Smart
Home
z Somfy
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Premium

Poznaj

zalety
automatycznych
rozwiązań
i nadaj życiu nowy rytm...
Dzięki połączeniu urządzeń i czujników w jeden system
TaHoma® Premium, Twój dom staje się maksymalnie
komfortowym i bezpiecznym miejscem, a codzienne
czynności przyjemnościami.
TaHoma® Premium to Twój niezawodny towarzysz,
który wyręczy Cię w rutynowych i monotonnych
czynnościach.
Więcej czasu dla Ciebie i Twoich bliskich dzięki nowej
TaHomie® Premium.
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Dom, który czuje, myśli i słucha.
Stwórz swój scenariusz
W drodze do pracy miej
wszystko pod kontrolą.
Kiedy opuszczasz dom, uruchom
scenariusz: „PRACA”, a TaHoma® Premium
zajmie się resztą. Twoje rolety opuszczą
się, ogrzewanie przestawi się na tryb ECO,
oświetlenie zostanie wyłączone, a brama
zamknie się zaraz po Twoim wyjściu.

Bezpieczeństwo

Na wakacjach bądź
spokojny o swój dom.
Podczas urlopu uruchamiając scenariusz
„SZCZĘŚLIWE WAKACJE” możesz spokojnie
cieszyć się życiem z dala od domu. Ogrzewanie
przejdzie w tryb ECO, a inteligentny program
symulować będzie Twoją obecność,
odpowiednio sterując oświetleniem i roletami.
Nawet jeśli jesteś na drugim końcu świata,
możesz zarządzać wybranymi urządzeniami
w swoim domu za pomocą smartfona lub
tabletu.

Bezpieczeństwo
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Komfort

Spokój

Komfort

Oszczędność

Spokój

z

TaHoma Premium.
®

Ciesz się weekendem
z bliskimi!
Zbliża się weekend, czyli czas relaksu
i wytchnienia, aby ten odpoczynek był
przyjemniejszy uruchom scenariusz
„WEEKEND”. System ogrzewania przełączy się
na tryb ECO, a temperatura w pomieszczeniach
zostanie zoptymalizowana poprzez odpowiednie
ustawienie rolet. Kiedy zajdzie słońce rolety
zamkną się aby utrzymać temperaturę, którą
wcześniej zaprogramowałeś, co przełoży się
na wymierne oszczędności
w domowym budżecie.

Komfort

Oszczędność

www.somfy.pl/TaHoma

COAC H

Dzięki filmom instruktażowym,
które znajdziesz na naszej stronie w łatwy
i prosty sposób stworzysz swój
indywidualny scenariusz.
Więcej na stronie 14.
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Ciesz się

wygodnym życiem
z TaHoma® Premium!

Smart home z Somfy to przyszłość, która właśnie zawitała do naszych domów wraz
z technologicznymi rozwiązaniami na miarę XXI wieku. TaHoma® Premium to system
do zarządzania domem w wersji smart, który jest łatwy w obsłudze, dostępny i w prosty sposób
można go rozbudować. W intuicyjny sposób możemy w pełni kontrolować podłączone urządzenia
takie jak rolety, markizy, oświetlenie, ogrzewanie, bramy wjazdowe, bramy garażowe.

PROSTA W OBSŁUDZE

CODZIENNA WYGODA

• TaHoma® Premium jest niezwykle łatwa w
instalacji. Nie musisz uwzględniać wszystkiego
w projekcie domu - daje Ci to komfort
dodawania kolejnych urządzeń według potrzeb.
• Gdziekolwiek jesteś możesz sprawdzić
co się dzieje w Twoim domu. W przypadku
wykrycia zagrożeń jesteś o tym informowany
na bieżąco i możesz natychmiast zareagować
na ewentualny pożar, zalanie czy włamanie.

• Intuicyjny interfejs, dzięki któremu sterowanie
domem staje się niezwykle proste.
• Zaprojektuj swój dom w aplikacji – ustaw
liczbę pięter, pokoi oraz rozmieść urządzenia.
• Steruj wszystkimi urządzeniami za pomocą
smartfona, tabletu, laptopa, a nawet
smartwatch’a, aby uruchomić wszystkie
połączone urządzenia.

