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DESPRE
SOMFY

Produse și servicii
Produse Somfy
Ușor de ales

Ușor de utilizat

• Descrierea detaliată este inclusă în pachet, iar documentația
completă este disponibilă în punctele de vânzare și pe website-ul
www.somfy.ro/suport.

• Intuitive, simplu de utilizat în fiecare zi de fiecare membru al
familiei.

Simplu de instalat
• Produse wireless, tip plug-and-play (programate direct din fabrică).
• Manuale clare și unelte de instalare incluse în pachet.

De la motorizare la soluțiile
sigure pentru o locuință
conectată
Cu peste 150 de milioane de sisteme instalate
în întreaga lume, SOMFY este lider global în
domeniul motorizării și al automatizării pentru
sistemele de umbrire.
De la lansarea unității de comandă TaHoma, în 2010,
Somfy a devenit un brand de referință și în
domeniul automatizării locuinței.

Calitate franceză garantată

• Tutoriale video pentru instalare pas cu pas, disponibile pe
website.

• Sistemele de motorizare Somfy au 3 ani
garanție, iar sistemele de alarmă beneficiază
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Ambalarea produselor
Criteriile pentru motoare sunt următoarele:
•S
 ă redea într-un mod clar beneficiile și destinația produsului;
•E
 lementele incluse în pachet să fie vizibile imediat;
•S
 ă se identifice serviciile de marcă și suportul;
•S
 ă evidențieze produsele conectate, fiecare pachet având o latură
cu mențiunea „conectarea locuinței”, care să indice utilizările
posibile;

COMPATIBIL

Majoritatea echipamentelor SOMFY sunt
interconectabile, astfel încât să poată fi centralizate
pe o singură unitate de comandă. Acest lucru
asigură o instalare modulară pentru a răspunde
necesităților și bugetelor variate.

• Înainte de a fi comercializat, fiecare produs este supus unor teste
de laborator extrem de riguroase.

Pachetele afișate la raft sunt configurate pentru a ajuta clienții în luarea unei decizii.

De asemenea, compania are o experiență de peste
17 ani în dezvoltarea sistemelor de alarmă.

Produse compatibile în
mod implicit

• Produsele Somfy respectă standardele de reglementare pentru
siguranța persoanelor și a bunurilor.

de 5 ani de garanție.

Produse de înaltă calitate, proiectate în Franța
de către ingineri specializați în tehnologiile de
ultimă generație.
Produsele sunt testate și verificate cu
rigurozitate, astfel încât siguranța,
performanța și durabilitatea să fie garantate.

Sigure

Produse care se pot
instala direct de către
cumpărător

In cazul produselor conectate, pachetele cuprind:
•U
 n design compact pentru evidențierea produsului și a
beneficiilor acestuia într-un mod cât mai avantajos;
•U
 n exemplu de utilizare;
• O previzualizare a interfeței;
•C
 onținutul pachetului.

•S
 ă simplifice procesul de instalare prin scheme, montare pas cu
pas și instrucțiuni tehnice;

Acest catalog prezintă produsele SOMFY care au fost
proiectate special pentru a fi ușor de instalat.
Pe canalul nostru de YouTube sunt disponibile mai
multe tutoriale de instalare.

Toate produsele sunt compatibile cu unitatea de
comandă TaHoma, utilizatorii putând beneficia
astfel de posibilitatea de creare a unei locuințe
inteligente.
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Începeți de astăzi să construiți
locuința inteligentă de mâine

TaHoma, o singură platformă, mii de opțiuni!
Soluția flexibilă și adaptabilă TaHoma
propune o nouă abordare pentru casa
conectată.

Există peste 15 milioane de case în întreaga lume care funcționează ca locuințe conectate.
Procesul de selecție a celor mai bune produse din acest domeniu este adeseori o provocare.
De la primul motor pentru rulouri până la unitățile de comandă pentru casa inteligentă, Somfy a
contribuit în acești 50 de ani de activitate la crearea unui stil de viaţă confortabil pentru milioane de
utilizatori din întreaga lume.
Soluţiile de automatizare evolutive și interconectate împlinesc cerinţele acestora în ceea ce privește
starea de bine, siguranța și eficienţa energetică.
Bucurându-se de libertate maximă și simplitate, precum și de siguranță optimă,
TaHoma este în prezent una dintre cele mai ample soluții disponibile pe piață
pentru crearea unui univers de produse conectate.

Ecosisteme*

Protocoale și alianţe*

Fiind unitatea centrală de comandă din
locuință, TaHoma este compatibilă cu
peste 200 de produse Somfy și multe
branduri partenere.
În prezent, TaHoma controlează
principalele dispozitive din locuință (garaj,
poartă, ferestre, rulouri, obloane, sisteme
de încălzire, sisteme de iluminat, camere
de supraveghere, sisteme de alarmă,
etc.), oferind zi de zi mai multă siguranță,
eficiență energetică și confort.

Parteneri*

Programe API*

Sistemul TaHoma este evolutiv și
compatibil cu mai multe servicii din piață,
precum IFTTT și Amazon Alexa.

*Pot varia în funcţie de zona geografică și ofertele locale

Scenarii de utilizare disponibile pentru a aduce
starea de bine în viața cotidiană
Soluțiile conectate ne ajută cu majoritatea sarcinilor obositoare și
repetitive și automatizează operațiunile de rutină.
Există peste 40 de scenarii cu acțiuni posibile pentru programarea
interfeței TaHoma.

De exemplu:
Înainte de a pleca la serviciu dimineața, un simplu click pe
smartphone închide rulourile și luminile, deschide și închide
poarta și activează alarma.
Atunci când plecați în concediu, locuința este ușor de protejat
prin activarea scenariilor de simulare a prezenței: la intervale
programate, rulourile se deschid, luminile se aprind, și camerele
de supraveghere funcționează. Pare astfel că se află cineva în
locuinţă.
Iar trezirea poate fi plăcuta, se face treptat prin deschiderea
pe jumătate a rulourilor la ora 06:45, iar caloriferul din baie
funcționează la temperatura potrivită.

Multiple posibilități de programare
Include o casă ce se poate programa, care are temperatura potrivită
atunci când vă întoarceți de la serviciu sau dintr-o vacanță, ale cărei
rulouri se închid la lăsarea serii, unde se poate deschide ușa de la
garaj în momentul în care mașina se apropie, care aplică scenariul
perfect setând lumina difuză și muzica în surdină pentru o seară
romantică.
Cu ajutorul soluțiilor conectate Somfy, aveți posibilitatea de a
configura o locuință primitoare, sigură și economică.
În funcție de buget, nevoi și stil de viață, opțiunile pot fi extinse în mod
progresiv.
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Casa inteligentă
TAHOMA I ACCESORII CONECTATE

UNITATEA DE COMANDĂ TAHOMA

7

Numărul de produse io și RTS programabile

200

Programare

•

Telecomandă

•
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TaHoma®
UNITATEA DE COMANDĂ PENTRU LOCUINȚA CONECTATĂ

CONȚINUTUL PACHETULUI

Ușor de instalat

+
+

• Configurare pas cu pas, conform
instrucțiunilor din interfața interactivă.

Evolutivă

+

• Interfață intuitivă pentru PC, tablete
și smartphone-uri.

Telecomandă
pentru adăugarea unei
motorizări de poartă
Somfy la TaHoma

Mai mult confort, mai multă siguranță și
eficiență energetică

• Agenda: Stilul personal de viață
Locuința se poate adapta în funcție
de obiceiurile zilnice.

Casa conectată: atât de
simplu!

CARACTERISTICI TEHNICE
Dimensiuni (WxHxD)
Index de protecție
Temperatura de funcționare
Alimentare cu energie
Raza radio (neobstrucționat)

ÎNCĂLZIRE

ALARMĂ ȘI
SECURITATE

@

1
INFORMAȚII PRODUS

Comandă plasată

de pe computer, tabletă, sau
smartphone.

2

3

Protecție
și backup de date

Transmiterea
comenzii

4

TaHoma prin conexiunea
la Internet cu ajutorul
routerului Wi-FI către
locuință.

Transmisie prin server-ul nostru
sigur (protecție similară cu cea a
unui server bancar).

