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Smart livsstil
starter med Somfy

Somfy Smart Home gir deg full kontroll, gjør livet enklere, mer komfortabelt og
gir deg følelsen av trygghet - uansett hvor du er. Overvåke og betjene markiser,
rullesjalusier, solskjerming, belysning, elektrisk utstyr, oppvarming, garasjeport
og inngangsport med smarttelefon eller nettbrett. Du kan tilpasse alt innenfor
Somfy Smart Home-systemet etter dine egne preferanser, og du kan overvåke og
betjene systemet fra hvor som helst i verden. Hold øye med hjemmet ved hjelp av
kameraer og bevegelsesdetektorer for overvåking, for å slippe bekymringer.
Somfy TaHoma er en smart boks og selve hjertet i ditt smarte hjem. Den kobler
deg til hjemmet via den smarte TaHoma-appen. Somfy Smart Home-løsningene
er veldig enkle å bruke og kan installeres uten problemer. Du kan legge til
produkter når det passer dine behov eller ditt budsjett. Somfy Smart Home gir deg
maksimal glede av hjemmet med minimal innsats.
Smart livsstil starter med Somfy Smart Home.
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Vær på nett med hjemmet ditt med

Nyt en avslappende dag
på terrassen samtidig som
hjemmet holder seg kjølig!
Styr markisene med smarttelefonen. Opprett scenarier for
dine favorittinnstillinger som omfatter markise, utendørs
belysning og terrassevarmer. Med ett klikk får terrassen
den perfekte atmosfæren. Sjekk og juster markisen med
fjernkontroll for å hold hjemmet kjølig. Eller gjør markisene
enda smartere ved å legge til en temperatur- eller solsensor,
og la markisene reagere automatisk på omgivelsene.

Komfort

Enkelt, smart og
komfortabelt liv i hjemmet
Programmer hjemmet for å skape ditt ideelle livsmiljø –
hver dag. Når du våkner åpnes gardinene automatisk, lyset
slås på og oppvarmingen går til COMFORT-modus Når du
går blir all belysning slått av og oppvarmingen settes til
ECO-modus. Hjemmet blir levende igjen når du kommer
hjem: Lyset slås på og rullesjalusier, persienner og gardiner
lukkes for å gjøre huset koselig og lunt. Nyt godt av et
system som reagerer på et tastetrykk, eller automatisk!

Komfort
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Effektivitet

Enkel
livsstil

Trygghet

Trygghet

Enkel
livsstil

S

Somfy Smart Home
Steng av og lås hjemmet
med ett klikk på
smarttelefonen
Link sammen belysning, rullesjalusier, inngangsport og
garasjeport i et ‘forlate’-scenario, så tar Somfy Smart
Home hånd om alt. Rullesjalusiene lukkes, alle lys slås av
og inngangsport/garasjeport lukkes automatisk bak deg.
Yngstemann har glemt husnøklene sine? Postmannen skal
levere en pakke? Det ordner du! Du kan åpne garasjeporten
fjernstyrt fra din smarttelefon. Smart livsstil starter med
Somfy!

Komfort

Trygghet

Hold alltid øye med
hjemmet
Uansett tid og sted, du kan sjekke at alt er i orden hjemme
Ved hjelp av appen kan du slå på lysene, åpne gardinene
og gi inntrykk av at huset er bebodd for å avskrekke
innbruddstyver. Du kan også holde øye med hjemmet
med sensorer eller kameraer. Hvis noe uventet skjer
vil du bli varslet umiddelbart via en push-melding som
sendes til telefonen din. Hvis du ikke har mulighet til å
sjekke hjemmet selv, kan du velge å la naboen, familie
eller venner også motta en push-melding, slik at noe blir
gjort umiddelbart. Somfy Smart Home gir deg frihet fra
bekymringer og en følelse av trygghet.

En følelse
av trygghet

Enkel
livsstil
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Mer komfort og trygghet
takket være Somfy Smart Home

Enkel og smart livsstil

Hold øye med hjemmet ditt

Kontroller og overvåke markiser, rullesjalusier, belysning,

Automatisk overvåking og registrering av hendelser takket

solskjerming, garasjeport, inngangsport og oppvarming med

være kameraet.

smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Fra hvor som helst,
når som helst.

Tilpasset etter dine behov.
Opprett scenarier for oppvåkning, forlate huset, gå til sengs
og mer. Omfatter mange tilkoblede produkter og lar TaHoma
styre hjemmet etter dine personlige preferanser.

Avskrekke mulige
innbrudd
Smart simulering av tilstedeværelse slår belysningen på og
av til innstilte tidspunkter for å skape en illusjon av at det er
noen hjemme og avskrekker mulige innbrudd.

Motta varsling
Uanstrengt og smart
styring
Legg til vær- og åpningssensorer for uanstrengt og
automatisk styring av hjemmet. Du programmerer ganske
enkelt dine preferanser og TaHoma gjør resten. Smart!

Hvis det er innbrudd, eller en røykvarsler er utløst, sendes en
varsling til din smarttelefon. Nå kan du handle umiddelbart.

Aktiv beskyttelse
Hvis noen forsøker å bryte seg inn, aktiveres utstyret som
er koblet til TaHoma® samtidig for å beskytte hjemmet

Mer komfortabel trygghet
Fjernstyrt eller når du vil, forsikrer du deg om at alt er OK
hjemme, og du justerer utstyret når du ønsker det.
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(rullesjalusier lukkes, lys slås på).

