Slim wonen
begint bij Somfy
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Slim wonen
begint bij Somfy

Somfy Smart Home geeft u de controle, maakt uw leven gemakkelijker en
comfortabeler en zorgt voor gemoedsrust, waar u ook bent. U kunt zonweringen,
rolluiken, raamdecoraties, verlichting, elektrische apparatuur, de verwarming,
garagedeuren en hekken controleren en bedienen met uw smartphone of
tablet. U kunt alle instellingen van het Somfy Smart Home System aanpassen
aan uw persoonlijke voorkeuren en u kunt het systeem vanuit elke plek op
de wereld bedienen. U kunt uw woning bewaken met behulp van camera's en
bewegingsdetectors voor volledige gemoedsrust.
De TaHoma® is een slimme box en het hart van uw Smart Home. De TaHoma®
zorgt er voor dat u altijd in verbinding staat met de aangesloten producten in uw
woning via de TaHoma® app. De oplossingen van Somfy Smart Home zijn zeer
gebruiksvriendelijk en de installatie is heel eenvoudig. U kunt op elk moment naar
wens en wanneer uw budget dat toelaat, producten toevoegen. Met Somfy Smart
Home geniet u optimaal van uw woning zonder dat u daar veel moeite voor hoeft
te doen.
Slim wonen begint met Somfy Smart Home.

3

Altijd in contact met uw huis met

Som

Geniet van een ontspannen
dag op het terras terwijl uw
huis koel blijft!
Regel uw zonwering met uw smartphone. Maak scenario's
met uw voorkeurinstellingen voor uw zonwering,
buitenverlichting en terrasverwarming. Met één klik stelt u de
ideale ambiance voor uw hele terras in. U kunt uw zonwering
op afstand controleren en de instellingen aanpassen.
Ook kunt u een temperatuur- of zonsensor toevoegen,
zodat de zonwering en verlichting automatisch op de
omstandigheden reageren en uw huis koel blijft.

Comfort

Gemakkelijk, slim en
comfortabel wonen
Stel de aangesloten producten in uw huis zo in zodat
wanneer u 's ochtends wakker wordt de gordijnen
automatisch opengaan, het licht aangaat en de verwarming
schakelt naar COMFORT-modus. Wanneer u uw woning
verlaat, gaan alle lichten uit en schakelt de verwarming
naar ECO-modus. Uw woning komt weer tot leven als u
thuiskomt: de lichten gaan aan en de rolluiken, zonwering
of gordijnen gaan dicht om uw woning gezellig te maken
en warm te houden. Geniet van een systeem dat u met één
vinger of zelfs geheel automatisch kunt bedienen!

Comfort
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Efficiëntie

Gemoedsrust

Gemoedsrust

mfy Smart Home
Uw woning op slot met één
klik op uw smartphone
Koppel uw lampen, rolluiken, hek en garagedeur samen in
een scenario 'Weggaan' en Somfy Smart Home zorgt voor
alles. De rolluiken gaan dicht, alle lampen gaan uit en het
hek en de garagedeur gaan automatisch achter u dicht. Is uw
jongste kind de huissleutel vergeten? Wil de postbode een
pakket afgeven? Geen probleem! U kunt met uw smartphone
de garagedeur op afstand openen. Slim wonen begint bij
Somfy!

Comfort

Gemoedsrust

Houd uw woning altijd
in de gaten
Met Somfy Smart Home bent u altijd op de hoogte van de
situatie thuis. Kijk mee in uw huis via camera of gebruik
beweging- en openingssensoren om uw huis in de gaten te
houden. Wanneer er onraad wordt gedetecteerd ontvangt
u direct een pushbericht op uw smartphone. En bent u niet
zelf in de gelegenheid om te gaan kijken wat er aan de hand
is, dan krijgen geselecteerde buren, familie of vrienden
ook een pushnotificatie, zodat ze direct actie kunnen
ondernemen. Stel een tijdklok in voor openen en sluiten van
uw raamdecoratie of het aan en uitgaan van uw verlichting.
Zo creëert u de indruk dat u thuis bent, wat inbrekers
afschrikt. Somfy Smart Home geeft u gemoedsrust en een
veilig gevoel!
Gemoedsrust

Veilig
gevoel
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Meer

comfort en gemoedsrust

dankzij Somfy Smart Home

Comfortabel en slim
wonen

Altijd een oogje in het zeil
houden

Bedien en controleer uw zonwering, rolluiken, verlichting,
raamdecoraties, garagedeur, hek en verwarming met uw
smartphone, tablet of computer. Waneer u maar wilt en waar
u ook bent.