Comunicare wireless
a TaHoma cu toate
echipamentele
compatibile instalate.

TAHOMA
114 x 110 x 97 mm
IP 30
Între 0°C și 50°C

Interfață

Micro USB (5VDC / 500mA)
Reţea 110/230V- 50/60 Hz
200 m

+

Tehnologie
Culoare

Alb

Capacitate de programare

1 an

Număr maxim de produse RTS

50

Număr maxim de produse io

200

Număr maxim de senzori

50

Număr maxim de scenarii

40

Număr maxim de zile în funcția calendar
săptămânal

40

Număr de programări Smart
(1 condiție)

ȘI ALTELE

SERVER
SIGUR

Echipamentele din locuință se pot
conecta și controla de la distanță.

echipamentelor motorizate.
• Scenarii: Momentele personale
• Smart: Interacțiunile din locuință
Cu un singur click se pot activa toate
echipamentele, în funcție de starea și de Echipamentele din locuință se pot
programa în funcție de mediul
nevoile de utilizare.
înconjurător.

ILUMINAT
SISTEME DE
MOTORIZARE

App Store, iBook, iPhone și iPad sunt
mărci înregistrate Apple Inc.

Cablu de alimentare

Crearea propriului sistem de control al

TaHoma se instalează ușor, prin conectarea unității de comandă
la sursa de alimentare și la Internet cu ajutorul cablului ethernet
RJ45 furnizat.

www.somfy-connect.com.

Cablu ethernet RJ45

Unitatea de comandă TaHoma

Cum funcționează

• Activare simplă pe

20

My home

Control de la distanță și gestionarea
echipamentelor din locuință.
Referință .
Cod EAN.  .

 .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .

2 401 354
3 6608495 0520 2

Agenda

Locuința se poate adapta în funcție de
obiceiurile zilnice.

Scenarii

Momentele personale: Echipamentele
se pot activa cu un singur click, în
funcție de stare și de nevoi.

Smart

Interacțiunile din locuință: echipamentele
din locuință se pot programa în funcție de
mediul înconjurător

Dimensiunile pachetului
(WxHxD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 x 158 x 128 mm

.  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .

Greutate (Pachet)

0.600 kg

Garanție. .

2 ani

Pagina online a produsului
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Accesorii conectate TaHoma
Senzor de mișcare pentru interior

Senzor de fum

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip
Radio

CARACTERISTICII TEHNICE
Infraroșu
Rază: 8m
Unghi: 104°
io-homecontrol
(868.42 MHz)

Rază radio

200m (câmp deschis)

Baterie

x1 CR123 baterie
litiu inclusă (durata de
funcționare: 3 ani)

Tip

Senzorul de mișcare pentru interior TaHoma menține
siguranța locuinței atunci când nu este nimeni
acasă. Montat la zone de trecere și în punctele de
acces în locuință, identifică orice prezență nedorită.
Se montează ușor cu ajutorul benzilor adezive incluse.

Rază radio

Temperatura de
funcționare

Dimensiuni (WxHxD)

43 x 42 x 16 mm

Dimensiuni (WxHxD)

Sisteme de fixare

Benzi adezive incluse

Referință

.  .  .  .  .  .

200m (câmp deschis)
Detectare fum și alarmă:
Baterie 1 x 9v (inclusă)
TaHoma® și sistem de
interconectare:
1 x 3V CR123 (inclus)

Baterie

INFORMAȚII REFERITOARE
LA COMANDĂ

Între 0°C și +40°C

130 g

io-homecontrol
(868.42 MHz)

Radio

Temperatura
de funcționare
Greutate

Fotoelectric

Între 0°C și +40°C
120 x 146 x 48 mm

Greutate

2 401 361

INFORMAȚII PRODUS
Referință .
Cod EAN.  .

 .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .

2 401 323
3 66084950483 0

Pagina online a produsului

179g

Sisteme de fixare

Pagina online a produsului

Senzorul de fum io protejează locuința pentru situații
de urgență. Atunci când se detectează fum, se
declanșează o alarmă de 85 dB, iar TaHoma reglează
automat configurațiile din locuință pentru a asigura
ieșirile de urgență.

2x set de instalare inclus
Respectă standardul
European EN14604

Standard

Senzor de deschidere și șoc
CARACTERISTICI TEHNICE
Tip

Magnet și
accelerometru

Radio

io-homecontrol
(868.42 MHz)

Senzorul de deschidere și șoc TaHoma menține siguranța
locuinței atunci când nu este nimeni acasă. Montat pe uși
sau ferestre, înregistrează orice intrare în locuință.
Se montează ușor cu ajutorul benzilor adezive incluse.

Telecomandă de siguranță

Rază radio

200m (câmp deschis)

CARACTERISTICI TEHNICE
Emițător

Baterie

x1 CR123 baterie
litiu inclusă (durata de
funcționare: 3 ani)

Temperatura de
funcționare

Între 0°C și +40°C

Dimensiuni (WxHxD)

97 x 47 x 23 mm

Greutate
Sisteme de fixare

Radio

INFORMAȚII PRODUS

Baterie
Dimensiuni (WxHxD)

150 g
Benzi adezive incluse

Referință

.  .  .  .  .  .

• T elecomandă cu 5 canale.
RF 433,42MHz

Greutate

2 401 362

Temperatura
de funcționare

Pagina online a produsului

• P ermite controlul sistemul de siguranță conectat din locuință:
– Activarea modurilor TaHoma Security
– Dezactivare
• F uncția SOS: alertă și măsuri în caz de situații de panică.

1 x baterie litiu CR2430
(inclusă)
46 x 87 x 19 mm

INFORMAȚII PRODUS

55g
Între 0°C și +50°C

Referință

.  .  .  .  .  .

2 401 370

Pagina online a produsului

Sirenă de interior
SPECIFICAȚII TEHNICE
Radio

io-homecontrol

Rază radio

200m (câmp deschis)

Baterie

4x LR06 baterii incluse

Temperatura de
funcționare
Dimensiuni
Greutate
Fixare

Între 0°C și +50°C
51 x 99 mm
150 g
Kit de instalare inclus

Alertă în caz de pătrundere prin efracţie și descurajarea
tentativelor de intruziune.
•N
 ivel sonor reglabil.
Puternic = 95 dB,
Discret = 65 dB
•D
 esign smart:
Fixare permanentă,
Detașabil și transportabil
(se poate agăța ca un tablou!).

Lansator scenarii
CARACTERISTICI TEHNICE
Dimensiuni (WxHxD)
Lansator scenarii
+ suport de fixare pe
perete, șuruburi și
baterie.

INFORMAȚII PRODUS

Greutate

144 g

Index de protecție

IP 30

Temperatura de
funcționare
Baterie

Derulează scenariile sau comandă produsele
înregistrate în Tahoma.
Referință

.  .  .  .  .  .

2 401 453

3 butoane: Scenariul 1, Scenariul 2, STOP

INFORMAȚII PRODUS
80 x 80 x 10 mm

Frecvență radio

Între 0°C și +60°C
1 baterie CR2430 (inclusă)
868,95 MHz

Referință .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 401 221
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 6608495 0265 2
Dimensiunile pachetului.  130 x 180 x 45 mm
(WxHxD)
Greutate (Pachet) . . . . . . . . . 0.144 kg
Garanție.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 ani

Pagina online a produsului
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Sisteme de alarmă
PROTEJAREA CASEI CU AJUTORUL SISTEMELOR DE ALARMĂ CARE PREVIN
PĂT R U N D E R I L E P R I N E F R A C Ț I E Ș I T R A N S M I T N O T I F I C Ă R I P E T E L E F O N U L
MOBIL AL UTILIZATORILOR

SOMFY ONE +

HOME
ALARM
PREMIUM

1

1

1

Armare, dezarmare,
mod noapte, SOS

Armare, dezarmare,
mod noapte, SOS

Armare, dezarmare,
mod noapte, SOS

Breloc cheie

1

2

2

Senzor de deschidere

1

3

2

Senzor standard de mișcare

1

1

2

Detector pentru mișcarea generată de animale de companie

Da

Da

Da

Sirenă de exterior cu iluminare

-

-

1

Cameră video pentru interior

1

-

-

Control de la distanţă
Funcţii

Baza sistemului
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HOME
ALARM

One +

Link

Link

Sirenă pentru interior

Da (incl.) 90+ dB

Da, 110 dB

Da, 110 dB

Alarmă cu activare de la distanţă

push / SMS / email

push / SMS / email

push / SMS / email

Setarea sistemului

Smartphone

Smartphone

Smartphone

Controlul de la distanță al sistemului, prin aplicația de mobil

Da (Somfy
Protect app)

Da (Somfy
Protect app)

Da (Somfy
Protect app)
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Somfy One +

Home Alarm

SOLUȚIA INTEGRATĂ DE SECURITATE. 1 PRODUS PENTRU 2 FUNCȚII:

PRIMA SOLUȚIE DE ALARMĂ CARE DESCURAJEAZĂ TENTATIVELE DE PĂTRUNDERE PRIN EFRACȚIE.

