TaHoma® switch
Acționați echipamentele
cu o singură atingere!

Primul control inteligent pentru centralizarea și
conectarea echipamentelor pentru locuință.

Profită din plin
de locuința ta
Instalarea rulourilor, a jaluzelelor, a copertinei sau a porții motorizate reprezintă
primul pas către un stil de viață confortabil. Adăugând o notă de conectivitate, ți se
deschide o lume de noi posibilități.
Echipamentele conectate Somfy vă ajută să profitați la maximum de locuință. TaHoma®
switch vă eliberează de sarcinile repetitive și adaugă noi funcționalități locuinței tale.
Îmbogățește-ți experiența de zi cu zi pentru a te concentra pe ceea ce iubești.

Gata cu timpul pierdut

“

Alergatul prin toată casa
pentru a închide sau opri toate
echipamentele este o pierdere de
timp. Chiar am nevoie de o soluție
care centralizează rapid totul pentru
mine.”
Joe

Confort și stare de bine

“

Când plec de acasă de multe ori mă
întreb dacă am uitat să sting lumina sau
să activez alarma. Îmi doresc ca tehnologia să se potrivescă stilului meu de viață
- și nu invers - pentru a mă proteja și a fi în
siguranță.”
Matilda
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Creați-vă propriile rutine & lansați-le
dintr-o singură atingere
TaHoma® switch este o unitate de comandă inteligentă, oferind 2 butoane personalizate de
lansare a scenariilor, pentru a vă centraliza produsele inteligente din locuință. Personalizați
fiecare buton în funcție de dispozitivele dvs. pentru a crea scenarii, care se potrivesc rutinelor
dvs. zilnice.
Stop
Scenariu
Exemplu: Plec de acasă
Închizi rulourile
Stingi luminile

Scenariu
Exemplu: Revin acasă
Aprinzi luminile
Deschizi rulourile

+
+

Compactă și puternică,
unitatea inteligentă de
comandă este ușor de
programat și folosit,
indiferent dacă ești începător
sau experimentat.

+

Designul său simplu
îi permite să se
adapteze la orice stil
interior.

+

Produs cu
proiectare
ecologică

Datorită conexiunii WiFi, TaHoma®
switch poate fi amplasată oriunde
în casă. Știți întotdeauna unde este!

Un stil de viață conectat!
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Plecarea & întoarcerea acasă
Scenariu
personalizat

+

Plecarea de acasă:
modalitatea cea mai
simplă și rapidă.
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Când ieșiti repede pe ușă
dimineața, pur și simplu atingeți
butonul scenariului programat
”Am plecat”: rulourile coboară, ușa
garajului se deschide și puteți pleca
liniștit la muncă.

Controlul echipamentelor se
realizează prin intermediul
aplicației, de pe smartphone
sau prin intermediul
asistenților vocali.

Scenariu
personalizat

+

Revenirea acasă:
o casă primitoare cu
o singură atingere.

Ce ușurare să vii acasă după o zi
lungă la birou și să te poți relaxa
imediat, fără griji! Pur și simplu
atingeți cel de-al doilea buton
de pornire a scenariului pentru a
deschide rulourile și a aprinde luminile
de pe hol sau camera principală.

Faceți un pas mai departe:
adăugați o alarmă pentru
securitate sporită.
Conectați cu ușurință o
alarmă compatibilă cu
sistemul dvs. Dacă cineva
încearcă să pătrundă în
locuință primiți o alertă
pe telefon, rulourile
se închid automat și
iluminatul exterior se
aprinde.
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Faceți un pas mai departe:
adăugați un termostat inteligent
pentru eficientizarea consumului
de energie.
Temperatura se ajustează
automat la stilul tău de viață,
cu modul confort când sunteți
acasă și modul eco noaptea sau
când sunteți plecat.

Zi & noapte
Scenariu
personalizat

+

Începeți ziua
cu scenariul ”Bună dimineața”
Prin simpla apăsare a unui buton activați scenariul ”Bună
dimineața” și locuința se pregătește pentru trezire: rulourile
electrice se deschid și luminile se reglează așa cum le-ați programat.
Simplu și practic.

Scenariu
personalizat

+

Mergeți la culcare
cu scenariul ”Noapte bună”
Cu o singură atingere, rulourile se închid și luminile se sting.
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Controlul echipamentelor se
realizează prin intermediul
aplicației, de pe smartphone
sau prin intermediul
asistenților vocali.*.

