Wykorzystaj w pełni
możliwości swojego domu
Montaż rolet, żaluzji, markiz lub bram z napędem to pierwszy krok w stronę
wygodniejszego życia na co dzień. Dodając element smart w postaci centrali
TaHoma® switch, możesz połączyć urządzenia domowe i sterować nimi
przez internet.
Smart urządzenia Somfy umożliwiają wykorzystanie w pełni możliwości
Twojego domu. TaHoma® switch pomaga wykonać rutynowe czynności,
a Ty masz więcej czasu dla siebie i rodziny.

Twórz własne scenariusze
i przywołuj je 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.

Własny scenariusz

Stop

Własny scenariusz

Przykład: Wyjście z domu
Zamknij rolety
Wyłącz oświetlenie

Przykład: Powrót do domu
Włącz oświetlenie
Otwórz rolety

Nie tracisz czasu

“

Bieganie po całym domu,
by zamknąć rolety i wyłączyć
wszystkie urządzenia to
taka strata czasu! Potrzebuję
rozwiązania, dzięki któremu
wszystko będzie połączone.”

Produkt
zaprojektowany
z myślą
o środowisku

Jacek

Większy spokój

“

Matylda

Kiedy wychodzę z domu,
często zastanawiam się, czy nie
zapomniałam wyłączyć oświetlenia
lub uzbroić alarmu. Potrzebuję
rozwiązań, które pasują do mojego
stylu życia, a nie na odwrót. Takiej,
która będzie chronić mój dom
i zapewni mi spokój.”

To kompaktowe
i niezawodnie
urządzenie do
smart sterowania
z łatwością
skonfigurujesz,
a jego obsługa jest
niezwykle intuicyjna,
nawet jeśli jest to
Twoja pierwsza
smart centrala.

Jego elegancki wygląd
doskonale komponuje
się z wystrojem
każdego wnętrza.

Połącz TaHoma®
switch z Wi-Fi
i umieść centralę
w dowolnym miejscu.
Zawsze wiesz,
gdzie urządzenie się
znajduje.
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Zrób to po swojemu!

Kolejny krok: dodaj alarm,
który zapewni Ci jeszcze
większy spokój.
Z łatwością podłącz
dowolny kompatybilny
alarm do swojego systemu.
W razie próby włamania,
otrzymujesz powiadomienie
na telefon, rolety
zamykają się
automatycznie,
a oświetlenie
zewnętrzne
włącza się.

Możliwość sterowania
automatycznie,
z poziomu smartfona
i za pomocą asystenta
głosowego*.

Wychodzę i wracam do domu
Własny scenariusz

Wychodzenie
z domu: najszybszy
i najprostszy sposób.

Własny scenariusz
Gdy wychodzisz rano z domu w pośpiechu,
wystarczy uruchomić scenariusz „Wyjście”
jednym przyciskiem: rolety zamykają się,
brama garażowa otwiera się i można ruszać
do pracy.

Powrót do domu:
miłe powitanie

Jak miło wrócić do domu po długim
dniu w pracy i móc odpocząć, niczym
się już nie zajmując!
Wystarczy drugim przyciskiem uruchomić
scenariusz „Wejście”, aby otworzyć wszystkie
rolety i włączyć oświetlenie w korytarzu
lub pokoju dziennym.
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Kolejny krok: dodaj
smart termostat
dla efektywności
energetycznej.
Temperatura automatycznie
dostosowuje się do Twoich
codziennych potrzeb,
włączając tryb komfortowy,
gdy jesteś w domu i tryb
ekonomiczny w nocy
lub kiedy nie ma
Cię na miejscu..

Dzień i noc
Własny scenariusz

Na dobry początek dnia uruchom
scenariusz „Dzień dobry”
Jednym przyciskiem obudź swój dom: rolety otwierają się,
a oświetlenie włącza się dokładnie tak, jak zostało zaprogramowane.
To proste i praktyczne.

Wieczory w domu
i poza domem
Własny scenariusz

Własny scenariusz

Przed nocnym odpoczynkiem
aktywuj scenariusz „Dobranoc”
Jednym dotknięciem zamykasz żaluzje i wyłączasz oświetlenie.

Możliwość sterowania
automatycznie,
z poziomu smartfona
i za pomocą asystenta
głosowego*.

Własny scenariusz

Prywatność
i wygoda

Ciepło
i przytulnie

Jednym dotknięciem stwórz odpowiednią
atmosferę, uruchamiając wybrany
scenariusz.
TaHoma® switch opuszcza rolety, przyciemnia
oświetlenie i włącza Twoją ulubioną playlistę,
a Ty możesz się zrelaksować.

