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Ghid de compatibilitate
pentru echipamentele

SMART HOME
DIN-Rail
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Acest ghid oferă o imagine de ansamblu asupra posibilităților și beneficiilor cheie ale
soluțiilor pentru casa inteligentă.
Acest ghid nu reprezintă lista completă a tuturor produselor compatibile cu soluțiile pentru casa inteligentă.
Așadar, nu include toate produsele din categoriile prezentate și nici modelele de motoare (următoarele categorii nu
se regăsesc în acest ghid: Protecție ferestre, Senzori de deschidere ferestre, Acces, Protecție solară pentru exterior).
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O SINGURĂ UNITATE DE COMANDĂ ȘI APLICAȚIE DE MOBIL
PENTRU CONTROLUL ÎNTREGII LOCUINȚE
Una dintre cele mai cuprinzătoare experiențe Smart Home: compatibilă cu produsele Somfy,
precum și cu cele mai importante mărci de produse pentru casa conectată.
Disponibilă în două variante: unitate de comandă independentă
sau cu integrare în tabloul electric (în cazul proiectelor noi).

CÂTE O UNITATE DE COMANDĂ ȘI APLICAȚIE PENTRU
FIECARE MEDIU DIN LOCUINȚĂ
Trei aplicații de mobil,
câte una pentru conectarea echipamentelor motorizate Somfy din fiecare zonă:
FERESTRE - TERASĂ - ACCES.

Disponibil cu unitatea de comandă TaHoma și TaHoma DIN-Rail

PARTENERI

SERVICII
COMPATIBILE

PROTOCOALE

Unitate de comandă compatibilă cu echipamentele cu tehnologie io și RTS.
CONNEXOON io

**
*
**

*
**

**

**
TERASĂ

CONNEXOON RTS

FERESTRE

FERESTRE

* necesită stick-uri suplimentare pentru conectarea cu TaHoma
** necesită module suplimentare pentru conectarea cu TaHoma DIN-Rail
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SERVICII COMPATIBILE

Casa Conectată

SERVICII COMPATIBILE
Noi modalități de a interacționa
cu produsele din locuinţă
Google Assistant

NEW

“Ok Google!”
Controlați echipamentele din locuință prin sistemul de control vocal
(echipament individual și scenarii TaHoma*)
*Este disponibilă o gamă largă de echipamente, însă Google Assistant este parțial compatibil
cu dispozitivele pentru controlul accesului în locuință (uși garaj, porți, ferestre, alarme, încuietori,
camere)”

IFTTT
Lansați automat scenarii de utilizare din alte produse și servicii.
De exemplu, programați ca aplicația să lanseze automat un scenariu în caz de ploaie (stația meteo
detectează ploaie în zona dvs.) sau dacă se detectează dioxid de carbon (prin stația meteo Netatmo)
sau chiar în cazul solicitării accesului la Google Home (Google Assistant).
Aplicația IFTTT
Toate produsele și serviciile partenere cu IFTTT prezintă
posibilitatea de a fi compatibile cu TaHoma prin intermediul
IFTTT (numai pentru lansarea scenariilor).
Pentru a verifica mărcile compatibile cu IFTTT, consultați
aplicația sau website-ul IFTTT: www.ifttt.com

Toate dispozitivele care integrează sistemul Google
Assistant sunt compatibile cu TaHoma.
În prezent, Google Assistant este disponibil în 9 limbi
din zonele: Europa, Orientul Mijlociu și Africa.
Pentru a verifica dacă Google Assistant este disponibil
într-o anumită zonă, consultați magazinul de aplicații.

Amazon Alexa
Controlați echipamentele din locuință prin
comenzi vocale către Alexa
(= scenarii TaHoma*).
* Alexa nu este un serviciu compatibil cu produsele de acces în locuință (uși garaj,
sisteme de alarmă, încuietori conectate, camere).

Toate dispozitivele care încorporează Amazon Alexa
sunt compatibile cu TaHoma
Pentru a verifica dacă serviciul Amazon Alexa este
disponibil într-o anumită zonă, consultați website-ul
Amazon.
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De ce?

Securitate și acces în
locuinţă

01

Protejați casa

Protejați casa cu senzori de securitate,
sirene și protecție activă prin intermediul
rulourilor exterioare.

!

ALE
RT

02

Senzor de mișcare P15

Prin
intermediul
camerelor
de
supraveghere video Somfy, puteți verifica
locuința în timp real.

Senzor de deschidere P12
Senzor de siguranță P18

03

Jaluzele și ferestre
motorizate*

Supravegheați casa
de oriunde

Controlați sosirile
și plecările din casă.

