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INELIGENTNY DOM Z SOMFY
Inteligentne rozwiązania to niewątpliwie więk-

szy komfort w zarządzaniu domem. Natomiast 

coraz częściej odpowiadają one za bezpieczeń-

stwo naszego dobytku, nawet wtedy,  

gdy jesteśmy daleko poza domem.  Dobrym 

przykładem jest z pewnością nowy produkt 

z oferty Somfy, centrala sterująca TaHoma 

Premium. Produkt nie tylko posiada nowo-

czesny design, który z pewnością przypadnie 

do gustu przyszłym użytkowników, ale jest 

intuicyjny i łatwy w obsłudze oraz może służyć 

jako system alarmowy. Oto główne atuty pro-

duktu, które przekonują nas do zakupu:  

Komfort
Tahoma Premium została wyposażona w nowy 

bardziej intuicyjny interfejs, dzięki któremu 

każdy użytkownik w kilka chwil może roz-

rysować swoje mieszkanie piętro po piętrze 

i klikając w wybrane pokoje, ustawić w nich 

poszczególne urządzenia. Do jej obsługi 

wystarczy smartfon, tablet lub komputer. 

Naszym domem możemy zarządzać o każdej 

porze dnia i nocy, z dowolnego miejsca na 

świecie. Na większy komfort wpływa także 

duża kompatybilność – TaHomę Premium 

możemy skonfigurować z wieloma produktami 

Somfy oraz innych wiodących producentów, 

m.in.Velux, Hitachi, GU czy Philips.

Oszczędność energii 
Centrala sterująca inteligentnym domem 

Somfy to inwestycja, która szybko zaczyna 

się zwracać. Dzięki konfiguracji z czujnikami 

nasłonecznienia i temperatury innowacyjny 

system szybko i skutecznie optymalizuje 

zużycie energii w naszym domu. Jak to działa 

w praktyce? W upalny letni dzień rolety roz-

suwają się automatycznie, zapewniając cień 

w mieszkaniu i minimalizując wykorzystanie 

klimatyzacji. Zimą ten sam system zatrzymuje 

ciepło w naszym domu i sprawia, że rzadziej 

niż dotychczas korzystamy z kaloryferów. 

Efektywne zarządzanie energią doskonale 

sprawdzi się także podczas dłuższego wyjazdu. 

Nowoczesne rozwiązania pozwalają zmniej-

szyć temperaturę pod naszą nieobecność 

i zwiększyć tuż przed powrotem do domu.  

To wszystko sprawia, że roczne rachunki za 

prąd i ogrzewanie mogą być niższe nawet do 

30%.

Bezpieczeństwo
Nowa TaHoma Premium została dodatkowo 

wyposażona w funkcje alarmowe. Wystarczy 

zintegrować ją z czujnikami ruchu i otwarcia, 

a w razie zagrożenia automatycznie włączy 

się dźwięk syreny. Urządzenie wyśle nam 

również na smartfona informację o potencjal-

nym włamaniu. Aby sprawdzić, co aktualnie 

dzieje się w naszym mieszkaniu możemy także 

skorzystać z podglądu wideo w czasie rzeczy-

wistym. Ponadto, dzięki specjalnie ułożonemu 

scenariuszowi TaHoma Premium zadba o to, 

by nieruchomość nigdy nie sprawiała wrażenia 

opuszczonej. Kilka prostych ruchów na table-

cie lub w smartfonie wystarczy, by każdego 

dnia rolety i żaluzje odsłaniały się i zasłaniały, 

w ogrodzie włączały się zraszacze, a na tarasie 

rozwijała markiza. Z zewnątrz nasz dom będzie 

tętnił życiem.

INTELIGENTNY DOM Z SOMFY

n   SOMFY Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34J, 03-228 Warszawa, Infolinia Somfy: 0 801 377 199, www.somfy.pl, e-mail: biuro@somfy.pl
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Smart & Smooth Operator RS 100 to grupa napędów, które łączą w sobie 
najlepsze innowacje firmy Somfy. Pod osłoną niewielkiego urządzenia kryje 
się niezawodność, szybkość i bezpieczeństwo. Swoją niezawodność napędy 
RS 100 zawdzięczają nowoczesnym systemom wykrywania przeszkód i ob-
lodzenia, która zapewniają płynną pracę i doskonałą ochronę pancerza ro-
lety. Dzięki temu roleta wydłuży swoją żywotność nawet o 40%. 

