Smart boende
börjar med Somfy
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Smart boende
börjar med Somfy

Somfy Smarta Hem ger dig kontroll, gör livet enklare och bekvämare, och ger
dig lugn och ro, var du än befinner dig. Övervaka och kör olika typer av markiser,
invändiga gardiner och persienner, fönsterjalusier, belysning, elektriska apparater,
värme, garageport och grind från din smartphone eller surfplatta. Du kan ställa
in allt som finns i ditt "Smarta Hem"-system från Somfy efter egna önskemål och
kontrollera och ställa om det från var som helst i världen. Håll ett öga på ditt hem
med hjälp av kameror och rörelsedetektorer, så får du lugn och ro.
Somfy TaHoma är en smart box och hjärtat i ditt smarta hem. Den låter dig
koppla upp mot hemmet via den smarta TaHoma-appen. Somfys "Smarta
Hem"-lösningar är extremt lätta att använda och installeras med mycket liten
arbetsinsats. Du kan när som helst komplettera med fler produkter, när det
passar dina behov eller din budget. Somfys Smarta Hem ger det mesta möjliga
med minsta möjliga ansträngning.
Smart boende börjar med Somfys Smart Home.
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Alltid uppkopplad mot bostaden med

Njut av en avkopplande dag
på altanen, samtidigt som
du håller bostaden sval!
Kontrollera dina markiser från din smartphone. Lägg upp
scenarier för dina favoritinställningar för markiserna,
utebelysning och lterrassvärmare. Du får rätt atmosfär på
hela altanen med ett enda klick. Kontrollera och justera din
markis med fjärrstyrning och håll bostaden sval. Du kan
också göra dina markiser smartare genom att komplettera
med temperatur- eller solsensor, så att både markiser och
belysning reagerar automatiskt.

Komfort

Enkelt, smart och
bekvämt liv
Programmera din bostad för idealisk boendemiljö.
Gardinerna öppnar automatiskt när du vaknar, belysningen
tänds och värmen går över till komfortläge. All belysning
släcks och värmen ställs om till energisparläge när du
lämnar bostaden. Bostaden väcks till liv igen när du
kommer tillbaka hem: belysningen tänds och markiser,
persienner och gardiner dras för för att hålla bostaden
varm och mysig. Njut av ett system som reagerar på en
fingerberöring eller automatiskt!

Komfort
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Effektivt

Enkelt liv

Lugn
och ro

Lugn
och ro

Enkelt liv

Somfy Smarta Hem
Stäng bostaden med
ett enkelt klick på din
smartphone
Koppla ihop belysning, markiser, gardiner, grind och
garageport i ett scenarie för att lämna bostaden och låt Somfy
Smarta Hem ta hand om allt. Markiserna stänger, belysningen
släcks och grind och garageport stänger automatiskt när
du lämnar bostaden. Din yngste har glömt sin nycklar?
Brevbäraren kanske vill lämna ett paket? Lugn! Du kan öppna
garageporten från din smartphone. Smart boende börjar med
Somfy!

Komfort

Lugn
och ro

Håll alltid ett öga på
ditt hem
Du kan alltid kontrollera bostaden, var du än befinner
dig. Med appen kan du tända belysningen, dra undan
gardinerna, ge intryck av att någon är hemma för att
avskräcka eventuella inkräktare. Du kan också ha koll
på bostaden med hjälp av sensorer och kameror. Du får
ett varningsmeddelande till din telefon omedelbart om
det händer något oväntat där hemma. Om du inte har
möjlighet att kontrollera bostaden själv, kan du se till att
någon granne, familjemedlem eller god vän också får ett
meddelande, så att de kan vidta åtgärd direkt. Somfys
smarta hem ger dig lugn och ro och säkerhet.

Lugn
och ro

Enkelt liv
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Mer komfort, lugn och ro tack
vare Somfys Smarta Hem

Enkelt och smart boende

Håll ett öga på bostaden

Kontrollera olika typer av markiser, invändiga gardiner och
persienner, fönsterjalusier, belysning, garageport, grind och
uppvärmning från din smartphone, surfplatta eller dator, var
som helst ifrån.