Serile
în interior & afară
Scenariu
personalizat

+

+

Scenariu
personalizat

+

+

Intim
și confortabil

Atmosferă
primitoare

Creați automat atmosfera perfectă lansând
scenariul dorit. TaHoma switch coboară jaluzelele,
reduce intensitatea luminii și redă muzica preferată,
pentru a vă ajuta să vă relaxați.

Bucurați-vă de o seară confortabilă cu
prietenii pe terasă. Cu o singură atingere
deschideți copertina, aprindeți luminile exterioare
și porniți muzica preferată.
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Faceți un pas mai departe:
Simularea prezenței.
Plecați în vacanță?
Pur și simplu creați
impresia că sunteți acasă
prin simularea prezenței:
un scenariu special
aprinde și stinge luminile
și deschide și închide
rulourile sau jaluzelele la
orele setate.

3 moduri de a controla
dispozitivele
Cu aplicația TaHoma
Programează și controlează
dispozitivele de pe smartphone,
indiferent de locație.

Cu unitatea de comandă
inteligentă
Lansează scenariile preferate
dintr-o singură atingere.

Cu ajutorul unui asistent
vocal*
Când aveți mâinile ocupate
sau din mașină.

Cereți și se rezolvă!

“

Oaspeții au sosit mai devreme și încă nu
am terminat de pregătit cina! Pur și simplu îi
spun asistentului vocal ”Deschide poarta” și ei
intră.”

Compatibilă cu comanda vocală prin:

* Necesită un asistent vocal suplimentar (disponibilitate în funcție de țară)
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James

Controlează locuința conectată
oricând și oriunde

+
+
+

Controlați dispozitivele
inteligente din locuință
- individual sau împreună ca și grup
- de acasă sau de la distanță
- din aplicație sau automat
Obțineți informații în timp real
despre starea dispozitivelor dvs.
(de exemplu, ”pornit” sau ”oprit”,
”deschis” sau ”închis”)

+
+

Creați cu ușurință scenarii
zilnice și personalizați cele
două butoane pentru lansarea
scenariilor
Conectați-vă dispozitivele
existente sau adăugați unele
noi într-o clipă

Utilizați funcția de
programare care declanșează
automat scenarii:
- cu ajutorul senzorilor
- în funcție de oră

Salvați dispozitivele,
camerele sau scenariile
preferate și veți avea
acces facil la ele.
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Cea mai completă
soluție pentru
casa inteligentă:
deschisă și scalabilă
TaHoma® switch
este compatibilă
cu aproape
300 de game de
produse Somfy
și de la mărci
partenere.

Rulouri
Jaluzele și perdele
Pergole și copertine
Porți, uși de garaj și încuietori de ușă
Sisteme de iluminat și prize
Camere și alarme
Sisteme încălzire și termostat
Senzori (climatizare și supraveghere)
Muzică și asistenți vocali

... și multe
altele!
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Parteneriatul nostru cu
mărci importante
vă asigură o experiență
personalizată pe nevoile dvs.

Disponibilitatea poate varia în funcție de regiune.
Lista de compatibilități și mai multe detalii pe somfy.ro

+
Casa ta inteligentă
evoluează odată cu
stilul tău de viață.
Pentru a vă îmbunătăți
experiența, pur și
simplu conectați
produse noi în ritmul
propriu.

Verificat pentru Ratingul de securitate IoT
al UL pentru securitatea tuturor datelor și
conexiunilor dvs. personale.
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Dezvoltate având în vedere confortul, ușurința în utilizare, securitatea și sustenabilitatea,
inovațiile noastre automatizează și conectează rulouri, jaluzele și perdele, porți și uși de
garaj, sistemele de încălzire și iluminat, sisteme de alarmă și multe altele. Ne-am angajat să
creăm soluții utile, accesibile tuturor, proiectate pentru prezent și viitor.
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Despre Somfy
Somfy este liderul mondial în furnizarea de sisteme de control automatizat pentru tehnica
de umbrire și acces în locuințe și clădiri comerciale. Compania a fost fondată în Franța, în
anul 1969. Portofoliul include o ofertă globală adaptată tuturor tipurilor de aplicații.