Uw huis in de gaten houden en gebeurtenissen vastleggen
met behulp van een camera.

Aangepast aan uw
behoeften
Maak scenario’s voor wakker worden, de woning verlaten,
naar bed gaan, en meer. Gebruik meerdere producten in één
scenario en laat TaHoma uw huis aansturen op basis van uw
persoonlijke voorkeuren.
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Potentiële inbrekers
afschrikken
Slimme simulatie zorgt ervoor dat lampen op bepaalde
tijden aan- en uitgaan, en raamdecoratie open en dicht gaat.
Zo wordt de indruk gewekt dat er iemand thuis is, zodat
potentiële inbrekers worden afgeschrikt.

Moeiteloze en slimme
bediening

Waarschuwingen
ontvangen

Voeg weersensoren of openingssensoren toe zodat uw
woning moeiteloos en automatisch reageert op veranderende
omstandigheden. Programmeer uw voorkeuren en laat de
rest over aan TaHoma. Slim!

Waneer er een indringer of rook wordt gedetecteerd, ontvangt
u direct een waarschuwing via een pushbericht op uw
smartphone. U kunt dan direct actie ondernemen.

Meer gemoedsrust

Actieve bescherming

U kunt op afstand en op elk moment controleren of thuis alles
in orde is en u kunt de instellingen van uw apparatuur op elk
gewenst moment aanpassen.

Bij onraaddetectie, wordt de apparatuur die op TaHoma®
is aangesloten direct ingeschakeld om uw woning te
beschermen (rolluiken gaan dicht en de verlichting gaat aan).
Bij rookdetectie, zorgt TaHoma® voor een veilige vluchtroute
(rolluiken gaan open en de verlichting gaat aan).

KLIMAAT

ZONWERING,
ROLLUIKEN &
RAAMDECORATIES

SIGNALEREN &
OBSERVEREN

TOEGANG

SCENARIOS

VERLICHTING &
SCHAKELEN

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

Altijd verbonden met uw woning, waar u ook bent,
vanaf uw smartphone, tablet of computer.
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Maak uw

leven gemakkelijker
met Somfy TaHoma

De TaHoma is het kloppend hart van Somfy Smart Home. Deze slimme box maakt het mogelijk afzonderlijke producten op afstand aan te sturen via een app op uw smartphone. U kunt niet alleen waar u ook bent de producten in uw
huis controleren en bedienen, u kunt ook een gebruik maken van een tijdklok voor individuele producten. Of scenario's
maken voor groepen van producten, zodat uw huis zich automatisch aanpast aan uw leefritme. U sluit de box eenvoudig aan op internet met de bijgeleverde kabel. Vervolgens activeert u de box online via www.somfy-connect.com. Tot
slot installeert u de gratis app op uw smartphone of tablet en koppelt u uw producten. Zo eenvoudig is het! U bent klaar
voor het slimme wonen.

EENVOUDIG
• Eenvoudig te installeren, u hoeft geen kabels door muren te trekken, alle producten zijn draadloos
• Eenvoudig te gebruiken door de intuïtieve gebruikersinterface, die samen met en voor gebruikers is ontworpen*
• Direct toegang tot uw woning, overal ter wereld. Wanneer dit nodig is, ontvangt u een waarschuwing op uw telefoon
dat u uw woning moet controleren en actie moet ondernemen in verband met een onverwachte gebeurtenis.
• Vaste prijs, geen maandelijkse abonnementskosten of kosten voor het ontvangen van waarschuwingsberichten

