DIN-Rail
UNITATEA DE COMANDĂ SMART HOME CU INTEGRARE ÎN TABLOUL ELECTRIC

Soluția conectată

pentru locuințele noi

Spaţiile de locuit parcurg o continuă transformare!

EVOLUȚIA
SPAȚIILOR
DE LOCUIT

Obiectele conectate, controlul casei cu ajutorul aplicațiilor de mobil sau comenzilor
vocale devin cerințe sau oferte standard.
Alegerea soluțiilor pentru crearea unei locuințe inteligente poate astfel aduce un avantaj
competitiv în cadrul proiectelor dumneavoastră și preluarea inițiativei pe o piață în curs
de reinventare.
Vă invităm să luaţi parte la această transformare!
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Soluția dedicată locuințelor noi, conectate
Unitatea de comandă Smart Home creată pentru profesioniști

TaHoma® DIN-Rail + aplicația de instalare

Unitatea de comandă creată pentru utilizatori

Aplicația TaHoma®

Ecosistem sigur
și deschis

Unitatea de comandă
TaHoma® DIN-Rail

Aplicaţie dedicată
de mobil
Somfy DIN-Rail
Pentru detalii suplimentare,
despre TaHoma® DIN-Rail, vă
rugăm să vizitaţi pagina:

Pentru a răspunde așteptărilor locatarilor și ale profesioniștilor din
domeniul locuințelor noi, dezvoltatori sau electricieni, Somfy a creat
unitatea de comandă pentru casa inteligentă, TaHoma® DIN-Rail, care
se instalează direct în tabloul electric. Pentru un proces simplificat de
instalare, aceasta are o aplicație dedicată de mobil,
Somfy DIN-Rail.
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TaHoma®
Pentru locatari există variate posibilități de a controla
echipamentele cu ajutorul unității de comandă și a
aplicației TaHoma®.

Peste 200 de produse Somfy
sunt compatibile cu TaHoma® ,
precum si produse de la alte mărci
reprezentative din piaţă.

Pentru detalii suplimentare,
despre TaHoma®, vă rugăm
să vizitaţi pagina:

Unitatea de comandă TaHoma oferă serviciile necesare
pentru centralizarea, controlul, ghidarea și programarea
tuturor echipamentelor compatibile dintr-o locuință.
Este o platformă evolutivă, lansată în 2010, cu peste
1,5 milioane de dispozitive conectate în întreaga lume.
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Pentru profesioniști:
experiență de lucru îmbunătăţită
Unitatea de comandă Smart Home TaHoma® DIN-Rail
Pentru tabloul electric al unei locuințe inteligente
• Soluția pentru ca viitorii locatari să poată utiliza aplicația TaHoma®.
• Dedicat proiectelor pentru locuințe noi, cu modulele DIN-Rail care se instalează în
tabloul electric.
• Modulară, cu o gamă largă de module radio pentru a
se potrivi echipamentelor compatibile instalate în
locuința respectivă.

Somfy
DIN-Rail

Configurare simplă pentru instalatori

Aplicația dedicată
instalatorilor
Conectarea echipamentelor prin
doar câteva click-uri.

Disponibilă în:
Sursă de
alimentare

Unitatea de
comandă

Modul 1
Radio

Modul 2
Radio

Pot fi adăugate până la 4 module radio, printre care:
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* Din trimestrul 4, 2019

Pachete standard, ca
soluție gata de instalare.

Integrată în tabloul electric

1

2

3

Instalare

Descărcare

Conectare

facilă

Module suplimentare,
selectabile în funcţie de
tehnologiile instalate în
locuință.

Confort sporit pentru
dezvoltatori și electricieni

Câteva click-uri în
Aplicația Somfy DIN-Rail
aplicația Somfy DIN-Rail
și echipamentele din
locuință sunt conectate
la TaHoma® DIN-Rail,
fără a fi nevoie de
conexiune la Internet

• Optimizată pentru electricieni (module DIN-Rail);
• Optimizată pentru șantiere (risc redus de deteriorare
a pieselor);
• Creșterea prețului de vânzare sau de închiriere a
proprietății.

Instalare offline

• Nu este necesară conexiunea la Internet;
• Instalare ușoară cu ajutorul aplicației dedicate (mod
local cu o conexiune directă la unitatea de comandă).
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Pentru locatari:
Simplă și intuitivă - viața în casa
inteligentă
Unitatea de comandă TaHoma®
O singură platformă, mii de opțiuni
• Controlați, centralizați și programați echipamentele, fie din locuință, fie
de la distanță, pentru mai mult confort, siguranță și pentru reducerea
consumului de energie.
• TaHoma® este compatibilă cu produsele Somfy, precum și cu cele
ale altor producători importanți în domeniul echipamentelor pentru
locuință. Este disponibilă pentru platforme* de servicii de top la nivel
mondial și este o soluție evolutivă!

Utilizare ușoară pentru locatari
100% integrat
• Echipamentul este deja adăugat în aplicația TaHoma®.
• Locatarii pot adăuga oricând mai multe dispozitive.

Printr-un simplu click în aplicație, se pot stinge luminile și se
poate seta termostatul pe modul Eco.

Aplicația dedicată
utilizatorilor

* Disponibilitatea poate varia în funcție de ofertele din zona respectivă
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Scenariul de plecare de acasă

TaHoma®

Pentru a vizualiza toate
echipamentele conectate din locuință
și a le gestiona prin simpla atingere a
ecranului, și chiar prin control vocal*.
De asemenea, pentru a crea scenarii
de viață, pentru stare de bine zi de zi.

Utilizare TaHoma®

Acasă

1
Activarea

unităţii de comandă
TaHoma® pe website-ul
Tahoma-din.somfy.com
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Instalarea

Conectarea

Aplicaţiei de mobil
TaHoma®

Modulului
TaHoma® DIN-Rail
urmând
instrucțiunile

La apus, se poate seta scenariul de seară direct de pe
smartphone. Luminile din camera de zi pornesc automat,
iar rulourile se închid pentru a proteja intimitatea locuinței.

De la birou

Prin aplicație, se poate verifica de la distanță dacă luminile sunt
stinse, sau se pot închide rulourile pentru a păstra temperatura
scăzută în interiorul locuinței în zilele călduroase.
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Despre Somfy
Somfy este producător de top la nivel mondial de soluții de automatizare pentru locuințe și clădiri.
Compania a fost fondată în Franţa, în anul 1969.
Portofoliul include o ofertă globală adaptată tuturor tipurilor de aplicații: motoare destinate tehnicii de umbrire
interioară și exterioară, ferestrelor, ușilor de garaj și porţilor de acces auto, precum și soluţii de umbrire solară
dinamică și Smart Living.
De la primul motor pentru rulouri până la soluţiile pentru casa conectată, în acești 50 de ani
am contribuit la crearea unui stil de viaţă confortabil pentru milioane de utilizatori din întreaga
lume. Zi după zi ne imaginăm cum va arăta casa de mâine, una mai confortabilă, responsabilă
și mai sigură.

Mai multă deschidere pentru mai multă libertate!
TaHoma® este compatibilă cu produsele Somfy,
precum și produse de la alte mărci partenere*

și servicii compatibile*

* Disponibilitatea poate varia în funcție de ofertele din zona respectivă

Certificare acordată de organizația independentă Syss
Garantează un nivel optim de siguranță a serverelor care găzduiesc și stochează
datele Somfy, precum și siguranța interfeței web și a aplicațiilor care controlează
echipamentele.
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T: (+4) 0374 494 418
F: (+4) 0374 826 083
somfy.romania@somfy.com
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