Cu o singură apăsare în aplicaţia de mobil, puteți
pleca de acasă și activa funcțiile de securitate
TaHoma, camerele și alarmele compatibile și
închide ușa de la intrare.

Sirene P21
Camere P22

!

ALE

RT

Alarme P24
Porți și uși
de garaj *
Încuietori uși și
ferestre P27

04

TaHoma contribuie la protejarea locuinței. În
cazul detectării de fum, veți fi alertat chiar și
când nu sunteți în casă și puteți acționa pentru
a vă proteja casa și familia.

*Compatibilitatea Somfy & Velux nu este prezentată în acest ghid

8

Alertă în cazul
detectării de fum
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Securitate și Acces

Senzori de deschidere
Senzorii de deschidere protejează locuința când sunteți plecați.
Detectează dacă ușile sau ferestrele sunt deschise sau închise.

FERESTRE

Senzor io de deschidere și anti-șoc
Ref : 1 811 482
Dimensiuni : 97 * 47 * 23 mm
Tip baterie: 1 CR123 litiu (inclus)
Garanție: 2 ani

În caz de intruziune, o alertă este trimisă pe smartphone-ul utilizatorului, se declanșează sirena și TaHoma
lansează protecția activă a casei (închide rulourile exterioare și aprinde lumina).

Utilizatorii pot verifica oricând dacă fereastra este închisă și pot decide să închidă rulourile pentru a proteja
casa.
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Securitate și Acces

Senzori de mișcare pentru interior
Senzorii de mișcare protejează locuința când sunteți plecați.
Plasați la punctele de acces, raportează orice prezență.
Senzor de mișcare io pentru interior
Ref : 1 811 481
Dimensiuni : 120 x 146 x 48 mm
Garanție: 2 ani

Senzori de siguranță
Senzorii de fum declanșează o alarmă sonoră locală care vă avertizează în
cazul prezenţei de fum. Conectați la TaHoma, trimit alerte și pe smartphone.
Senzor io de fum
Ref: 1 811 483
Dimensiuni : 120 x 146 x 48 mm
Sirenă încorporată: 85 GB
Garanție: 2 ani

În cazul prezenţei de fum, alarma va suna, iar utlizatorul primește o alertă pe smartphone și poate să
verifice casa cu ajutorul camerei de supraveghere video Somfy.

Sirene
Configurați TaHoma pentru a declanșa sirena în caz de intruziune sau efracție.
Sirenă io pentru interior
Ref : 1 811 561

FERESTRE
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Dimensiuni: 50 * 100 * 100
Tip baterie: 4AA (incluse)
Garanție: 2 ani
Difuzor: 65 - 95 DB
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Securitate și Acces

Camere de supraveghere video conectate
TaHoma permite oricând verificarea casei pentru a vă asigura că cei
dragi au revenit în siguranţă și copii s-au întors de la școală.

Cameră Somfy de supraveghere video pentru interior
Ref : 2 401 507
Unghi de vizualizare : 130°
Prin Cloud
FERESTRE

Somfy One
Ref: 2 401 492
FERESTRE

Dimensiuni : 90 x 110 mm
Garanție: 2 ani
Mai multe elemente de securitate intr-un singur produs

Cameră Somfy de supraveghere video
pentru exterior
Ref : 2 401 560 (alb)
Ref : 2 401 563 (gri)

FERESTRE
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Unghi de vizualizare : 130°
Prin Cloud
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Securitate și Acces

Sisteme de alarmă
Cu TaHoma, puteţi activa alarma pe timpul nopţii sau în vacanțe și o
dezactivaţi atunci când reveniţi .
În caz de intruziune, puteţi activa automat și alte echipamente conectate.

Somfy One+
Ref: 2 401 493
Dimensiuni : 90 x 110 mm
Garanție: 2 ani

FERESTRE

Pachetul Somfy One+ include o baterie
de rezervă (autonomie 6h) și accesorii.

Pachet Home Alarm
Ref: 2 401 497
Dimensiuni : 175 x 45 mm
Garanție: 2 ani

FERESTRE

Pachet Home Alarm Premium
Ref: 2 401 506
Garanție: 2 ani
FERESTRE
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and Partners
Securitate și Acces

Încuietori uși și ferestre
Încuietorile conectate vă permit să deschideți și să închideți ușa de la
distanță și să gestionați accesul ușii de intrare.
Prin intermediul TaHoma, puteți pleca de acasă cu un simplu clic
în aplicaţia de mobil: închideți ușa de la intrare și rulourile și activați
alarma.
Încuietoare conectată
Ref : 1 811 675
Dimensiuni : 173 x 60 x 38
Garanție: 2 ani
FERESTRE

Pentru control la distanță are
nevoie de Wifi și
gateway internet

Interfață pentru încuietoare io
Ref: 1 841 211
Dimensiuni : 81 * 81 * 45 mm
Garanție: 2 ani
Funcționează în sistemul io cu încuietorile
motorizate compatibile GU și KFV.

