Älykäs asuminen
alkaa Somfylla
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Älykäs
asuminen alkaa

Somfylla

Somfylla hallittava älykoti tekee elämästäsi helpompaa ja viihtyisämpää ja
antaa sinulle mielenrauhaa olitpa itse missä tahansa. Voit valvoa ja käyttää
markiiseja, sälerullaimia, kaihtimia, valoja, sähkölaitteita, lämmitystä, autotallin
ovea ja porttia älypuhelimella tai tabletilla. Voit säätää Somfy Smart Home
-järjestelmää omien mieltymystesi mukaan, ja voit valvoa ja käyttää sitä mistä
päin maailmaa tahansa. Saat mielenrauhaa tarkkailemalla kotiasi kameroiden ja
liiketunnistimien avulla.
Somfy TaHoma on älykäs reititin ja älykodin sydän. Se toimii linkkinä kotiisi
älykkään TaHoma-sovelluksen välityksellä. Somfy Smart Home -ratkaisut ovat
erittäin helppokäyttöisiä ja hyvin vaivattomasti asennettavia. Voit lisätä tuotteita
milloin tahansa tarpeittesi ja budjettisi mukaan. Somfy Smart Home antaa eniten
hyötyä kotiisi mahdollisimman pienellä vaivalla.
Älykäs asuminen alkaa Somfy Smart Homella
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Olet aina yhteydessä kotiin:

Rentoudu nauttimalla
päivästä terassilla kodin
pysyessä viileänä!

Sulje kotisi yhdellä
älypuhelimen painalluksella

Ohjaa markiiseja omalla älypuhelimellasi. Luo omista
mieliasetuksistasi skenaario, johon kuuluvat markiisi,
ulkovalot ja terassin lämmitin. Yhdellä painalluksella
koko terassi asetetaan oikeaan tunnelmaan. Tarkista
markiisin tila ja säädä sitä etänä pitääksesi koti viileänä.
Tai tee markiiseista vieläkin älykkäämpiä lämpötila- tai
aurinkoanturilla, jolloin markiisit reagoivat ympäristön
olosuhteisiin automaattisesti.

Linkitä valot, sälerullaimet, portti ja autotallin ovi ”lähtö”skenaarioon, ja Somfy Smart Home pitää huolen kaikesta.
Sälerullaimet sulkeutuvat, kaikki valot sammuvat ja portti
ja autotallin ovi sulkeutuvat automaattisesti takanasi.
Onko nuorimmaisesi unohtanut kodin avaimet? Haluaako
postinjakaja toimittaa paketin? Ota rennosti! Voit avata
autotallin oven etäohjauksella älypuhelimellasi. Älykäs
asuminen alkaa Somfylla!

Mukavuutta

Mielenrauhaa

Helppoa
asumista

Mukavuutta

Helppoa, älykästä ja
viihtyisää asumista

Pidä kotiasi aina silmällä

Ohjelmoi kotiin ihanteellinen asumisympäristö joka päivälle.
Herätessäsi verhot avautuvat automaattisesti, valot syttyvät
ja lämmitysjärjestelmä kytkeytyy mukavuustilaan. Kun
lähdet kotoa, kaikki valot sammuvat ja lämmitys kytkeytyy
säästötilaan. Kotiin saapuessasi järjestelmä aktivoituu
jälleen: valot syttyvät ja sälerullaimet, kaihtimet tai verhot
sulkeutuvat pitäen asunnon kotoisan lämpimänä. Nauti
järjestelmästä, joka reagoi sormen kosketukseen tai toimii
jopa automaattisesti!

Voit tarkistaa kotisi tilanteen mistä ja milloin tahansa.
Sovelluksella voit sytyttää valot tai avata verhot antamaan
sellainen vaikutelma, että joku on kotona, mikä karkottaa
murtautujia. Voit myös pitää taloasi tarkasti silmällä
antureiden tai kameroiden avulla. Jos jotakin odottamatonta
sattuu, saat välittömästi hälytysviestin puhelimeesi. Jos
olet estynyt tarkistamaan tilannetta itse, valitut naapurit,
perheenjäsenet tai ystävät saavat saman viestin, jotta he
voivat ryhtyä toimenpiteisiin. Somfyn älykoti antaa sinulle
mielenrauhaa ja turvallisuutta.

Mukavuutta
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Somfy Smart Home

Tehokkuutta

Helppoa
asumista

Mielenrauhaa

Mielenrauhaa

Mielenrauhaa

Helppoa
asumista
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Enemmän mukavuutta ja
mielenrauhaa Somfy Smart
Homen ansiosta
Helppoa ja älykästä
asumista
Ohjaa ja valvo markiisia, sälerullaimia, valaistusta, kaihtimia,
autotallin ovea, porttia ja lämmitystä älypuhelimella, tabletilla
tai tietokoneella. Mistä ja milloin tahansa.