CAMERĂ DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU INTERIOR & ALARMĂ

SENZORUL INTELLITAG DETECTEAZĂ ÎNCERCĂRILE DE INTRARE FORȚATĂ ÎNAINTE CA ACESTEA SĂ AIBĂ LOC

CONȚINUTUL PACHETULUI

Siguranță pentru casă și familie
într-un singur produs

Cameră full HD 1080p
cu obturator motorizat,
pentru a asigura intimitate,
și sirenă integrată de 90+ dB

Senzor
antiefracție IntelliTAG™

Breloc cheie

CARACTERISTICI TEHNICE
Culoare

Alb

Utilizare

Interior

Full HD
Unghi/Zoom

1080 p / 30 fps
130° diagonală / Digital x 8

Vizibilitate nocturnă

6 m / filtru infraroșu mecanic

Detector de mișcare

5 m / compatibil cu mișcările generate de animalele de companie (zonare)

Sirenă integrată
Audio
Înregistrare
Capacitate de adaptare
Alimentare
Aplicație
Compatibilitate WIFI

Siguranță

Comunicare radio
Temperatura de
funcționare

90+ dB
Difuzor și microfon integrate
Videoclipuri gratuite de 10 secunde păstrate timp de 1 zi, în cazul detectării mișcării
Până la 7 zile de înregistrare continuă (opțional)
Poate să cuprindă peste 50 de senzori IntelliTAGTM și de mișcare,
50 de brelocuri, 2 sirene de interior, 2 sirene pentru exterior,
2 relee radio și 9 camere suplimentare.

• Cameră full HD 1080p;
• Sirenă integrată de 90+ dB;
•D
 etectarea mișcării prin SomfyVision™
(infraroșu și analiza imaginii), tehnologie
compatibilă cu mișcările generate de
animalele de companie;
• T ehnologia brevetată IntelliTAG™.
Detectează intruziunile ÎNAINTE ca acestea
să aibă loc (analiza vibrațiilor din zona
intrării protejate);
• Are difuzor și microfon;
•D
 etectarea alarmelor de incendiu și a
penelor de curent.

Între 0°C și +45°

O viață lipsită de stres

Senzor
antiefracție IntelliTAG™ x3

Datorită brelocului hands-free cu funcție de
dezactivare, sistemul recunoaște utilizatorii și
dezactivează automat alarma când aceștia se
întorc acasă.

Breloc x2

Somfy One + este prima soluție completă
pentru securitate conectată. Este prevăzută
cu un obturator motorizat pentru a asigura
intimitatea locuinței în mod automat sau
printr-un simplu click de pe smartphone.

Acces la securitate în mod
simplă, eficient
Somfy One + este simplu de instalat și de
utilizat din aplicația gratuită „Somfy Protect”.

Iar cu ajutorul funcției pentru utilizarea de
către copii, utilizatorul primește o notificare pe
smartphone imediat ce copiii se întorc de la
școală.
CARACTERISTICI TEHNICE
Culoare

Alb

Utilizare

Interior

Comunicare wireless
Compatibilitate WIFI

Siguranță

Aplicație gratuită pentru versiunile iOS9 și următoarele, Android 4.4 și următoarele.

Compatibilitate: Accesorii de securitate „Somfy Protect” și „Myfox Home Alarm”

Rază radio

Compatibilitate

Bluetooth 4.0 + modul radio „Somfy Protect” 868Mhz
+ 868MHz comunicare LPWA cu rază lungă
802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Deschis, WEP, WPA2, mod mixt WPA/WPA2
Detectare pană de curent și baterie de rezervă (6 ore)

Un grup de încredere care să
monitorizeze locuința

Somfy Home Alarm este primul sistem care
permite persoanelor dragi (prieteni, vecini,
familie, etc.) să monitorizeze locuința atunci
când proprietarul nu este acasă.

Supraveghere continuă a conexiunii radio wireless între
diversele componente ale sistemului
Detectare bruiaj/criptarea tuturor comunicărilor
radio wireless
200 m (în câmp deschis) între Link și senzorii
IntelliTAG™, sirenă și senzorul de mișcare
50 m (în câmp deschis) între Link și brelocuri
INFORMAȚII PRODUS

Accesorii de securitate „Somfy Protect” și „Myfox Home Alarm”
INFORMAȚII PRODUS

Referință .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dimensiunile pachetului .
mm
(LxHxP)
Greutate (Pachet) .  .  .  .  .  .
Garanție.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2 401 493
3 6608495 0857 9
130 x 130 x 187
1.2 Kg
2 ani

Pagina online a produsului
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Datorită senzorilor IntelliTAG™ pentru ușă și
ferestre, sistemul Home Alarm detectează
tentativele de intrare prin efracție ÎNAINTE
ca acestea să aibă loc. Acest senzor brevetat
analizează vibrațiile și pornește alarma (sirena
locală și transmite notificări pe smartphone)
în cazul în care se dovedește că a avut loc o
tentativă de intrare prin efracție.

Confort și respect pentru
intimitate

Adaptor USB pentru alimentare cu energie (5V, 2A)
802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Viteza de încărcare recomandată 500 Kbit/s
• Baterie de rezervă (6 ore)
• Rețea de back-up gratuită SomfyAround™ în cazul în care conexiunea la
Internet este întreruptă – în funcție de acoperire (alte rețele disponibile
opțional)
• Detectare pană de curent
• Autoprotecție (accelerometru)
• Detectare bruiaj radio
• Fluxuri sigure (SSL/TLS cu RSA) și stocare criptată în cloud
Bluetooth 4.0 + Radio Somfy Protect 868Mhz
+ Comunicare cu rază lungă LPWA 868MHz

Descurajează potenţialii infractori
prin activarea alarmei înainte
de pătrunderea prin efracție

CONȚINUTUL PACHETULUI

Referință .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 401 497
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 6608495 0861 6
Dimensiunile pachetului .324 x 303 x 137 mm
(LxHxP)
Greutate (Pachet) .  .  .  .  . 2.668 Kg
Garanție.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 ani

Pagina online a produsului
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Home Alarm Premium

Accesorii Home Alarm

PRIMA SOLUȚIE DE ALARMĂ CARE DESCURAJEAZĂ TENTATIVELE DE
PĂTRUNDERE PRIN EFRACȚIE.
SENZORUL INTELLITAG DETECTEAZĂ ÎNCERCĂRILE DE INTRARE
FORȚATĂ ÎNAINTE CA ACESTEA SĂ AIBĂ LOC
CONȚINUTUL PACHETULUI

Descurajează tentativele de
pătrundere prin efracție și
activează alarma ÎNAINTE de a
avea loc

Senzor
antiefracție IntelliTAG™ x2
Extensie rază
radio (conectare
simplă la priză)

Sirenă de exterior 112 dB

Datorită senzorilor IntelliTAG™ pentru ușă
și ferestre, sistemul Home Alarm Premium
detectează tentativele de intrare prin
efracție ÎNAINTE ca acestea să aibă loc.
Acest senzor brevetat analizează vibrațiile și
pornește alarma (sirena locală și transmite
notificări pe smartphone) în cazul în care se
dovedește că a avut loc o tentativă de intrare
prin efracție.

