TaHoma® switch
Ovládejte svůj domov jediným
dotekem.

Užijte si svůj
domov naplno
Instalace motorizovaných rolet, žaluzií, markýzy nebo brány je prvním krokem
k pohodlnějšímu a praktickému životu. Když to všechno propojíte, otevře
se před vámi svět nových možností.
Somfy vám pomůže užít si svůj domov naplno. TaHoma® switch vás zbaví
každodenních úkonů a obohatí váš domov o nové funkce. Užívejte si více
z každého dne a soustřeďte se na to, co máte rádi.

Už žádné plýtvání časem

“

Pobíhat po domě, vypínat spotřebiče
a světla je taková ztráta času! Skutečně
potřebuji řešení, které bude vše ovládat
najednou místo mě”

Jirka

Méně starostí

“

Při odchodu z domova se často ptám
sama sebe, jestli jsem nezapomněla
zhasnout světla. Chci technologii, která bude
odpovídat mému životnímu stylu, pomůže
chránit můj domov a zbaví mě starostí.”

Markéta
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Vytvořte si vlastní scénáře
a spusťte je jediným dotekem
TaHoma® switch je inteligentní ovládací prvek s individuálně nastavitelnými tlačítky pro spouštění
scénářů, kterým můžete ovládat kompatibilní zařízení v domácnosti. Každé tlačítko můžete individuálně
nastavit v závislosti na vašich požadavcích a můžete vytvářet scénáře dle svých každodenních potřeb.
Vlastní
scénář

Stop

Vlastní
scénář

Příklad: Příchod domů
Rozsvítit světla
Otevřít žaluzie

Příklad: Odchod z domu
Zavřít žaluzie
Zhasnout světla

+
+

Kompaktní, efektivní
a inteligentní. Snadno se
nastavuje a používá, ať už
máte s chytrou domácností
zkušenosti, nebo v této
oblasti právě začínáte.

+

Úhledný design
dodá nádech
elegance interiéru
jakéhokoliv stylu.

+

Ekologicky
šetrný
výrobek

Umístěte TaHoma® switch
s Wi-Fi na nejvhodnější
místo ve vašem domě.
Mějte ho stále na dosah!

Upravte si podle sebe!
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Odchod a příchod domů
Vlastní
scénář

+

ráno vyrazíte ze dveří,
Odchod z domu: Když
jednoduše stisknete tlačítko
s vámi přednastaveným
nejrychlejší
scénářem „Odjezd“: Žaluzie se
a nejsnadnější stáhnou, garážová vrata se otevřou
a vy můžete v klidu vyrazit do práce.
způsob.
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Lze ovládat také
pomocí chytrého telefonu
nebo hlasového
asistenta.

Vlastní
scénář

+

Příchod domů:
přivítání jediným
dotykem.

Jaká úleva přijít domů po dlouhém
dni v práci a hned si odpočinout, bez
zbytečných průtahů! Jednoduše na chodbě
nebo v hlavním pokoji stiskněte tlačítko
druhého scénáře, otevřou se
žaluzie a rozsvítí světla.

Jděte ještě o krok dál:
přidejte alarm pro
větší klid.
Stačí k vašemu systému
připojit jakýkoli
alarm Somfy.
Pokud se k vám někdo
pokusí vloupat, obdržíte
upozornění na telefon,
vaše rolety či žaluzie
se automaticky uzavřou
a zapne se venkovní
osvětlení.
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Jděte ještě o krok dál:
přidejte inteligentní termostat
pro vyšší úsporu energie.
Teplota se automaticky
přizpůsobuje vašemu
každodennímu životu –
komfortní režim, když jste
doma, a úsporný režim na noc
nebo když nejste doma.

Den a noc
Vlastní
scénář

+

Vykročte do nového dne
pravou nohou
díky scénáři „Dobré ráno“
Stisknutím tlačítka aktivujte scénář „Dobré ráno“ a sledujte,
jak se váš domov probouzí: rolety se otevřou a osvětlení se nastaví
přesně tak, jak jste ho naprogramovali. Snadno a prakticky.

Vlastní
scénář

+

Choďte spát
se scénářem „Dobrou noc“
Jediným dotykem se rolety zavřou a světla zhasnou.
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Lze ovládat také
pomocí chytrého telefonu
nebo hlasového
asistenta.

Večery
doma a venku
Vlastní
scénář

+

+

Vlastní
scénář

+

+

Osobitost
a pohodlí

Zábava
a příjemné prostředí

Vytvořte si atmosféru podle svých představ
pouhým spuštěním vlastního scénáře.
TaHoma® switch spustí žaluzie, ztlumí světla
a přehraje vaše oblíbené skladby, a vy můžete
jen odpočívat.

Užijte si pohodový večer s přáteli na terase.
Jediným stiskem vysuňte markýzu, zapněte
venkovní osvětlení a pusťte si oblíbenou hudbu.

7

Jděte ještě o krok dál:
Simulace přítomnosti.
Jedete na dovolenou?
Pomocí simulace
přítomnosti jednoduše
vytvořte iluzi, že jste
pořád doma: speciální
scénář, který zapíná
a vypíná světla a otevírá
a zavírá vaše rolety
nebo žaluzie ve
stanovených časech.

3 způsoby ovládání
vašich zařízení
Díky aplikaci TaHoma
...můžete programovat
a ovládat svá zařízení
z domova i odjinud, nebo
nastavit automatizace.

Díky snadnému
ovládání
...můžete jediným
dotekem provádět
každodenní úkony.

Díky hlasovému
asistentovi*
...můžete svůj domov
ovládat třeba i za
volantem.

Kompatibilní s:

Jen to vyslovte a je hotovo!

“

Přátelé dorazili na večeři o něco dřív
a já jsem ještě nestihl dokončit všechny
přípravy! Jednoduše požádám svého hlasového
asistenta: Open gate a mohou vejít.”
Patrik

* Vyžaduje dodatečnou instalaci hlasového asistenta (dostupnost se v různých zemích liší)
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Ovládejte svůj domov,
kdykoli a kdekoli

+
+
+

Ovládejte připojená zařízení
• samostatně nebo hromadně
• z domova i odjinud
• pomocí aplikace nebo automaticky
Získejte informace o stavu
zařízení v reálném čase
(například „zapnuto“ nebo
„vypnuto“, „otevřeno“
nebo „zavřeno“)

+
+

Snadno vytvářejte vlastní scénáře
a individuálně nastavte dvě tlačítka
pro jejich spouštění
Připojte svá stávající zařízení
nebo rychle přidejte nová

Použijte funkce programování
pro automatické spouštění
scénářů:
• pomocí senzorů
• v určitou denní dobu
(např. 7:00 nebo při soumraku)

Uložte si své oblíbené
zařízení, místnost
nebo scénář a díky
přímému přístupu je
snadno vyhledejte.
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Nejdokonalejší
řešení pro chytrý
domov: otevřené
a rozšiřitelné
TaHoma® switch
je kompatibilní
s téměř 300 typy
výrobků Somfy
a partnerů.

Rolety
Žaluzie a závěsy
Pergoly a markýzy
Brány, garážová vrata a dveřní zámky
Osvětlení a zásuvky
Kamery a alarmy
Topení a termostat
Čidla (sluneční, teplotní, pohybová atd.)
Reproduktory a hlasoví asistenti

... a mnoho
dalších!
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