Automatisk övervakning och inspelning av händelser via
kamera.

Anpassat till dina behov

Avskräck tänkbara
inkräktare

Skapa scenarier för uppvakning, lämna bostaden, gå till
sängs och mycket annat. Koppla upp flera olika produkter och
låt TaHoma sköta bostaden enligt dina önskemål.

Smart närvarosimulering släcker din belysning vid förvalda
tidpunkter, för att det ska se ut som att någon är hemma och
avskräcka tänkbara inkräktare.

Behändig och smart
kontroll

Ta emot meddelanden

Komplettera med sol-, temperatur- och öppningssensorer för
behändig och automatisk kontroll av bostaden. Programmera
in dina preferenser så gör TaHoma resten. Smart!

Mer lugn och ro
Kontrollera att allt är ok i bostaden var som helst ifrån och när
som helst och ändra inställningarna.

6

Ett meddelande skickas till din smartphone vid intrång eller
detektering av rök. Du kan då vidta lämplig åtgärd direkt.

Aktivt skydd
Vid intrång aktiveras den utrustning som är ansluten till
TaHoma® samtidigt för att skydda hemmet (markiser stänger
och belysning tänds).

KLIMATKONTROLL

INVÄNDIGA- &
UTVÄNDIGA SOLSKYDD

SÄKERHET OCH
ÖVERVAKNING

TILLTRÄDE,
ACCESS

SCENARIOS

BELYSNING

room

devices

Roller shutter 1

Roller shutter 2

Swinging shutter

Screen

Roof window

Lighting

Door lock

Alarm

Heating

Brightness
sensor

Temperature
sensor

Opening

Smoke detector

SMART

AGENDA

Group

Ext venetian
blind

ON-ABC

Alltid uppkopplad mot bostaden, var du än befinner dig, från din smartphone, surfplatta eller dator.
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Njut av ett enklare

liv med

Somfy TaHoma
TaHoma är hjärtat i Somfys Smarta Hem. Med TaHoma i hemmet kan du inte bara kontrollera
enskilda produkter från din smartphone, du kan också lägga upp scenarier för grupper av produkter och när som helst koppla upp dig mot bostaden. Koppla bara upp boxen till internet via den
medlevererade ethernet-kabeln, aktivera boxen online via www.somfy-connect.com, installera
gratisappen på din smartphone och länka till dina produkter. Så enkelt är det! Du är nu klar för ett
smartare liv.

ENKELT
• Lätt att installera, ingen håltagning i vägg, ingen kabeldragning, alla produkter är trådlösa
• Lätt att använda, med intuitiva funktioner framtagna med och för användare*
• Direktåtkomst av bostaden, var du än befinner dig i världen.. Vid behov skickas ett varningsmeddelande till din telefon
så att du kan kontrollera bostaden och vidta eventuella åtgärder vid oväntade händelser.
• Fast pris, inga månadsavgifter och inga kostnader för varningsmeddelanden .

SMART
• En och samma fjärrkontroll för all ansluten utrustning i bostaden, din smartphone!
• Lägg upp dina egna scenarier med flera produkter och på ett sätt som passar din livsstil eller låt bostaden reagera
automatiskt på olika väderförhållanden med hjälp av sensorer, tex. solsensorer.
• Hackersäkert: dina personuppgifter förblir personliga eftersom Somfy använder sin egen, extremt välskyddade
servrar, som genomgått fullständig test avseende hackersäkerhet (Syss Award).

KOMPLETT
• Brett produktutbud: alla somfymotorer för olika typer av markiser, invändiga gardiner och persienner, fönsterjalusier,
garageportar, grindar ochSomfys "Smart Home"-produkter för belysning och säkerhet är kompatibla med Tahoma.
• Flera varumärken: Komplettera med produkter från Somfys partners för att göra bostaden ännu mer komplett:
Philips Hue-belysning, termostater (Honeywell och Danfoss), värmepumpar (Hitachi) och takfönster från Velux.