O viață lipsită de stres
Sirenă de interior 110 dB
Senzor de mișcare pentru
interior x2

Breloc x2

Iar cu ajutorul funcției pentru utilizarea de
către copii, utilizatorul primește o notificare
pe smartphone imediat ce copiii se întorc de
la școală.

CARACTERISTICI TEHNICE
Culoare

Alb

Utilizare

Interior

Comunicare wireless
Compatibilitate WIFI

Siguranță

Rază radio

Datorită brelocului hands-free cu funcție de
dezactivare, sistemul recunoaște utilizatorii
și dezactivează automat alarma când
aceștia se întorc acasă.

Bluetooth 4.0 + modul radio „Somfy Protect” 868Mhz
+ 868MHz comunicare LPWA cu rază lungă
802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Deschis, WEP, WPA2, mod mixt WPA/WPA2
Detectare pană de curent și baterie de rezervă (6 ore)

Un grup de încredere care să
monitorizeze locuința

Somfy Home Alarm este primul sistem care
permite persoanelor dragi (prieteni, vecini,
familie, etc.) să monitorizeze locuința atunci
când proprietarul nu este acasă.

Supraveghere continuă a conexiunii radio wireless între
diversele componente ale sistemului
Detectare bruiaj/criptarea tuturor comunicărilor
radio wireless
200 m (în câmp deschis) între Link și senzorii IntelliTAG™, sirenă și senzorul de mișcare
50 m (în câmp deschis) între Link și brelocuri

Compatibilitate

Senzor antiefracție IntelliTAG™

5 pachete de senzori antiefracție IntelliTAG™

Senzor pentru protecția ușilor și a ferestrelor
care detectează vibrația și deschiderile.
Ref. 2 401 487
EAN: 3 66084950851 7
Dimensiunile produsului: 60 x 28 x 13,5 mm
Baterie: 1 x AAA
Temperatura de funcționare: Între 0°C și 45°C
Durata de funcționare a bateriei: 1 an
Distanța de funcționare wireless 200 m
(câmp deschis)
Protecție împotriva utilizării neautorizate
Utilizare în interior și în exterior (IP54)

Set de 5 senzori pentru protecția ușilor și a
ferestrelor. Detectează vibrația și deschiderile.
Ref. 2 401 488
EAN: 3 66084950852 4
Dimensiunile produsului: 60 x 28 x 13,5 mm
Baterie: 1 x AAA
Temperatura de funcționare: Între 0°C și 45°C
Durata de funcționare a bateriei: 1 an
Distanța de funcționare wireless 200 m
(câmp deschis)
Protecție împotriva utilizării neautorizate
Utilizare în interior și în exterior (IP54)

Pagina online a produsului
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Breloc

Senzor de mișcare pentru interior

Telecomandă inteligentă care dezactivează
automat sistemul de alarmă atunci când
proprietarul se întoarce acasă

Compatibil cu mișcarea generată de animalele
de companie mai mici de 25 kg
Ref. 2 401 490
EAN: 3 66084950854 8
Dimensiunile produsului: 47 x 47 mm
Baterie: 1 x CR123A
Temperatura de funcționare: Între 0°C și 45°C

Ref. 2 401 489
EAN: 3 66084950853 1
Dimensiunile produsului: 34 x 10 mm
Baterie: 1 x CR 2032
Temperatura de funcționare: Între 0°C și 45°C
Durata de funcționare a bateriei: un an
Distanța de funcționare wireless 200 m
(câmp deschis)
Bluetooth pentru dezactivare automată

Pagina online a produsului
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Sirenă pentru interior

Sirenă pentru exterior

Wireless - 110dB

Wireless – 112 dB

Ref. 2 401 494
EAN: 3 66084950858 6
Dimensiunile produsului: 175 x 45 mm
Baterie: Tip D/R20 alcaline
Temperatura de funcționare: Între 0°C și 45°C
Durata de funcționare a bateriei: 2 ani
Distanța de funcționare wireless 200 m
(câmp deschis)
Protecție împotriva utilizării neautorizate

Ref. 2 401 491
EAN: 3 66084950855 5
Dimensiunile produsului: 175 x 45 mm
Baterie: Tip D/R20 alcaline
Temperatura de funcționare: Între -10°C și 45°C
Durata de funcționare a bateriei: 2 ani
Distanța de funcționare wireless 200 m
(câmp deschis)
Utilizare în exterior: IP43
Protecție împotriva utilizării neautorizate

Pagina online a produsului

Accesorii de securitate „Somfy Protect” și „Myfox Home Alarm”

INFORMAȚII PRODUS
Referință .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 401 506
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 660849 509194 6
Dimensiunile pachetului .320 x 300 x 137 mm
(LxHxW)
Greutate (Pachet) .  .  .  .  . 4.3 Kg
Garanție.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 ani
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Extensie rază radio

Detector de fum Somfy Protect

Creșteți raza radio a Link-ului

Compatibil cu Home Alarm, Somfy One și
Somfy One +.

Ref. 2 401 495
EAN: 3 66084950859 3
Dimensiunile produsului: Ø 89 mm x h 30 mm
Baterie: Baterie internă, durata de funcționare:
6 ore
Memorie: Max. 2 relee radio per Link
Temperatura de funcționare: Între 0°C și 45°C
Carcasă: Policarbonat V0, alb

Poate fi conectat împreună cu alte detectoare de
fum Somfy sau poate fi utilizat independent

Protocol: Releu radioSomfy Protect
Distanța de funcționare wireless 200 m
(câmp deschis)

Pagina online a produsului
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Durata de funcționare a bateriei: 2 ani în condiții
normale de utilizare, 10 detectări pe oră
Distanța de funcționare wireless 200 m
(câmp deschis)
Unghi: 130 °
Protecție împotriva utilizării neautorizate

Disponibil Q4 2019

Ref. 1870289A
EAN: 3660849569853
Sirenă integrată de 85dB (la 3 m)
Baterie: 2x LR06 Alcalină
Durata de funcționare a bateriei: 5 ani
Comunicare radio: Radio Somfy Protect
Garanție: 2 ani

Pagina online a produsului
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Somfy One
CAMERA DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU INTERIOR, CU ALARMĂ INTEGRATĂ

Camere de
supraveghere

CONȚINUTUL PACHETULUI

Siguranță pentru casă și familie
într-un singur produs
• Cameră Full HD 1080p;
• Sirenă integrată de 90+ dB
•D
 etectarea mișcării prin SomfyVision™
(infraroșu și analiza imaginii), tehnologie
compatibilă cu mișcările generate de
animalele de companie;
•D
 etectează alarmele de incendiu;

MONITORIZAREA LOCUINȚEI ȘI, ÎN ACELAȘI TIMP,
PROTEJAREA VIEȚII PRIVATE

•D
 ifuzor și microfon.
• 1 Somfy One
• 1 cablu
• 1 adaptor USB

CARACTERISTICI TEHNICE
CAMERE VIDEO PENTRU INTERIOR
SOMFY PROTECT

SOMFY ONE

CAMERĂ VIDEO PENTRU EXTERIOR

Culoare

Negru

CAMERĂ PENTRU EXTERIOR

Utilizare

Interior

Calitate Full HD
Unghi/Zoom
Dimensiuni / Greutate

1080 p /30 fps
130° diagonală / Digital x 8

Detectare mișcare integrată
Microfon
și speaker
Vedere panoramică

FULL HD

FULL HD

FULL HD

Vizibilitate nocturnă

6 m / filtru infraroșu mecanic

Detector de mișcare

5 m / compatibil cu mișcările generate de animalele de companie (zonare)

SOMFYVISION™
AVANSAT

SOMFYVISION™
AVANSAT

SOMFYVISION™
AVANSAT

DA

DA

DA

UNGHI DE 130°

UNGHI DE 130°

UNGHI DE 130°

Vizibilitate nocturnă

DA

DA

DA

Obturator motorizat

DA

DA

-

-

DA (90+ dB)

DA (110 DB)

CLOUD

CLOUD

CLOUD

Sirenă integrată
Stocare
Aplicații de mobil dedicate,
disponibile pentru Android & IOS

DA

Aplicații

Compatibilitate

19

DA
SOMFY PROTECT

TAHOMA / HOME ALARM /
ONE / ONE +
IFTTT / ALEXA / HOMEKIT /
GOOGLE HOME / NEST

TAHOMA / HOME ALARM
IFTTT / ALEXA / GOOGLE HOME / NEST

DA
SOMFY PROTECT
TAHOMA / HOME ALARM /
ONE / ONE +

Audio
Înregistrare

Capacitate de adaptare
Alimentare
Aplicație
Compatibilitate WIFI
Siguranță
Comunicare radio
Temperatura de funcționare

Compatibilitate

Somfy One este dotată cu obturator
motorizat, pentru a asigura intimitatea
utilizatorilor atunci când sosesc acasă. Fie
în mod automat, fie printr-un simplu click
de pe smartphone.