KOMPATYBILNOŚĆ
• Wiele urządzeń: ponad 100 produktów Somfy
kompatybilnych z TaHoma® Premium.
• Wiele marek: urządzenia domowe
wiodących producentów współpracują
z TaHoma® Premium.
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CZUJNIKI
I STEROWANIA

BRAMY
I ALARM

OKNA
TARAS

OŚWIETLENIE

Premium
Aplikacja TaHoma® jest dostępna
dla systemu Android i iOS
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Prosty,

intuicyjny interfejs.
Ciesz się zaletami systemu sterowania używając swojego
tabletu, smartfona, komputera lub smartwatch’a.
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Premium
3 najważniejsze funkcje

Dopasowujesz swoje
scenariusze
do poszczególnych
dni tygodnia.

SMART

• Możliwość tworzenia scenariuszy
warunkowych. Na przykład, jeżeli
odczyty czujników pogodowych
przekroczą ustawioną temperaturę
w domu, rolety opuszczą się
automatycznie, aby zapobiec
przegrzewaniu pomieszczeń.

• Możliwość połączenia
Budujesz zaawansowane scenariuszy z czujnikami.
scenariusze.
Np. czujnik temperatury,
czujnik nasłonecznienia
lub czujnik ruchu.

evening light

spring morning

TV morning

TV evening

TV evening

• Możliwość ustawienia różnych
scenariuszy na różne pory dnia,
np. „DZIEŃ W PRACY” zawierający
kilka scenariuszy, które możesz
aktywować lub zatrzymać
w dowolnej chwili.
• Możliwość zaprogramowania
różnych dni tygodnia, np. „PRACA”
w dni od poniedziałku do piątku
i „WEEKEND”, by w sobotę
i niedzielę pospać nieco dłużej.
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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.

S C E N A R I O S

• Możliwość ustawienia własnych
scenariuszy i łatwego ich
aktywowania za pomocą
jednego dotknięcia.
scenariusz „WYJŚCIE”
SCENARIUSZE Np.
zadba o to, aby okna dachowe
Tworzysz własne
zostały zamknięte, rolety
scenariusze dopasowane opuszczone, ogrzewanie
do Twojego stylu życia.
wyłączone, a światła zgaszone.
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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

on

Summer evening

off

Spring morning
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Więcej

spokoju dzięki nowym
funkcjom bezpieczeństwa
Spokój

Powiadomienia

Kiedykolwiek potrzebujesz możesz
zdalnie upewnić się, że Twój dom jest
bezpieczny.

Kiedy pojawi się nieproszony gość,
otrzymasz ostrzeżenie na swojego
smartfona.
Funkcja SOS
Prosty przycisk
alarmujący o zdarzeniu
wybraną przez Ciebie
osobą.
Spersonalizowana
ochrona
4 tryby alarmu:
• pełna ochrona,
• ochrona strefy 1,
• ochrona strefy 2,
• wyłączenie ochrony
Więcej szczegółów
Czujniki używane
w bieżącym trybie pracy.
Informacje
o zdarzeniach.

Ochrona
Podczas Twojej nieobecności, gdy
w domu pojawi się intruz TaHoma®
Premium aktywuje ochronę Twojego
domu. Rolety opuszczą się,
a światło zapali się automatycznie.

Podgląd
Dzięki kamerom możesz z łatwością
monitorować swój dom, a zdarzenia
nagrają się automatycznie.
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Aplikacje
Funkcje SOS i sterowanie alarmem dostępne
w aplikacji mobilnej.

Dodaj bazę bezpieczeństwa
do TaHoma® Premium

i odkryj jeszcze więcej możliwości ochrony domu.

Premium

BAZA BEZPIECZEŃSTWA
kompatybilna z Somfy One
i z Somfy Protect

Nowe akcesoria Somfy kompatybilne z TaHoma® Premium

czujnik
zalania

czujnik dymu

wewnętrzny
czujnik ruchu

czujnik otwarcia
i wstrząsów

pilot zdalnego
sterowania
z funkcją SOS

kamery wewnętrzne
kamera zewnętrzna
VISIDOM IC100 lub Somfy Security Camera
VISIDOM OC100

syrena wewnętrzna
(95dB lub 65dB)

plug io
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Tak uruchomisz

swój dom.

Uruchamianie wyposażenia zainstalowanego w Twoim domu takiego jak rolety, osłony
przeciwsłoneczne, okna i bramy wymaga napędu. Odpowiednie odbiorniki pozwolą zintegrować
ogrzewanie, oświetlenie i wiele innych urządzeń w Twoim domu sterowanym przez internet.
Tutaj zobaczysz wszystkie dostępne możliwości.