* 92 % av användarna är nöjda och skulle rekommendera TaHoma för släkt och vänner (undersökning omfattande 626 användare)
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Upptäck möjligheterna med Somfys Smarta Hem.

Kompatibel utrustning beroende på bostadens konfigurering

SOMFYS MORTORISERADE PRODUKTER

RÖRELS SENSOR INOMHUS

ÖPPNINGSSENSOR

FJÄRRSTYRT ELUTTAG

SOLSENSOR

RÖKSENSOR

KAMEROR INOMHUS
VISIDOM IC100 eller VISIDOM
ICM100

INFÄLLDA STRÖMBRYTARE

KAMERA UTOMHUS
VISIDOM OC100

Somfy har satt samman fler systemerbjudanden för belysning och säkerhet.
Fråga din återförsäljare efter aktuella erbjudanden och kom igång med byggandet av ditt smarta hem.
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smart och
intuitivt system
Ett

Du väljer hur ditt smarta hem ska kontrolleras: via
smarthphone, surfplatta, dator eller din uppkopplade
klocka.
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3 enkla och intuitiva menyer

AGENDA
Skapa dina egna scenarier
anpassade till ditt
veckoschema

SMART
Skapa smarta scenarier

• Aktivera valfritt scenarie med en enkel
beröring med ett finger.

• Gör bostaden ännu smartare med
sensorer för att optimera effektiviteten
anslutna produkter utrustning med
sol-, temperatur-, öppnings-, rök- eller
närvarosensorer för aktivering av
enskilda produkter eller hela scenarier.
Om t ex en rökdetektor känner av rök
kan dina markiser och rullgardiner
öppna automatiskt och ljuset tändas för
säker passage.
• Skapa villkorade scenarier. Exempel:
om vädersensorerna känner av en
viss temperatur stänger markiser och
rullgardiner automatiskt.

evening light

spring morning

TV morning

TV evening

TV evening

• Skapa dina typiska dagsrutiner.
T ex: dag på jobbet eller hemma med
flera scenarier som kan aktiveras direkt
eller efter viss fördröjning (upp till 20
olika typiska dygn).
• Programmera in en vecka med olika
dagar. T ex: "arbetsdagar" från måndag
till fredag och helgdagar lördag och
söndag.

sunny midday

Trag the scenarios in the dotted area to play them immediately or delayed.
Take them out of the dotted area to suppress their delayed launch.

sunny
midday
spring
morning

S C E N A R I O S

evening
light

evening
light
sunny
midday
spring
morning

evenin
light

let's go

evening
light

...
now

monday
29

tuesday
30

11' 21'

evening working

wednesday
1 MAY

1h00'

weekend

2

3

6

7

8

13

14
14

morning
working
20
holidays
27

9

morning
working
22

21
holidays
28

morning
working

5

11

17

sunday

weekend

hiver

rest
16

weekend
12

weekend

18
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saturday
4

10

weekend
15
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rest

friday

thursday

rest

morning
working

new

1'

stop

morning working

new

M A Y

Skapa dina egna scenarier för
ett uppkopplat liv

new

A G E N D A

SCENARIER

• Definiera samtidig aktivering av flera
uppkopplade produkter.
T ex: scenariet "lämna" som stänger
alla markiser och rullgardiner och
släcker lamporna när du lämnar
bostaden.

weekend

on

19

holidays

holidays

23

24

25

26

30

1 JUNE

2

3

off

holidays
29

Sunny summer

Evening light

Spring morning

TV evening

Turning on alarm

Drag the programmingsin the dotted area to activate them.
Take them out of the dotted area to deactivate them.

Sunny summer

Turning on alarm

Living room light

Evening preheating

Summer evening

on
off

Spring morning

11

Box 60038
216 10 Limhamn
Somfy Showroom
Arenagatan 16
215 33 Malmö
040 16 59 00
info.nordic@somfy.com

www.somfy.se
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