Ușor de instalat
Somfy One este simplu de instalat și de
utilizat din aplicația gratuită „Somfy Protect”.

90 x 110 mm /260 g

Sirenă integrată
VIDEO hd

Confort și respect pentru
intimitate

90+ dB
Difuzor și microfon integrate

INFORMAȚII PRODUS

Live video
Videoclipuri gratuite de 10 secunde păstrate timp de 1 zi,
în cazul detectării mișcării
Până la 7 zile de înregistrare continuă (opțional)
Poate să cuprindă peste 50 de senzori IntelliTAGTM și de mișcare,
50 de brelocuri, 2 sirene de interior, 2 sirene pentru exterior,
2 relee radio și 9 camere suplimentare.
Adaptor USB pentru alimentare cu energie (5V, 2A)
Aplicație gratuită pentru versiunile iOS9 și următoarele, Android 4.4 și
următoarele.
802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Viteza de încărcare recomandată 500 Kbit/s
Autoprotecție (accelerometru)
Detectare radio bruiaj
Flux de date sigur și stocare criptată în cloud
Bluetooth 4.0 + Radio Somfy Protect 868Mhz
Între 0°C și +45°

Accesorii de securitate „Somfy Protect” și „Myfox Home Alarm”

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Referință

2 401 492
3 6608495 0856 2

Dimensiunile pachetului .136 x 136 x 202 mm
(WxHxD)

.  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Greutate (Pachet)

0.960 Kg

Garanție.

2 ani

Pagina online a produsului

IFTTT / ALEXA / GOOGLE HOME / NEST
Homekit (Q4 2019)
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Cameră de supraveghere Somfy Protect

Cameră de supraveghere pentru exterior

PROTECȚIE PENTRU LOCUINȚĂ. PROTEJAREA SPAȚIULUI PRIVAT

FUNCȚII IMPRESIONANTE

CONȚINUTUL PACHETULUI

Locuința este protejată

CONȚINUTUL PACHETULUI

Locuința este protejată
În momentul în care este detectată o
intruziune, proprietarul primește o înregistrare
video gratuită. Dacă este vorba despre o
intruziune, se poate activa sirena; dacă
este vorba doar despre curier sau un vecin,
difuzorul și microfonul încorporat permit
comunicarea în ambele sensuri.
Videolipul poate fi vizualizat din nou și
descărcat timp de 24 de ore de la eveniment.

Cu ajutorul detectorului inteligent cu
infraroșu SomfyVision™ (infraroșu și analiza
imaginii), se trimite o alertă pe smartphone
la detectarea celui mai mic semn de prezență
suspectă.
Imaginile se pot accesa de către proprietar
printr-un singur click care generează acces
în timp real asupra situației.

Intimitatea este respectată
• 1 cameră pentru interior
• 1 suport
• 1 cablu
• 1 adaptor USB (5V / 1,5V)

Suport de perete vândut separat

Aplicația gratuită pentru mobil, „Somfy
Protect”, permite vizualizarea și comunicarea
în timp real cu persoanele din locuință.

Alb

Utilizare

Interior

Video
Unghi/Zoom

Suport de perete vândut separat

CARACTERISTICI TEHNICE
Culoare

Alb / gri antracit

Utilizare

Exterior

Video
Unghi/Zoom

Până la 8m / filtru infraroșu mecanic

130° (diagonală) cu focusare fixă (60 cm - infinit) /
Digital x 8

Detector de mișcare

Detectare mișcare avansată SomfyVision™ până la 8m distanță

Detector de mișcare

5 m / compatibil cu mișcările generate de animalele de companie
(zonare)

Sirenă integrată

INFORMAȚII PRODUS

Audio
Înregistrare

Difuzor și microfon integrate
Live video
Videoclipuri gratuite de 10 secunde păstrate timp de 1 zi,
în cazul detectării mișcării

Alimentare cu energie

Până la 7 zile de înregistrare continuă (opțional)
Alimentare cu energie
Aplicație
Compatibilitate WIFI
Siguranță
Comunicare radio
Temperatura de funcționare

130° (diagonală) / zoom x8

Vizibilitate nocturnă

6 m / filtru infraroșu mecanic

Înregistrare

Full HD 1080 p / 30 fps

Full HD 1080 p / 30 fps

Vizibilitate nocturnă

Audio

• 1 cameră pentru exterior
• 2 șuruburi
• 2 dibluri
• 1 cheie Allen

NOU! Puteți controla un corp de
iluminat exterior cu întrerupător dacă
acesta este conectat la Camera pentru
exterior Somfy.

Conectarea cu persoanele
apropiate

CARACTERISTICI TEHNICE
Culoare

Potrivită pentru orice
tip de locuință

În mod automat sau cu un click pe
smartphone, obturatorul mecanic al camerei
se deschide atunci când părăsiți locuința și se
închide când vă întoarceți.

Adaptor USB pentru alimentare cu energie (5V, 1,5A)
Aplicație gratuită pentru versiunile iOS9 și următoarele,
Android 4.4 și următoarele.
802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Viteza de încărcare recomandată 500 Kbit/s 500 Kbps
Detectare pană de curent
Flux de date sigur (SSL/TLS cu RSA) și stocare criptată în cloud (AES-256)
Bluetooth 4.0 + Radio Somfy Protect 868Mhz
Între 0°C și +45°

Compatibilitate: Funcționează independent sau împreună cu sistemul de securitate „Somfy Protect”
(Somfy One, Somfy One+, Home Alarm), sau Myfox Home Alarm

Aplicație
Compatibilitate WIFI

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Referință

2 401 507
3 6608495 0849 4

Dimensiunile pachetului . 125 x 130 x 145 mm
(WxHxD)

.  .  .  .  .
Garanție.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Greutate (Pachet)

0.700 Kg

Siguranță
Comunicare radio
Temperatura de funcționare

Camera pentru exterior este perfectă pentru
orice tip de locuință. Disponibilă în două
culori (gri antracit și alb), se va adapta
design-ului, precum și cerinţelor electrice,
având trei modalități de instalare:
• Conectare la o priză de rețea (cablul nu
este inclus);
• Conectare la o priză de perete (de exemplu
prin înlocuirea unei surse de iluminat);
• Conectare la sursa de alimentare a unui
dispozitiv de iluminat existent; proprietarul
poate vedea, auzi și comunica cu
persoanele din locuință în timp real.