Mâner Enocean Hoppe
Ref: 1 811 309
Dimensiuni : 32 * 42 * 7 mm
Garanție: 2 ani
Necesită utilizarea:
- Stick-ului USB Z-wave cu TaHoma, Ref 1 824 033
- Unui modul suplimentar cu TaHoma DIN-Rail, Ref 1811694
(TaHoma verifică doar starea poziției echipamentului, fără control asupra mânerului)
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De ce?

Ambianță

01

Centralizarea
iluminatului
ON

Cu un singur click în aplicaţie, aprindeți și
stingeți lumina.

OFF

Micromodul de iluminat
P30

02

Jaluzele și perdele *
Copertine și pergole *

Creați ambianța
luminoasă dorită

Configurați dispozitivele de iluminare în
funcție de tipul momentelor.

03

Simulați
prezența

Când nu sunteți acasă, simulați prezența prin
aprinderea luminilor în diferite momente ale zilei.

O

ON

Prize P34

04
OFF

Muzică P40

Asigurați-vă că luminile sunt stinse în mod
corespunzător atunci când nu sunteți acasă.

Receptor pentru iluminat
P32

* Compatibilități Somfy care nu sunt prezentate în acest ghid
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Economisiți energie
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Receptor pentru iluminat
Ambianță

Pentru optimizarea și controlul luminilor
(în interior și exterior) cu TaHoma sau Connexoon.

Receptor io IZYMO on/off pentru iluminat de interior
Ref : 1 822 650
Dimensiuni : 43 * 43 * 18mm
Putere max: 2000W
Montare în doză

RECEPTORI PENTRU EXTERIOR

FERESTRE

TERASĂ

Receptor io pentru iluminatul tip LED:
- Pentru lumină LED Albă | Ref 1 822 611
- Pentru lumină LED RGB | Ref 1 822 612
- Pentru variație temperatură de culoare | Ref 1 822 613

Pentru a vă întâmpina prietenii la cină, lansați scenariul ”Noapte” pentru a ilumina intrarea direct de pe
smartphone. Sau puteți realiza o comandă vocală prin intermediul Amazon Alexa sau Google Home!
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Prize
Ambianță

Prin intermediul prizei puteți controla luminile, diminua luminozitatea
sau puteți porni și opri alte dispozitive electrice.*

FERESTRE

Receptor io IZYMO on/off
pentru priză
Ref : 1 822 650

Priză io on/off
Ref : 1 822 618 Tip F

Dimensiuni : 43 * 43 * 18mm
Putere max: 2000W
Montare în doză

TERASĂ

Priza Z-wave on/off
Ref : 1 822 484 Tip F
Necesită utilizarea:
- Stick-ului USB Z-wave cu TaHoma, Ref 1 822 492
- Unui modul suplimentar cu TaHoma DIN-Rail, Ref 1811692

Priza Z-wave dimmer pentru iluminat
Ref : 1 822 486 Tip F
Necesită utilizarea:
- Stick-ului USB Z-wave cu TaHoma, Ref 1 822 492
- Unui modul suplimentar cu TaHoma DIN-Rail, Ref 1811692

* În funcție de specificațiile maxime
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Lumini inteligente Philips Hue
Ă

FERESTRE

Ambianță

TERASĂ

Philips hue Phoenix

Philips hue Iris

Philips hue Go

Philips hue alb și color

Bandă inteligentă albă
și color Philips Hue A

Philips hue alb

Lumini ce trebuie folosite cu consola Philips hue Bridge

Consolă Philips hue Bridge
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Ambianță

Boxe conectate

Boxă wireless Sonos One

Boxă wireless Sonos Play:1

Boxă wireless Sonos Play:3

Soundbase Sonos Playbase

Boxă wireless Sonos Play:5

Subwoofer Sonos

Boxa wireless Sonos Playbar
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De ce?

Managementul energiei
01

Conectați sistemul de
încălzire la rutina zilnică

Comutați sistemul de încălzire pe modul
”plecat” când plecați de acasă și reporniți-l
înainte de a vă întoarce seara.
Toate printr-un singur clic!

