som har gennemgået en fuldstændig test med henblik på hackersikkerhed (Syss Award)

Kompatibelt udstyr afhængigt af boligens konfiguration

KOMPLET
• Bredt udvalg af produkter: alle somfy-motorer til markiser, rulleskodder, indvendige solafskærmninger, garageporte,
låger og Somfys "Smart Home"-produkter til belysning og sikkerhed er kompatible med Tahoma.
• Flere varemærker: Kompletter med produkter fra Somfys partnere for at gøre boligen endnu mere komplet: Philips
Hue-belysning, termostater (Honeywell og Danfoss), aircondition (Hitachi) og tagvinduer fra Velux.

SOMFYS MOTORISEREDE PRODUKTER

INDVENDIG BEVÆGELSESDETEKTOR

* 92% af brugerne er tilfredse og vil anbefale TaHoma til deres venner og familie (undersøgelse udført blandt 626 brugere).
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ÅBNINGSDETEKTOR

FJERNBETJENTE
UDTAG

RØGDETEKTOR

SOLSENSOR

INDVENDIGE KAMERAER
VISIDOM IC100 eller VISIDOM
ICM100

TÆND/SLUK
MODTAGER TIL
INDBYGNING

UDENDØRS KAMERA
VISIDOM OC100

Somfy har sammensat flere systemtilbud til belysning og sikkerhed.
Spørg din forhandler om aktuelle tilbud og kom i gang med opbygningen af dit Smart Home.
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smart og
intuitiv interface.
En

3 enkle og intuitive menuer

AGENDA
Skab dine egne scenarier
tilpasset til dit ugeskema

SMART
Skab individuelle scenarier

evening light

spring morning

TV morning

TV evening

TV evening

• Aktiver et valgfrit scenarie med en
enkel berøring med en finger.

• Skab dine typiske dagsrutiner.
F.eks.: dag på arbejdet eller hjemme
med flere scenarier som kan aktiveres
direkte eller efter en vis forsinkelse (op
til 20 forskellige per døgn).
• Programmer en uge med forskellige
dage.
F.eks.: "arbejdsdage" fra mandag til
fredag og "weekenddage" lørdag og
søndag.

• Gør boligen endnu smartere med
sensorer for at optimere effektiviteten
af forbundet udstyr med sol,temperatur-, åbnings-, røg- eller
tilstedeværelsessensorer til aktivering
af individuelle produkter eller hele
scenarier. Hvis f.eks. en røgdetektor
detekterer røg kan dine rulleskodder
åbne automatisk og lyset tændes for
sikkerpassage.
• Skab betingede scenarier. For eksempel
hvis vejrsensoren detekterer en vis
temperatur, så lukker skodder, markiser,
skærme eller gardiner automatisk.
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sunny midday

Trag the scenarios in the dotted area to play them immediately or delayed.
Take them out of the dotted area to suppress their delayed launch.
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new
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stop

morning working

new

M A Y

Skab dine egne scenarier til
et forbundet liv

new

S C E N A R I O S

SCENARIER

• Definer samtidig aktivering af flere
forbundne produkter.
F.eks.: scenariet "forlad" som lukker alle
rulleskodder og slukker belysningen når
du forlader boligen.

A G E N D A

Du vælger hvordan dit smarte hjem skal styres: via
smartphone, tablet, pc eller dit smartur.

weekend

on
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holidays

holidays

23

24
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30
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2

3
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Sunny summer

Evening light

Spring morning

TV evening

Turning on alarm

Drag the programmingsin the dotted area to activate them.
Take them out of the dotted area to deactivate them.

Sunny summer

Turning on alarm

Living room light

Evening preheating

Summer evening

on
off

Spring morning

11

Grønlandsgade 3
5300 Kerteminde
65 32 57 93
support.dk@somfy.com

www.somfy.dk
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