110 dB
Difuzor și microfon integrate: funcție de vorbire și ascultare
Live video
Videoclipuri gratuite de 10 secunde păstrate timp de 24 de ore în cazul
detectării mișcării
Până la 7 zile de înregistrare continuă (opțional)
110-230V, 50-60Hz, 4.8 A max
Protejată de un disjunctor de 10 A sau 16A
Alimentată prin cabluri electrice cu o lungime minimă de 1,5 mm2
Conexiune la o sursă de iluminat exterioară: Putere maximă suportată:
500W (Halogen) sau 100W (LED)
Aplicație gratuită pentru versiunile iOS 9 și următoarele,
Android 4.4 și următoarele
802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Deschis/WEP/WPA2-Personal/WPA-WPA2 mod mixt
Viteză de încărcare recomandată: 500 Kbps (HD) or 1200 Kbps (Full HD)
Autoprotecție în cazul unei tentative de furt asupra camerei
Flux de date sigur (criptare SSL/TLS 2048-bit) și stocare criptată în
cloud (AES-256)
Bluetooth 4.0 pentru instalare
Între -20°C și +50°C

Compatibilitate: Funcționează independent sau împreună cu sistemul de securitate „Somfy Protect”
(Somfy One, Somfy One+, Home Alarm), sau Myfox Home Alarm

2 ani

INFORMAȚII PRODUS

Alb
Referință .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 401 560
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 660849 54263 4
Gri antracit
Referință .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 401 563
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 660849 54296 2
Dimensiunile pachetului 150 x 150 x 85 mm
(WxHxD)
Greutate (Pachet) .  .  .  . 0.512 Kg
Garanție.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 ani
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Videointerfoane
CONTROL AL ACCESULUI

V100

V300

V500

alb

alb

negru

4" / 10,5 cm

7" / 17 cm

7" / 17 cm

2 fire / montare pe suprafață

2 fire / montare pe suprafață

2 fire / montare pe suprafață

Ecran color

Ecran color

Ecran tactil color

-

Memorie imagini
(100 imagini)

Imagini stocate
card SD inclus (8Go)

Butoane mecanice

Butoane tactile

Ecran tactil

-

Potrivită pentru locuințe individuale sau
comune

Interfon

Vizibilitate nocturnă

LED-uri albe

LED-uri IR

LED-uri IR

Vedere unghi

H: 55° / V: 44°

H: 95° / V: 67°

H: 102° / V: 65°

Poartă sau ușă cu
sistem electric de închidere

Poartă sau ușă cu
sistem electric de închidere

Poartă sau ușă cu
sistem electric de închidere

MONITOR SUPLIMENTAR
V100

MONITOR SUPLIMENTAR
V300

MONITOR SUPLIMENTAR
V500

Culoare monitor
Dimensiune ecran
Instalare

Principalele
caracteristici

Aplicație
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Videointerfon V100

Videointerfon V300

CONȚINUTUL PACHETULUI

CONȚINUTUL PACHETULUI

Siguranță

Siguranță

• Sistem de deschidere a porții sau a ușii de
acasă;
• Identificarea vizitatorilor datorită memoriei
imaginilor (până la 100);
• Cameră cu unghi larg pentru vizualizarea clară
a vizitatorului;
• Vedere nocturnă cu LED-uri IR pentru o
recunoaștere ușoară a vizitatorului.

•S
 istem de deschidere a porții sau a ușii de

acasă.

Exclusiv Somfy
• Telecomandă integrată cu 5 canale pentru

controlul produselor RTS Somfy direct de
pe monitor.

Ușor de instalat
Monitor pentru interior

Unitate de alimentare
cu energie

Unitate externă montată pe
suprafață, cu vedere nocturnă și
protecție împotriva precipitațiilor

Poartă cu sistem de închidere electric

•C
 onectare la unitatea externă prin

intermediul a numai două cabluri (până la
100m): pot fi utilizate cablurile de sonerie
existente;
•M
 ontare pe suprafața laturii stradale.

Alimentare cu
energie
Monitor pentru interior

Unitate externă montată pe suprafață,
cu vedere nocturnă și protecție
împotriva precipitațiilor

Poartă cu sistem de închidere electric

Confort
•D
 esign compact - discret și ideal pentru

spații mici;
•P
 osibilitate de conectare a celui de-al
doilea monitor Ref. 2401384 (Maximul
30 de metri între cele două monitoare).

Culoare - dimensiune: Rezoluție: 4” 10.5 cm 320 x 240 pixeli

Setări

Volumul soneriei, culori, luminozitate, volum audio

Alimentare cu energie

2 minute
100 m
Între -10°C și 55°C

Emițător radio
5 canale.

Baterie 3 V CR2430

Rază radio

• Alegerea tonurilor de apel;
• Monitor pentru interior cu butoane tactile.

225 x 155 x 20 mm
Culoare ecran - dimensiuni: 7” 17 cm
Rezoluție: 800 x 480 pixeli
Volumul soneriei, culori, luminozitate, volum audio,
tonuri de apel (x16)

Ecran
Setări

INFORMAȚII PRODUS

AC 100 V - 240 V / 50-60 Hz ; 0.5 A ; 17 VDC, 1.1 A

Temperatura de funcționare
Alimentare cu energie

Confort

Dimensiuni (WxHxD)

120 x 185 x 22 mm

Ecran

Distanță maximă unitate externă - monitor

Memoria imaginii

100 de imagini (în memoria internă)

Durata maximă a apelului
Distanța maximă dintre monitor și panou
Alimentare cu energie
Temperatura de funcționare

200 m

Emițător radio
5 canale.

Tehnologie

Rază radio

Cameră
Ieșire contacte
Material
Suport etichetă și buton de apel
Setări
Temperatura de funcționare
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INFORMAȚII PRODUS

2 minute
100 m
AC 100 V - 240 V / 50-60 Hz ; 0.5 A ; 17 VDC, 1.1 A
Între -10°C și 55°C
200 m (câmp deschis)

Tehnologie

UNITATEA EXTERNĂ
Dimensiuni (WxHxD)

• P otrivit pentru locuințe individuale sau comune
(1 sau 2 butoane pe unitatea de apelare);
• Unitate de apelare pentru stâlpi de mici
dimensiuni;
• Conectarea la unitatea externă prin intermediul
a numai două cabluri (până la 100 m): pot fi
utilizate cablurile de sonerie existente.

MONITOR INTERIOR

MONITOR PENTRU INTERIOR

Perioadă maximă de comunicare

Ușor de instalat

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiuni (WxHxD)

Exclusiv Somfy

• Telecomandă integrată cu 5 canale pentru
controlul produselor Somfy RTS.

MONITOR EXTERN

95 x 133 x 45 mm
Unghi de vizualizare: H:55° / V:44°
LED-uri albe pentru vedere nocturnă
Pentru blocare: 12V, 800mA - pentru contact liber de
potențial: 1s
Aluminiu și plastic
Lumină de fundal
Volum difuzor
Între -20°C și 55°C

Dimensiuni (LxHxP)
Referință .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dimensiunile pachetului
(WxHxD)
Greutate (Pachet) .  .  .  .  .
Garanție. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2 401 330
3 6608495 0496 0
.266 x 225 x 63 mm
1.3 kg
2 ani

Pagina online a produsului

76 x 148 x 45 mm

Cameră

Unghi de vizualizare: H: 95° / V: 67°
LED-uri IR pentru vedere nocturnă

Material

Aluminiu și plastic

Suport etichetă și buton de apel
Ieșire contacte
Setări
Temperatura de funcționare

Lumină de fundal
1 ieșire (12V, 800 mA) – 1 ieșire pentru contact liber de
potențial
Module cu 1 sau 2 butoane, volum difuzor
Între -20°C și 55°C

Referință .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 401 547
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 6608495 4115 6
Dimensiunile pachetului .265 x 255 x 75mm
(WxHxD)
Greutate (Pachet) .  .  .  .  . 1.6 kg
Garanție.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 ani

Pagina online a produsului
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Videointerfon V500

Monitor suplimentar
Monitor V100 pentru interior

CONȚINUTUL PACHETULUI

Siguranță

Monitor pentru interior

Unitate externă
montată pe suprafață,
cu vedere nocturnă
și protecție împotriva
precipitațiilor

Unitate de
alimentare cu
energie

Poartă cu sistem de închidere electric

CONȚINUTUL PACHETULUI

• S istem de deschidere a porții și a ușii de acasă;
• Identificarea vizitatorilor datorită memorării
imaginilor;
• Stație de apelare cu design amplu;
• Vedere nocturnă cu LED-uri IR pentru o
recunoaștere ușoară a vizitatorului.

INFORMAȚII REFERITOARE
LA COMANDĂ
Referință .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 401 384
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 6608495 0593 6
Dimensiunile pachetului
300 x 200 x
400 mm
(WxHxD)
Greutate (Pachet). . . . . . .  0.9 kg
Garanție. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 ani

Performanță

• Cameră cu vedere largă pentru a asigura
vizualizarea vizitatorului în fața stației;
• Monitor cu ecran tactil, cu interfață ușor de
utilizat.

