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Pentru momente de viaţă

conectate
....

Somfy concepe un nou stil de viaţă pentru casa dumneavoastră.
Unitatea de control TaHoma oferă serviciile necesare pentru centralizarea,
controlul, ghidarea şi programarea, în avans şi de la distanţă, a tuturor
echipamentelor conectate din locuinţa dumneavoastră, indiferent dacă este
o casă sau un apartament.
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Savuraţi timpul petrecut
în familie în weekend-uri

Bucuraţi-vă de o

viață simplă,
în mod uşor!
Casa conectată Somfy este mai simplă, mai accesibilă şi poate ﬁ oricând extinsă.
Conectarea şi controlarea rulourilor, a marchizei, a luminilor, a încălzirii, a porţii şi a uşii de garaj
devin extrem de intuitive şi facile.
Proﬁtaţi de timpul câştigat!

SIMPLITATE
• Uşor de instalat: nu sunt necesare schimbări în proiectele casei.
• Simplu de folosit: 92% dintre utilizatori sunt mulţumiţi și ar recomanda TaHoma prietenilor şi familiei lor
(sondaj efectuat în rândul a 626 utilizatori).
• Acces instant din casa dumneavoastră, din orice colţ al lumii. După caz, veţi primi un SMS sau o notiﬁcare
prin e-mail care vă avertizează să veriﬁcaţi casa conectată şi să soluţionaţi orice incident neprevăzut.

CONFORTUL DE ZI CU ZI
• Personalizaţi-vă interfața pentru conﬁgurarea propriei case conectate (număr de camere, număr de etaje, exterior, etc).
• Mediu intuitiv proiectat cu și pentru utilizatori.
• Centralizarea tuturor comenzilor de la distanță, de pe smartphone sau tabletă, pentru a rula toate echipamentele
conectate.
• Control wireless cu ajutorul tehnologiei radio io-homecontrol®.

COMPATIBILITATE
• Dispozitive multiple: peste 100 dispozitive Somfy conectate sunt compatibile cu TaHoma.
• Mărci multiple: dispozitivele şi echipamentele casei conectate produse de mărci importante sunt compatibile cu Tahoma.
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MANAGEMENTUL ENERGIEI

ACCES, ALARME
ŞI SECURITATE

FERESTRE

EXTERIOR

ILUMINAT

Beneﬁciaţi de propria casă conectată, de aici şi de oriunde, de pe smartphone, tabletă şi computer.

Aplicaţia TaHoma® este
disponibilă pentru Android şi iOS.
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• Se va speciﬁca funcționarea simultană
a mai multor dispozitive conectate.
(Ex.: Scenariul „let’s go” care închide
toate rulourile și ferestrele de acoperiș
și stinge luminile atunci când plecaţi de
acasă.
• Printr-o singură atingere, puteţi activa
orice echipament conectat dorit.

• Creaţi scenarii pentru zilele obişnuite.
Ex.: zi la locul de muncă/acasă, cu mai
multe scenarii care pot ﬁ activate
imediat sau programate (până la 20 de
zile obişnuite diferite).
• Programaţi o săptămână cu zile diferite.
Ex.: „working days” de luni până vineri şi
„weekend days” pentru sâmbătă şi
duminică.

• Îmbunătățiţi-vă scenariile cu senzori
pentru a optimiza eﬁcacitatea
echipamentului onectat cu senzori de
soare, temperatură, deschidere
ferestre, fum sau prezență.
• Creaţi scenarii condiţionate.
De exemplu, în cazul în care senzorul
meteorologic etectează o anumită
temperatură, rulourile se vor închide
automat.

off

Un plus de

liniște

datorită bazei de securitate.
Un plus de linişte

Primirea de alerte

La distanţă sau oricând doriţi, asiguraţi-vă
că totul este în regulă la domiciliu.

În cazul unei intruziuni, se va transmite o alertă
pe smartphone.

Funcţia EOS
Un buton de panică,
simplu conectat la
persoana dorită

Protecţie activă
În cazul unei intruziuni, echipamentul
conectat la TaHoma® se activează
simultan pentru a proteja casa (rulourile se
închid, iar luminile se aprind).

Securitate
personalizată
4 moduri de protecţie
pentru casă:
• Protecţie totală
• Protecţie parţială (1 şi 2)
• Protecţie dezactivată

Mai multe detalii

Supravegherea
casei dumneavoastră
Supravegherea automată şi înregistrarea
evenimentelor este posibilă cu ajutorul
camerei.
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Senzori folosiţi în modul curent.
Alertă în caz de intruziuni şi
înregistrarea avertizărilor detectate

Widget-uri
Funcţiile SOS şi personalizare
securitate sunt disponibile pe ecranul
principal al smartphone-ului.

Adăugaţi baza de securitate la unitatea de control TaHoma

TaHoma Coach,

program exclusiv
dedicat casei conectate

COACH
Pentru tutoriale, videoclipuri şi detalii
referitoare la programul TaHoma COACH,
accesaţi ww.somfy.ro,
secţiunea dedicată TaHoma,
sau canalul de YouTube al Somfy România.
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Prin intermediul TaHoma Coach, Somfy vă ghidează, pas cu pas,
printr-un program de învăţare treptată, astfel încât:

1

Vă puteţi ajusta rapid
la răspunsurile
și cele mai bune practici
pentru casa conectată.

2

Vă veţi familiariza
gradual cu interfaţa
TaHoma și
TaHoma Serenity.

3

Puteţi crea cu uşurinţă
scenarii pentru
momentele de viaţă
conectată.
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Proﬁtaţi de oferta premium
disponibilă la instalatorul dumneavoastră.

• Unitatea de control TaHoma
• Garanţie de 2 ani inclusă
• Asistenţă telefonică
• TaHoma Coach inclus
• Actualizări automate, gratuite pentru TaHoma

Unitatea de control Tahoma, punctul
central al casei conectate
Aceasta a fost concepută pentru a ﬁ discretă şi accesibilă permanent!
Conectată la cutia ADSL, aceasta vă asigură acces la Somfy Cloud:
TaHoma reprezintă prima soluţie certiﬁcată SYSS
pentru casa conectată, care garanteaza
protecţia de neegalat a datelor.
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• Acces la TaHoma de pe smartphone, tabletă sau computer,
cu ajutorul aplicaţiei gratuite
• Stocarea de fotograﬁi de la camerele de supraveghere în contul
protejat Somfy Cloud
• Acces la trei meniuri şi la toate caracteristicile SCENARIOS,
SMART şi AGENDA
• Acces la înregistrările senzorilor şi ale detectorului
• Alerte primite 24/7: E-mail, SMS şi notiﬁcări

Unitatea de control TaHoma, compatibilă
în mod natural cu echipamentele
Somfy conectate...
Somfy inovează permanent pentru a vă aduce un plus de performanță ridicată,
echipament intuitiv și ușor de utilizat în viața de zi cu zi. Cu o întreagă serie de
soluţii conectate, senzorii şi detectoarele sunt potrivite preferinţelor dumneavoastră,
pentru momente de viaţă conectate!

...și echipamentele unora dintre cele mai importante mărci
pentru casa conectată:

Protocoale
compatibile
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Somfy SRL

www.somfy.ro
www.somfyarhitectura.ro
www.casasomfy.ro
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