Sterowanie Somfy
Smart
Oszczędzaj

PRZEZ
CAŁY ROK

dzięki inteligentnym
rozwiązaniom
automatyki domowej
Somfy.
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ogrzewanie

rolety
wewnętrzne

oświetlenie

osłony
zewnętrzne

Poznaj zalety
inteligentnego
domu
dzięki energooszczędnym
rozwiazaniom Somfy
Sterowanie roletami
zewnętrznymi, screenami
i osłonami wewnętrznymi,
ogrzewaniem, oświetleniem
i rozwiązaniami tarasowymi staje
się dzięki Somfy wygodne
i energooszczędne. Dopasuj smart
home do swojego stylu życia,
zapewnij sobie spokój i komfort.

Smart Home Somfy.
Energooszczędne rozwiązanie na lata!
Komleksowe rozwiązania do domu.
Do 7 lat gwarancji.
Codzienny komfort i oszczędność.
Inteligentne rozwiązania zasilane energią słoneczną.
Prosta i intuicyjna obsługa urządzeń

Asystent głosowy

Aplikacja TaHoma

TaHoma switch

Rolety zewnętrzne,
screeny i osłony
wewnętrzne
Napędy do rolet materiałowych, żaluzji
wewnętrznych i zasłon pozwalają
komfortowo regulować dostępem światła
do wnętrza domu, w zależności od Twoich
potrzeb. Automatyczne zamknięcie rolet
zewnętrznych lub żaluzji fasadowych
pozwala utrzymać odpowiednią temperaturę
wnętrza: latem utrzymuje niższą
temperaturę, zimą zatrzymuje ciepło
w środku.
Oszczędzaj na klimatyzacji latem i na
ogrzewaniu zimą.
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Nowoczesny napęd
Oximo Solar io

Sterowanie roletami zewnętrznymi
dopasowane do twoich potrzeb

Ekologiczny system do
automatyzacji rolet z zasilaniem
wykorzystującym energię
słoneczną.
•

•

•

TAHOMA®

Do naładowania akumulatora wystarczy
tylko naturalne światło, do działania nie
wymaga pełnego światła słonecznego.
Autonomia akumulatora wystarcza
na minimum 45 dni, w całkowitej
ciemności, przy 2 cyklach podnoszenia/
opuszczania dziennie.
Pasuje do każdego rodzaju rolety
zewnętrznej.

bezpośrednio
z aplikacji
TaHoma®

dzięki nadajnikowi
naściennemu
Smoove io

za pomocą pilota
Situo II io

za pomocą centrali
TaHoma® switch

Sterowanie za pomocą czujników lub
programatora czasowego
Zamykanie i otwieranie rolet w ustalonych
godzinach.

Ultra cichy napęd
S&SO RS100
•

•

•
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Dwie prędkości pracy - dyskretna
i standardowa - pozwalają dostosować
tryb do wymagań użytkownika.
Funkcja miękkiego startu i zatrzymania
dodatkowo zapobiega uszkodzeniom
rolety.
Bardzo cicha praca S&SO RS100
daje gwarancję poprawy komfortu
użytkowania domu. Ustawienie w “trybie
dyskretnym” powoduje zmniejszenie
prędkości obrotowej napędu.
Zaprojektowany tak, aby zapewnić
dłuższy cykl eksploatacji rolety do ponad
15 lat.

W zależności od warunków pogodowych
dzięki czujnikom możesz sterować roletami.
We wszystkich pomieszczeniach panować
będą komfortowe warunki.

czujnik słoneczny
Sunis WireFree II io

czujnik temperatury
Thermis WireFree io

System na wiele lat
Funkcje napędów Somfy, które przedłużają żywotność Twoich rolet:

STOP
00
STOP

Detekcja przeszkód
Roleta zatrzymuje się po napotkaniu
przeszkody.

Automatyczne ustawienia
Rolety otworzą się i zamkną całkowicie za
każdym razem.

Ochrona przed zamarzaniem
Automatyczne zatrzymanie pracy napędu,
jeśli listwy pancerza są zablokowane.

Blokada przed włamaniem
Rolety wytrzymują próby otwarcia ich
z zewnątrz dzięki dopasowanym
dodatkowym blokadom.

STOP

Zgodność z ACT FOR GREEN,
ekologicznym standardem Somfy. Somfy tworzy produkty, minimalizując przy tym
negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Energooszczędność

Zyskaj do 7 lat
gwarancji* na
automatykę Somfy

za jednym dotknięciem
TaHoma® switch to smart centrala sterująca, która pozwala połączyć urządzenia
domowe i zarządzać nimi dzięki dwóm przyciskom. Dostosuj każdy przycisk do
własnych potrzeb, aby tworzyć scenariusze odpowiadające Twoim codziennym
czynnościom i oszczędzaj!

P

1.

Kup napęd Somfy w salonie Somfy
Expert.**

2.

Zarejestruj zakup na www.mojesomfy.pl

3.

Odbierz certyfikat potwierdzający
wydłużoną gwarancję na napędy Somfy.

Powrót do domu
nie

* 7 letnia gwarancja dotyczy napędów do rolet - Somfy
S&SO RS100, Oximo Solar io oraz Oximo WireFree RTS
Szczegółowy regulamin wraz z warunkami wydłużonej
gwarancji na poszczególne produkty Somfy dostępne na
www.mojesomfy.pl

Somfy Expert
Produkt

Somfy Expert to partnerska sieć
certyfikowanych instalatorów Somfy,
gwarantującą najwyższą jakość usług
i doradztwo w zakresie automatyki domowej
i smart home.
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** Lista salonów Somfy Expert dostępna na www.somfy.pl

informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepis—w kodeksu cywilnego.
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