Exclusiv Somfy

Monitor
de interior, cu montare pe perete

Unitate de alimentare
cu energie

Pagina online a produsului

• Interfață specifică pentru controlul a până la 5
produse Somfy RTS wireless.

Ușor de instalat

• Instalare cu 2 cabluri (până la 150m). Pot fi
utilizate cablurile existente ale soneriei.

Confort
CARACTERISTICI TEHNICE
MONITOR INTERIOR
Dimensiuni (WxHxD)

229,5 x 149,6 x 18,8 mm

Ecran

Ecran tactil 7’’ - Rezoluție: 800 x 400 pixeli

Setări

Volumul soneriei, culori, luminozitate, volum audio, sonerii
(x5), imagine de fundal, reglarea temperaturii, oră, dată

Capacitate de stocare
(memorie imagini și tonuri de apel)

Distanță maximă unitate externă - monitor
Alimentare cu energie
Temperatura de funcționare
Rază radio
Transmițător radio
cu 5 canale

INFORMAȚII PRODUS

card micro SD de 8GB inclus
Monitor
de interior, cu montare pe perete

Senzor de temperatură

Perioadă maximă de comunicare

CONȚINUTUL PACHETULUI

• Interfață personalizată, cu posibilitatea de a
alege stiluri diferite;
• Personalizarea tonului de apel datorită cardului
micro SD;
• Afișarea temperaturii exterioare și interioare pe
monitor.

Detector de mișcare pentru activare automată

Funcții suplimentare

Monitor V300 pentru interior

2 de minute
150 m

Unitate de alimentare
cu energie

Adaptor priză 100-240 V / 50-60 Hz 0.6 A ; 24 VDC, sursă
de alimentare 1 A
Între -10°C și 55°C

Monitor V500 pentru interior

200 m

CONȚINUTUL PACHETULUI

UNITATEA EXTERNĂ
Unghi de vizualizare: H: 102° / V: >68°
LED-uri IR pentru vedere nocturnă

Material

Aluminiu și plastic

Suport etichetă și buton de apel

Lumină de fundal

Ieșire contacte
Temperatura de funcționare
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INFORMAȚII PRODUS

105 x 165 x 54 mm

Cameră

Setări

Pagina online a produsului

INFORMAȚII PRODUS

Frecvență radio

Dimensiuni (WxHxD)

Referință .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 401 548
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 6608495 4116 3
Dimensiunile pachetului. 400 x 121 x 242 mm
(WxHxD)
Greutate (Pachet). . . . . . . . . 1.2 kg
Garanție. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 ani

Volum difuzor
1 ieșire (12V, 800 mA) – 1 ieșire pentru contact liber
de potențial
Între -20°C și 55°C

Referință .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dimensiunile pachetului
(WxHxD)
Greutate (Pachet) .  .  .  .  .
Garanție. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2 401 446
3 6608495 0791 6
.330 x 275 x 85mm
2.13 kg
2 ani
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Monitor
de interior, cu montare pe perete

Unitate de alimentare
cu energie

Referință .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 401 458
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 660849 50812 8
Dimensiunile pachetului.  400 x 300 x 200
mm
(WxHxD)
Greutate (Pachet). . . . . . . . . 1.3 kg
Garanție. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 ani

Pagina online a produsului
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SGS ESSENTIAL
MOTORIZARE PENTRU PORȚI BATANTE

Porţi

CONȚINUTUL PACHETULUI

Ușor de instalat
• Capete de cursă integrate;
• Telecomenzi preprogramate;

MOTORIZARE & AUTOMATIZĂRI

• C onectare simplă: borne cu coduri de culoare;
Unitate electronică

Lumină
galbenă

• Închidere automată;
• Deschidere silențioasă.
Celule
fotoelectrice

Telecomandă
cu 2 canale x2

• Compatibilitate cu o baterie de rezervă în
cazul unei pene de curent: ref. 2400720.

Exclusiv Somfy

250 kg

•C
 ontrolul porții este posibil prin intermediul

Pe fiecare canat

2,5 m

• Detectare automată a obstacolelor;
• Poate fi deblocat manual;

Condiții de instalare

2m

Sigur
• Sistem de închidere automat;

CARACTERISTICI TEHNICE
Domeniu de aplicare

Ușor de utilizat
• Deschidere parțială pentru accesul pietonilor;

Motor x2

Dispozitiv
de calculare a
dimensiunilor

• Dispozitiv de calculare a dimensiunilor.

unității de comandă TaHoma.

Tipuri de porți

Lemn

PVC

(cu ranforsări)

Aluminiu, fier
(cu ranforsări)

Putere 230 V / Solar
(vândut separat)

Viteza de deschidere *
(90°)

Unghi maxim de deschidere
Număr maxim de operațiuni / zi
Temperatura de funcționare
Tip de motor
Consum în modul standby

20
sec
20

Între -20°C și +60°C
24 V
3 W (fără accesorii)

Deschidere manuală

•
•
•

Numărul de telecomenzi care pot fi memorate

16

Configurare automată
Deschidere pentru accesul pietonilor

Soft Stop, Soft Start

•

Tehnologie
Indice de protecție
Compatibilitate baterie

INFORMAȚII PRODUS

120°

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Referință

•

3 660849 57123 8

Dimensiunile pachetului . 795 x 245 x 230 mm
(WxHxD)

.  .  .  .  .
Garanție. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Greutate (Pachet)

IP 44

1 240 370

11.3 kg
3 ani
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* Viteză setată automat în funcție de greutatea porții (fără fazele de încetinire).
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FREEVIA 400

Accesorii

MOTORIZARE PENTRU PORȚI CULISANTE

MOTORIZARE PORȚI BATANTE ȘI CULISANTE

CONȚINUTUL PACHETULUI

Ușor de instalat

+ ghid de instalare

• C onectare simplă: borne cu coduri de
culoare;
• T elecomenzi preprogramate;
• Dispozitive pentru instalarea angrenajului.

Șină de 4 m: 33 cm x12

Ușor de utilizat
•D
 eschidere parțială pentru pietoni;
• Compatibil cu închiderea automată;
• Deblocare manuală integrată.
Motor

Telecomandă
cu 2 canale x2

Fotocelule

Lumină galbenă

Sigur
•D
 etectare automată a obstacolelor;
•B
 locare automată a porţii;

CARACTERISTICI TEHNICE
Domeniu de aplicare

• Compatibilitate cu o baterie de rezervă în
cazul unei pene de curent: ref. 2400720.

Sursă de alimentare
230V / Solar (vândut separat)

Exclusiv Somfy
•C
 ontrolul porții este posibil prin

intermediul unității de comandă TaHoma.
400 kg
6 m max.

Viteză de deschidere *
(În cazul unei porți
de 3 m / 150 kg)

16
sec

Acesorii pentrol control
TEHNOLOGIE RTS

Tipuri de porți
INFORMAȚII PRODUS
Lemn

PVC

Aluminiu

Număr maxim de operațiuni / zi
Temperatura de funcționare
Consum în modul standby

3,5 W

Deschidere manuală

•
•
•

Numărul de telecomenzi care pot fi memorate

16

Soft Stop, Soft Start

•

Tehnologie
Index de protecție
Compatibilitate baterie

Pentru controlul a până la patru produse motorizate:
de exemplu: ușa de garaj, poarta sau rulourile.

Ref. 2401539
EAN: 3 66084951421 1
Dimensiunile pachetului: 110 x 145 x 40 mm
Garanție: 3 ani

Ref. 2 400 576
EAN: 3 660849 00576 4
Dimensiunile pachetului: 110 x 145 x 40 mm
Garanție: 3 ani

Pagina online a produsului

Pagina online a produsului

1 Tastatură de exterior

Între -20°C și +60°C
24 V

Deschidere pentru accesul pietonilor

Telecomandă cu 4 canale

Pentru controlul a până la două produse
motorizate: de exemplu: ușa de garaj și poarta.