KLIMASTYRING

SOLSKJERMING OG
RULLESJALUSIER

SIKKERHET OG
OVERVÅKING

ADGANG

SCENARIOS

BELYSNING OG
BRYTERFUNKSJONER
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Alltid på nett med hjemmet ditt, uansett hvor du er, fra din smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.
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Få et enklere

liv med Somfy

TaHoma
TaHoma er selve hjertet i Somfy Smart Home. Den smarte boksen lar deg styre individuelle
produkter, fjernstyrt via smarttelefon, og gir deg også muligheten til å opprette scenarier som
involverer grupper av produkter og koble deg til hjemmet på et hvert tidspunkt. Du skal bare koble
boksen til Internett via den medfølgende kabelen, aktivere boksen online via www.somfy-connect.
com, installere en gratis app på smarttelefonen og lenke sammen produktene. Så enkelt er det! Nå
er du klar til å leve smartere.

ENKELT
• Enkelt å installere, ikke nødvendig å gå gjennom vegger eller trekke ledninger, alle produkter er trådløse
• Enkelt å bruke, med et intuitivt brukergrensesnitt, designet sammen med og for brukerne*
• Umiddelbar tilgang til hjemmet, uansett hvor du er i verden. Ved behov sendes en varselmelding til din telefonen
slik at du kan sjekke hjemmet og håndtere uventede hendelser.
• Fast pris, ingen månedlige abonnementskostnader eller kostnader for å motta varselmeldinger

SMART
• Kun én fjernkontroll for å betjene alt tilkoblet utstyr i huset - din smarttelefon!
• Opprett egne scenarier for flere produkter som passer din livsstil, eller la hjemmet reagere automatisk på omsten
digheter (f.eks. været) ved hjelp av sensorer
• Hacker-sikret: Din personlige informasjon er beskyttet fordi Somfy bruker sin egen ekstremt godt beskyttede server
som er grundig testet for å være hacker-sikret (Syss Award)

KOMPLETT
• Bredt utvalg av produkter: Alle Somfy-motorer til markiser, rullesjalusier, solskjerming, garasjeporter,
inngangsporter og Somfy Smart Home-produkter for belysning og sikkerhet er kompatible med Tahoma.
• Mange varemerker: Legg til produkter fra Somfys partnere som gjør ditt smarte hjem enda mer komplett: Philips
Hue belysning, termostater (Honeywell og Danfoss), luftkondisjonering (Hitachi) og Velux takvinduer.

* 92 % av brukerne er fornøyd og ville anbefale TaHoma til venner og familie (spørreundersøkelse med 626 brukere).
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Oppdag mulighetene med Somfy Smart Home

Kompatibelt utstyr avhenger av din konfigurasjon

SOMFY MOTORISERTE PRODUKTER

BEVEGELSES SENSOR

MAGNETKONTAKT

FJERNKONTROLL
-KONTAKT

RØYKDETEKTOR

PÆRE MOTTAGER

INNEBYGD BELYSNINGSMOTTAKER

INNENDØRS KAMERAER

UTENDØRS KAMERA

VISIDOM IC100 eller VISIDOM
ICM100

VISIDOM OC100

Somfy har laget flere pakketilbud for belysning og sikkerhet.
Snakk med din forhandler om aktuelle tilbud og kom i gang med å bygge opp et smart hjem.
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smart og
intuitivt grensesnitt.
Et

Du velger hvordan du styrer ditt smarte hjem: med
smarttelefon, nettbrett, datamaskin eller en tilkoblet
klokke.
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3 enkle og intuitive menyer

AGENDA
Opprett egne planlagte
scenarier tilpasset din livsstil
gjennom uken

SMART
Opprett individuelle scenarier

• Gjør hjemmet ditt enda smartere med
sensorer for å optimalisere effekten av
det tilkoblede utstyret med sensorer for
sol, temperatur, åpninger, røykvarsel
eller nærvær - som utløser individuelle
produkter eller hele scenarier. Hvis for
eksempel røykdetektorene utløses,
åpnes rullesjalusiene automatisk
og belysningen slås på for å gi sikre
rømningsveier.
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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

on

Summer evening

• Opprette betingede scenarier. Hvis
værsensoren registrerer en viss
temperatur vil rullesjalusier, persienner
og solskjerming eller gardiner lukkes
automatisk.

spring morning

TV evening

• Opprett scenarier for dine typiske dager.
F.eks.: Dag på jobben/hjemme, med
flere scenarier som kan aktiveres
samtidig eller med forsinkelse (opp til
20 forskjellige typiske dager).
• Programmer en uke med forskjellige
dager.
F.eks.: "arbeidsdager" fra mandag
til fredag, og "helgedager" lørdag og
søndag.

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.

S C E N A R I O S

Lag dine egne tilkoblede
øyeblikk i livet

• Du aktiverer et hvilket som helst
scenario med et tastetrykk.

new

A G E N D A

SCENARIER

• Angi samtidig betjening av flere
tilkoblede produkter.
F.eks.: "nå drar vi"-scenario som lukker
alle rullesjalusier og takvinduer, og slår
av lys når dere drar hjemmefra.

off

Spring morning
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