A może uroczy wieczór z przyjaciółmi
na tarasie? Jednym dotknięciem rozwiń
markizę, włącz oświetlenie zewnętrzne
i swoją ulubioną muzykę.
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Kolejny krok
symulacja obecności.
Wyjeżdżasz na
wakacje? Po prostu
stwórz iluzję, że
jesteś na miejscu.
Skorzystaj z opcji
symulacji obecności,
czyli specjalnego
scenariusza, który
włącza i wyłącza
oświetlenie oraz
otwiera i zamyka
żaluzje lub rolety
o określonych
godzinach.

Trzy sposoby
sterowania urządzeniami
Przyciskami na centrali
Wykonuj codzienne
czynności jednym
dotknięciem.

Za pomocą asystenta
głosowego*
Kiedy masz zajęte ręce
lub prowadzisz samochód.

Steruj swoim inteligentnym domem
- w dowolnej chwili
i z dowolnego miejsca
Steruj swoimi domowymi
urządzeniami smart
- pojedynczo lub grupowo
- będąc w domu lub poza domem
- za pomocą aplikacji
lub automatycznie
Miej dostęp w czasie rzeczywistym
do informacji o stanie swojego
sprzętu
(na przykład „włączony”
lub „wyłączony”, „otwarty”
lub „zamknięty”)

Z łatwością twórz scenariusze
korzystaj ze spersonalizowanych
przycisków służących do ich
uruchamiania
Błyskawicznie podłączaj istniejące
urządzenia lub dodawaj nowe

Skorzystaj ze scenariuszy
planowanych i zaawansowanych,
by sterować domem automatycznie:
- dzięki czujnikom
- dzięki opcji terminarza
Za pomocą aplikacji
TaHoma®
Programuj i steruj swoimi
urządzeniami będąc
w domu, poza domem
lub automatycznie.

Wystarczy, że poprosisz
- i gotowe!

“

Moi goście przyjechali wcześniej.
Zaskoczyli mnie w trakcie przygotowań!
Po prostu poprosiłem asystenta głosowego o otworzenie bramy. I gotowe! ”

Kompatybilny z:

*Wymaga dodatkowego asystenta głosowego (dostępność w zależności od kraju).

Dodaj swoje
urządzenia,
pokoje lub
scenariusze
do zakładki
„ulubione”,
by mieć do nich
bezpośredni
dostęp.

Adam
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Kompleksowe
rozwiązania do
domu inteligentnego:
otwarte i skalowalne
TaHoma® switch jest
kompatybilna z niemal
300 liniami
produktowymi
marki Somfy i firm
partnerskich.

Rolety i zasłony
Pergole i markizy
Bramy wejściowe, bramy garażowe
i zamki do drzwi
Oświetlenie i gniazda z odbiornikami
Kamery i alarmy
Ogrzewanie i termostat
Czujniki (warunki otoczenia i nadzór)
Muzyka i asystenci głosowi

Współpraca
z wiodącymi markami
zapewnia niezawodną
obsługę urządzeń
zgodnie z Twoimi
potrzebami.

... i wiele
więcej!

Twój dom w wersji
smart zmienia się wraz
z Twoim stylem życia.
Buduj swój smart home
zgodnie ze swoimi
potrzebami, dodając
stopniowo urządzenia
do systemu.

V

7

4

5

5

1

8

Security
Capabilities
Veriﬁed
GOLD

Dostępność zależy od regionu. Lista kompatybilności
i szczegółowe informacje dostępne są na stronie somfy.pl
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Z pozytywną oceną UL w zakresie
bezpieczeństwa rozwiązań IoT dla zapewnienia
ochrony Twoich danych osobowych i połączeń.

TaHoma® switch

O firmie Somfy
Od ponad 50 lat Somfy ułatwia codzienne życie milionom ludzi na całym świecie dzięki swoim
rozwiązaniom typu smart do zarządzania domami i budynkami. Wprowadzamy innowacje
w zakresie automatyzacji i zdalnego sterowania przez internet roletami i zasłonami, bramami
wjazdowymi, bramami garażowymi, zamkami, ogrzewaniem, oświetleniem, kamerami
i alarmami, stawiając potrzeby użytkowników zawsze na pierwszym miejscu.
Każdego dnia tworzymy niezawodne, trwałe i przyjazne środowisku rozwiązania, poprawiające
jakość życia i samopoczucie naszych klientów.

Obudź dom
jednym dotknięciem
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Centrala smart do łatwego
i wygodnego zarządzania domem
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