20

Tip de motor

Configurare automată

Telecomandă cu 2 canale

Pentru a deschide poarta în siguranță, din
exterior.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Referință

2 401 410
3 660849 50745 9

Dimensiunile pachetului . 386 x 304 x 280 mm
(WxHxD)

.  .  .  .  .
Garanție. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Greutate (Pachet)

8 kg
3 ani

Pagina online a produsului
IP 44

•

Ref. 2 400 625
EAN: 3 660849 00625 9
Dimensiunile pachetului: 130 x 180 x 45 mm
Garanție: 3 ani

Freevia 400

Pagina online a produsului
TEHNOLOGIE CU FIR

2 C
 ontrol cu ajutorul unei chei
Pentru a deschide sau închide poarta, parțial
sau total, cu ajutorul unei chei.
Ref. 2 400 597
EAN: 3 660849 00597 9
Dimensiunile pachetului: 130 x 180 x 45 mm
Garanție: 3 ani

Pagina online a produsului
* Viteză setată automat, în funcție de greutatea porții (fără fazele de încetinire).
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GDK 700
MOTORIZARE PENTRU UȘA DE GARAJ

CONȚINUTUL PACHETULUI

Ușor de instalat

Motor
(cu sisteme electronice integrate)

Uși de garaj

• Toate setările și telecomenzile sunt
preprogramate.

Sigur

SISTEME DE MOTORIZARE

• Detectare automată a obstacolelor;
• Blocare anti-furt;

Telecomandă
cu 2 canale x2

• C ompatibilitate baterie de rezervă în cazul
unei pene de curent: ref. 2400720.

Personalizarea instalării
• Nivel reglabil de detectare a obstacolelor;

Șină de oțel în 3 secțiuni acționare curea (3 X 97 cm)

• Viteză de andocare reglabilă la închidere.

CARACTERISTICI TEHNICE
Domeniu de aplicare

Tipuri de uși de garaj
Uși secționale

Maxi

7 m2

H

Uși basculante

H = Uși secționale 2,35 m
Uși basculante 2,35 m

Sursă de alimentare
230V / Solar (vândut separat)
Înălțime maximă (H)
Lățime maximă
Înălțime maximă sub prag
Număr maxim de operațiuni / zi
Temperatura de funcționare

INFORMAȚII PRODUS

2,35 m
3m
35 mm
20
Între -20°C și +60°C

Forță de tracțiune

700 N

Tip de motor

24 V

Consum în modul standby

4W

Lumină integrată

LED

Durata de iluminare

30 sec.

Numărul de telecomenzi care pot fi memorate

16

Soft Stop, Soft Start

•

Tehnologie
Tip de acționare
Compatibilitate baterie
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	�������������� 1 240 357
Cod EAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 660849 50776 3
Dimensiunile pachetului . 1170 X 320 X 180 mm
Referință INT

(WxHxD)

.  .  .  .  .
Garanție.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Greutate (Pachet)

13.2 kg
3 ani

Pagina online a produsului
curea

•
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Soluții pentru
sistemul de încălzire
TERMOSTAT I SENZORI DE TEMPERATURĂ

TERMOSTAT CONECTAT
PRIN CABLU ȘI RADIO

35

Aplicații

TERMOSTAT CONECTAT

Compatibilitate

TAHOMA

36

Termostat conectat
Contact liber de potențial

CARACTERISTICI TEHNICE

CONȚINUTUL PACHETULUI

TERMOSTAT

Termostat
conectat

Disponibilitate:

Receiver

• Franța
• Germania
• Elveția (DE/IT/FR)
• Italia
• Spania
• Portugalia

• Grecia
• Bulgaria
• Ungaria
• Republica Cehă
• România
• Polonia

CABLAT

Dimensiuni

H102.00 x L90.00 x P35.00mm

Greutate

116 gr

Senzori

Temperatură - umiditate
2 baterii tip AA

Conectivitate

Protocol comercial 2.4 Ghz – wifi

Conținutul pachetului

Termostat conectat prin cablu, gateway,
ghid de instalare rapidă, adeziv, șurubelniță,
termeni și condiții, 2 baterii tip AA.

Conexiuni

Boiler/pompă de încălzire/încălzire în pardoseală: Ulei/gaz/lemn/energie electrică
+/- 0.1°

Certificare, standarde și regulamente

ISO 14 0001, 90001, BS OHSAS 18 001 / EN 62479:2010 / RT 2012

Culoare / materiale

Cu ajutorul tehnologiei integrate PID,
termostatul conectat oferă predicții
concrete și setează puterea necesară
pentru confortul optim în orice moment.
Ideal pentru a economisi energie!

În cazul în care conexiunea la Internet
nu mai este disponibilă, termostatul
funcţionează în continuare, în baza
programul săptămânal memorat.

Ghid de instalare și setări simple pentru
punerea în funcțiune de pe aplicația
pentru mobil.

Asistență personalizată pentru controlul
consumului și reducerea facturilor la
încălzire în funcție de profilul, performanța
energetică a locuinței și temperatură.

TaHoma, IFTTT , Amazon Alexa , Google Home

GATEWAY
Protocol

Protocol comercial 2.4 Ghz și wifi

Frecvență protocol comercial

2400 - 2483.5MHz e.r.p.<100mW

Rază
Frecvență Wi-Fi

INFORMAȚII PRODUS

Rază Wi-Fi
Dimensiuni (congestie)
Greutate

Geolocalizare
Termostatul conectat Somfy se adaptează
utilizatorilor și programului acestora.
Temperatura este redusă când aceștia
părăsesc locuința și crește pe măsură ce se
apropie de casă.

Referință termostat fară fir....... 2 401 499

Compatibil cu majoritatea echipamentelor

Pagina online a produsului
Cod EAN................................. 36 608495 0863 0

Arzător
lemne

Pompă de
încălzire

Configurator online: https://gasitisolutiameadeincalzire.somfy.ro/
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Rază câmp deschis: 30m
H60.00 x L71.50 x P62.00 mm
75 g
230 V / 50Hz / 10 mA

Consum

< 1W

IP

30

Baterie

Nu

Culoare

Alb

Dimensiuni

Pagina online a produsului

Boiler cu ulei

2400 - 2483.5MHz e.r.p.<100mW

RECEIVER RADIO

Referință termostat cablat........ 2 401 498

Boiler pe gaz

Rază câmp deschis: 10m

Putere

Greutate

Boiler
electric

Alb și gri / plastic

Compatibilitate: C ompatibil cu majoritatea boilerelor și a pompelor de încălzire de pe piață. Mai multe informații disponibile pe www.somfy.ro.

Instalare pas cu pas

Asistență

230 V - 10 A
IOS și Android

Nivel de sensibilitate

Memorie internă

Radio termostat, gateway, receiver radio, ghid de instalare
rapidă, șurubelniță și dibluri, adeziv (pentru marcarea
cablurilor) - 2 x cabluri de 1 m.

230 V – 5 A

Tip de încălzire

Control optimizat

108 gr

Baterii / putere

Aplicații pentru mobil

WIFI gateway

FĂRĂ FIR

Dimensiunile pachetului ......... 147 x 160 x 122 mm
(LxHxD)

Compatibilitate
Protocol
Alimentare cu energie
Putere
Temperatura de funcționare
Culoare
Altele

H10200 x L90;00 x P34;00
182g
Ulei, lemn, energie electrică, boiler pe gaz / pompă de încălzire / încălzire în pardoseală
Io homecontrol® – două canale - 868 MHz
(L / N) (230V)- Contact liber de potențial (NO / COM / NC): până la 230 VAC, până la 16 A
230 V / 50Hz / 10 mA
+ 5 ° C - + 35 ° C
Alb
1 LED portocaliu (faza de încălzire) 1 LED verde (faza de conectare)

...................0.583 kg
Garanție..............................2 ani
Greutate (Pachet)
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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.

© Somfy 07/2019 - Crédits Photos: @Somfy SAS / RafałMeszka and Monika Filipiuk-Obałek / Sémaphore / Arnauld Childéric / Stéphane Rambaud . ©SOMFY.COM190100

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.

Somfy SRL

Str. Zizinului Nr. 18
507220 - Tărlungeni
Județul Brașov
T: (+4) 0374 494 418
F: (+4) 0374 826 083
somfy.romania@somfy.com

www.somfy.ro
www.somfy.ro/proiecte/
www.casasomfy.ro
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