SLIM
• Slechts één afstandsbediening voor aansturen van alle aangesloten apparatuur in uw woning: uw smartphone!
• Maak uw eigen scenario's voor meerdere producten die aansluiten bij uw levenswijze, of laat uw woning automatisch
reageren opde (weers)omstandigheden door sensoren te gebruiken
• Beschermd tegen hacken: uw persoonlijke gegevens zijn veilig op de eigen, zeer goed beveiligde server van Somfy,
die uitgebreid is getest en 'hackerproof' is bevonden (Syss Award)

COMPLEET
• Een breed aanbod van producten: alle draadloze somfy-motoren voor zonneschermen, rolluiken, raamdecoraties,
garagedeuren en hekken, en Somfy Smart Home producten voor verlichting en beveiliging zijn compatibel met TaHoma.
• Verschillende merken: U kunt producten van Somfy partners toevoegen om uw smart home nog completer te
maken: Philips Hue verlichting, thermostaten (Honeywell en Danfoss), airconditioning (Hitachi) en Velux dakramen.

* 92% van de gebruikers zijn tevreden en zouden TaHoma bij hun vrienden en familie aanbevelen (enquête uitgevoerd onder 626
gebruikers).

8

Ontdek de mogelijkheden van Somfy Smart Home

Compatibele apparatuur

SOMFY GEMOTORISEERDE PRODUCTEN

BEWEGINGSSENSOR

OPENINGSENSOR

OP AFSTAND
BEDIENBAAR
STOPCONTACT

ROOKMELDER

LAMPHOUDER

BINNENCAMERA'S

VISIDOM IC100 of VISIDOM ICM100

INBOUW
VERLICHTINGONTVANGER

BUITENCAMERA
VISIDOM OC100

Bovenstaande producten zijn maar een greep uit de mogelijkheden van TaHoma. Somfy biedt ook verschillende
bundels voor verlichting en beveiliging. Vraag uw dealer naar de actuele beschikbare producten en aanbiedingen en
start met het slimmer maken van uw huis.
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slimme en
intuïtieve interface.
Een

U kiest hoe u uw smart home wilt aansturen: via uw
smartphone, tablet, computer of uw smartwatch.
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3 eenvoudige en intuïtieve menu's

Maak uw eigen schema met
scenario's voor uw
weekprogramma

SLIM
Maak
individuele scenario's

• Stel zelf standaarddagen samen.
Bijvoorbeeld een werkdag of een dag
thuis met verschillende scenario's die
direct of na een vertraging kunnen
worden geactiveerd (maximaal 20
verschillende dagpatronen).
• Programmeer een week met
verschillende dagen.
Bijvoorbeeld: “werkdag" voor
maandag tot en met vrijdag, en
“weekend" voor zaterdag en zondag.

• Maak uw woning nog slimmer
door toepassing van zon- en
temperatuursensors, opening- of
bewegingssensors en rookmelders,
die afzonderlijke producten of hele
scenario's in werking stellen.
Wanneer een rookmelder
bijvoorbeeld rook detecteert, gaan de
rolluiken automatisch open en gaat
het licht aan, zodat u veilig uw weg
naar buiten kunt vinden.
• Voorwaardelijke scenario's
maken. Als de temperatuursensor
bijvoorbeeld een bepaalde
temperatuur waarneemt, wordt de
zonwering in werking gesteld en gaan
rolluiken, rolgordijnen of gordijnen
automatisch dicht.
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AGENDA

• Met één klik activeert u het gewenste
scenario.

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

Maak uw eigen verbonden
scenario's

new

A G E N D A

SCENARIO'S

• Stel scenario’s samen voor
gelijktijdige werking van meerdere
aangesloten producten.
Bijvoorbeeld het scenario “vertrekken"
dat ervoor zorgt dat alle rolluiken en
dakramen worden gesloten en dat
alle verlichting uitschakelt wanneer u
de woning verlaat.
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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

Summer evening

on
off

Spring morning
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Postbus 163
2130 AD Hoofddorp
Somfy House:
Diamantlaan 6 – Ingang saffierlaan
2132 WV Hoofddorp
023 5625 051
info@somfy.nl

www.somfy.nl

NV Somfy SA (BeLux)

Somfy House:
Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
02 540 23 71
info.be@somfy.com

www.somfy.be
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