Termostat P44

OFF

Jaluzele și ferestre *

Controlere și receptoare
pentru caloriferele electrice
P48

02

Economisiți energie
combinând încălzirea cu
sistemele de umbrire

Este frig afară? TaHoma închide automat
jaluzelele pentru a menține căldura în casă.
Ventilație *
Senzor energetic P56

03

Optimizați
confortul

Compatibil cu un număr mare de soluții de încălzire
de la Somfy și parteneri.
Nu a fost niciodată mai ușor să gestionați confortul
termic.

Senzori meteo P59

Pompe de căldură,
calorifere electrice și
centrale termice P50

*Compatibilitatea Somfy & Velux nu este prezentată în acest ghid
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Termostate conectate
Managementul energiei

Unitatea de comandă TaHoma și termostatele Somfy, pentru un plus
de confort și eficientizarea cosumului de energie.

Termostat conectat cablat
(pentru centrală)
Ref: 2 401 498
Dimensiuni : 132 x 94 x 20 mm
Alimentare: 2 x 1.5V LR06 2 x 1.5V LR06 type

Necesită interfața de control
termostat (inclusă)

Termostat conectat fără fir
(pentru centrală și calorifere electrice)
Ref: 2 401 499
Dimensiuni : 132 x 94 x 20 mm
Alimentare: 2 x 1.5V LR06
Inclus: Receptor radio

Necesită interfața de control
termostat (inclusă)

Cap termostatic io
Ref: 1 870 508
Dimensiuni : 90 x 55 x 50 mm
Greutate: 160 g
Culoare: alb
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și mărcile partenere

Managementul energiei

Pompe de căldură
Conectați pompa de căldură la sistemul TaHoma pentru a controla
temperatura din locuinţă.

Modele compatibile:
HITACHI YUTAKI S
HITACHI YUTAKI S COMBI
HITACHI YUTAKI S COMBI LITE
HITACHI YUTAKI S80
HITACHI YUTAKI M - Monobloc
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și mărcile partenere

Managementul energiei

Aparate de aer condiţionat

Modele compatibile:

Conectați aparatele de aer condiţionat la sistemul TaHoma pentru a
gestiona temperatura din locuinţă.
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De perete

Tip casetă

Tip duct

Multisplit

Seria RAI-RPA
Seria RAI-PPD

Seria RAD-RPA
Seria RAD-RPE
Seria RAD-PPD

Compatibil cu
toate sistemele
multisplit Hitachi

De pardoseală

Premium R32
Akebono Hi-End
Akebono Hi-End Nordic
Performance R410, R32
Entry

Seria FXB
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și mărcile partenere

Senzori pentru gestionarea energiei
Managementul energiei

Puteți măsura consumul de energie electrică. În funcție de model,
puteți măsura fie consumul total de energie electrică al locuinței dvs,
fie pentru fiecare echipament în parte.

Senzor energetic io
pentru pompă de căldură
Ref : 1 822 455

Senzor energetic io
Ref : 1 822 451
Dimensiuni : 85 * 70 * 60 mm
IP: 20

Dimensiuni : 85 * 70 * 60 mm
Index protecție: 20

Modul de contorizare
a energiei electrice
Ref : 1 822 439

Senzor de măsurare a apei,
gazului, energiei termice io Pulse
Ref : 1 822 449

Înălțime: 18 mm
Adâncime: 58 mm

Dimensiuni : 110 * 110 * 40 mm

Necesară utilizarea modulului USB
Enocean cu TaHoma
SC Ref: 1 824 033

Puteţi monitoriza consumul de energie din casă în timp real.
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Senzori meteo
Managementul energiei

Senzorii meteo vă oferă informații despre intensitatea luminoasă,
solară și despre temperatură.

Senzor de temperatură io
Ref : 1 822 303
FERESTRE

Dimensiuni : 78*78*37
Alimentare: 2X LR06 (AA) 1,5V

Senzor de soare io pentru exterior
Ref : 1 818 285
Dimensiuni : 78*78*37
Alimentare: 2X LR06 (AA) 1,5V

FERESTRE
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Și multe alte

Posibilităti!!
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Despre Somfy

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.

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.somfypro.ro

Fotografii: Vanessa Andrieux, Lukkien • SOMFY Activités SA, capital 35.000.000 euros, RCS Annecy 303.970.230 • ©SOMFY.COM1801100 • Versiunea septembrie 2019

Somfy este producător de top la nivel mondial de soluții de automatizare pentru locuințe și clădiri comerciale.
Compania a fost fondată în Franţa, în anul 1969.