Maestria io to napęd do rolet screenowych dzięki któremu w szybki i łatwy 
sposób zasłonimy okna w upalne popołudnia. Ten produkt cechuje nie tylko 
szybkość działania, ale przede wszystkim trwałość i bezpieczeństwo, a za-
wdzięcza to niezawodnemu systemowi wykrywania przeszkód. W połącze-
niu z czujnikami Somfy, podczas zmieniających się warunków atmosferycz-
nych napęd zabezpieczy roletę przed zniszczeniem (np. przy silnym wietrze 
roleta zwinie się automatycznie). 

Zestaw Oximo 40 Wire Free to autonomiczny i kompletny zestaw napę-
dowy do rolet zewnętrznych. W skład zestawu wchodzą napęd, panel sło-
neczny i akumulator. Dzięki temu każdy użytkownik otrzymuje kompletny 
pakiet do obsługi rolet zewnętrznych. Całość zaskakuje prostotą działania. 
Zestaw napędza panel słoneczny, który pobraną energię przechowuje w wy-
dajnym akumulatorze. Oximo 40 Wire Free RTS zajmuje niewiele miejsca 
i nie wymaga doprowadzania dodatkowych kabli. 

Wideodomofon V100 dzięki wbudowanemu 5-kanałowemu pilotowi 
służy również do sterowania innymi urządzeniami w technologii RTS. Za 
jego pomocą możemy otwierać i zamykać bramy garażowe, czy sterować 
roletami okiennymi. V100 jest nie tylko prosty w obsłudze, ale i łatwy w in-
stalacji, podłączenie za pomocy dwóch przewodów. Kompaktowa obudowa 
urządzenia wkomponuje się w wystrój każdego domu. Widok z kamery ze-
wnętrznej wyświetlany jest na 4-calowym, kolorowym monitorze. 

NINA to dotykowy pilot do sterowania urządzeniami domowymi. Produkt 
pasuje do najbardziej designerskich pomieszczeń, a dzięki swojemu ergono-
micznemu kształtowi idealnie dopasuje się do dłoni. Pilot można spersona-
lizować dobierając wybraną linię stylistyczną dostępną w czterech dostęp-
nych wariantach. Jednym ruchem opuścimy rolety w sypialni, zmienimy 
ustawienie żaluzji w kuchni, otworzymy bramę wjazdową, a kiedy zacznie 
świecić słońce rozwinąć markizę na tarasie.

TaHoma® Premium to system do, który pozwala zarządzać inteligentnym 
domem w zależności od Twoich potrzeb i planu dnia. Za pomocą smartfona, 
tableta czy komputera możesz zdalnie sterować podłączonymi do systemu 
urządzeniami m.in.: oknami, żaluzjami, zasłonami, oświetleniem, bramami 
wjazdowymi i garażowymi, ogrzewaniem, alarmem, czy kamerami. Produkt  
kompatybilny jest z wieloma urządzeniami wiodących producentów, m.in. 
Velux, Hitachi czy Philips.

Connexoon® Access – do sterowania napędami bramowymi i garażowy-
mi. Funkcja geolokalizacji – bramy i drzwi garażowe otwierają się samo-
czynnie po podjechaniu pod bramę (użytkownik sam definiuje odległość 
pomiędzy bramą, a smartfonem). Jedym kliknięciem można sprawdzić stan 
swoich urządzeń i i ustawić je zdalnie według potrzeb.

Connexoon® Terrace – do obsługi markiz, pergoli itp. Projektowanie wła-
snych chwil na tarasie: można zdefiniować oświetlenie, muzykę i otwarcie 
markizy lub pergoli, aby idealnie dopasować chwile do swojego życia. Zapa-
miętywanie swoich ulubionych ustawień poprzez zrobienie zdjęcia w smart-
fonie! Jednym kliknięciem można sprawdzić stan urządzeń na tarasie i/lub 
dostosować je zdalnie, jeśli jest to konieczne.

Connexoon® Window – do obsługi okien wyposażonych w rolety i ze-
wnętrzne osłony przeciwsłoneczne. Możliwość zamknięcia wszystkich rolet 
i aktywacja alarmu za pomocą 1 kliknięcia w smartfonie. Intuicyjny interfejs 
– pozwala na zaprogramowanie okien przy pomocy kilku kliknięć. Równie 
łatwo jest ustawić scenariusz, czujnik słoneczny, lub alarm w przypadku 
otwartego okna. Pewność – zdalne sprawdzanie stanu osłon okiennych.
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