WOKÓŁ OKIEN

ŚWIAT TARASÓW

Rolety
Bardzo ciche napędy z dwoma
prędkościami: wolną lub szybką.

Markizy tarasowe
Napędy do markiz kasetowych, otwartych
markiz z ramionami przegubowymi
i markiz do ogrodów zimowych.

Ekrany projekcyjne
Napędy dla ekranów.
Żaluzje zewnętrzne
Napędy do otwierania i zamykania żaluzji
zewnętrznych oraz do dokładnego
i komfortowego ustawiania lamel.
Wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne
Rolety, plisy itp. dzięki wyposażeniu
w napędy mogą zostać włączone
w system TaHoma®.
Okna dachowe
Automatyczne okna dachowe Velux są
w 100% kompatybilne z TaHoma® Premium.
Okna przechylne, okna uchylne,
drzwi podnośno-przesuwne
Sterowanie wyposażonymi w napędy
systemami wielokrotnego ryglowania GU
Gretsch-Unitas.
Zasłony
Napędy do tekstylnych zasłon
wewnętrznych.

Wszystko na temat Inteligentnego Domu Somfy
z systemem TaHoma® znajdziesz na

www.somfy.pl
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Ogrody zimowe
Napędy do ekranów i markiz pionowych.
Audio
Głośniki Sonos

Lambrekin

Pergola

Oświetlenie

Promienniki
ciepła

WEJŚCIE

KOMFORT CIEPLNY

Bramy garażowe
Napęd do bram garażowych do rozmiaru
15 m².

Klimatyzacja
Klimatyzatory Hitachi mogą zostać częścią
Twojego Inteligentnego Domu.

Bramy przesuwne
Napęd do bram przesuwanych do 8 m
szerokości skrzydła lub 500 kg ciężaru
skrzydła.

Ogrzewanie
Głowice termostatyczne Danfoss Living
connect Z, Honeywell , pompy ciepła
Hitachi i De Ditrich oraz grzejniki
elektryczne Atlantic mogą być sterowane
poprzez system TaHoma®.

Bramy skrzydłowe
Napęd do skrzydła bramy o długości do
4 m lub o ciężarze do 400 kg.
Drzwi wejściowe
Do sterowania wyposażonymi w napędy
systemami wielokrotnego ryglowania
między innymi firmy GU Gretsch-Unitas.

Uchwyty okienne

Czujniki bezpieczeństwa

Monitorowanie zużycia energii
Wartość pomiaru zużycia energii
jest przekazywana do systemu TaHoma®.

Czujniki temperatury Czujniki wiatru Czujniki słońca

ŚWIATŁO I NIE TYLKO

BEZPIECZEŃSTWO

Oświetlenie
Odbiorniki radiowe do komfortowego
włączania i wyłączania oświetlenia.
Rozwiązania świetlne PHILIPS hue mogą
być sterowane poprzez system TaHoma®.

Instalacje alarmowe
TaHoma® Premium, instalacja alarmowa
Somfy Protect.
Kamery
Do weryfikacji alarmu i monitorowania.

Gniazda zasilające
Urządzenia odbiorcze 230 V
Do komfortowego włączania i wyłączania
urządzeń odbiorczych 230 V.
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TaHoma Coach,
®

– poznaj program szkoleniowy
dla początkujących.

Z TaHoma® Coach, poprowadzimy Cię krok po kroku przez każdy
stopień programu szkoleniowego abyś mógł:
COAC H

Znajdź odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania, filmy
wideo oraz wiele innych informacji
o TaHoma® Coach na
www.somfy.pl/TaHoma
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1

Szybko
dostosować
odpowiednie
rozwiązanie dla
swojego domu

2

Intuicyjnie
korzystać
z interfejsu
TaHomy®
Premium

3

W prosty sposób
tworzyć
scenariusze
dopasowane
do Twojego
trybu życia

TaHoma® Premium naturalnie
kompatybilna z urządzeniami Somfy…
Somfy nieustannie opracowuje nowe technologie, aby dostarczyć Ci intuicyjne i proste w użyciu urządzenia,
które ułatwią codzienne czynności. W ofercie znajdziesz całą gamę rozwiązań, produktów i czujników
dostosowanych do Twoich potrzeb.

…oraz z urządzeniami innych wiodących
producentów.
DRZWI I OKNA

OŚWIETLENIE

OGRZEWANIE

MUZYKA

BEZPIECZEŃSTWO
WENTYLACJA

Kompatybilne protokoły

Kompatybilne usługi
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