Yksilöity omiin tarpeisiisi
Luo skenaarioita heräämiseen, kotoa lähtemiseen,
nukkumaan menoon, ym. Anna TaHoman yhdessä monien
siihen liitettyjen tuotteiden kanssa ohjata kotiasi omien
mieltymystesi mukaan.

LÄMMITYS

Pidä kotiasi silmällä
Automaattinen valvonta ja tapahtumien tallennus kameralla.

Karkota mahdolliset
murtovarkaat

MARKIISIT,
SÄLERULLAIMET JA
KAIHTIMET

TURVALLISUUS JA
VALVONTA

Näppärä läsnäolon simulointi sytyttää ja sammuttaa valoja
asetettuina aikoina ja luo vaikutelman, että joku on kotona,
mikä karkottaa mahdolliset murtovarkaat.

Saat varoitusviestejä
Jos joku on tunkeutunut sisään tai havaitaan savua,

Vaivatonta ja älykästä
ohjausta

KULKUAUKOT

hälytysviesti lähtee älypuhelimeesi. Voit sitten heti ryhtyä
toimenpiteisiin.

Lisäämällä sää- tai avausantureita voit vaivattomasti

Aktiivista suojausta

ja automaattisesti ohjata kotiasi. Ohjelmoi vain omat

Jos murtoyritys havaitaan, TaHoma®-reitittimeen liitetyt

mieliasetuksesi ja TaHoma hoitaa loput! Älykästä!

laitteet aktivoituvat suojaamaan kotiasi (sälerullaimet
sulkeutuvat ja valot syttyvät).

Lisää mielenrauhaa

VALAISTUS JA
SÄHKÖLAITTEET

SCENARIOS

Varmista etäohjauksella tai milloin tahansa, että kaikki on
kunnossa kotona, ja säädä laitteita milloin haluat.

room

devices
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Door lock
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Group

Ext venetian
blind

ON-ABC

Olitpa itse missä tahansa, olet aina yhteydessä kotiisi älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.
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Nauti helpommasta

Tutustu Somfy Smart Homen mahdollisuuksiin

asumisesta Somfy TaHomalla

TaHoma on Somfy Smart Home -järjestelmän sykkivä sydän. Tällä älykkäällä reitittimellä voit etäohjata yksittäisiä tuotteita älypuhelimella, luoda skenaarioita tuoteryhmille ja olla aina yhteydessä
kotiisi. Liitä reititin Internetiin mukana toimitetulla johdolla, aktivoi reititin osoitteessa www.somfyconnect.com, asenna ilmainen sovellus älypuhelimeesi ja linkitä tuotteesi. Niin helppoa se on! Nyt
voit asua älykkäämmin.

HELPPO
• Helppo asentaa, seiniä ei tarvitse rikkoa eikä johtoja vetää, kaikki tuotteet ovat langattomia
• Helppokäyttöinen ja intuitiivinen käyttöliittymä on suunniteltu käyttäjien kanssa käyttäjiä varten*
• Välitön pääsy tarkistamaan kotiasi olitpa missä päin maailmaa tahansa. Tarpeen vaatiessa puhelimeesi tullut
varoitusviesti hälyttää sinut tarkistamaan kodin tilanne odottamattomien tapahtumien varalta.
• Kiinteä hinta, ei kuukausimaksuja tai kuluja hälytysviestien vastaanottamisesta

ÄLYKÄS
• Tarvitset vain yhden kaukosäätimen ohjaamaan kotisi kaikkia liitettyjä laitteita: älypuhelimesi!
• Luo useita tuotteita käsittäviä omia skenaarioita, jotka sopivat elämäntyyliisi, tai anna automatiikan hoitaa kotiasi
sääolojen mukaan antureiden avulla
• Turvattu hakkeroinnilta: henkilötietosi pysyvät yksityisinä, koska Somfy käyttää omaa erittäin hyvin suojattua
palvelintaan, joka on testattu ja todettu hakkeriturvalliseksi (Syss Award)

Yhteensopivat tuotteet kodin laitekokoonpanon mukaan

KATTAVA
• Laaja tuotevalikoima: kaikki markiisien, sälerullainten, kaihtimien, autotallin ovien ja porttien Somfy-moottorit sekä
Somfy Smart Home -valaistus- ja turvatuotteet ovat yhteensopivia TaHoman kanssa.
• Useita tuotemerkkejä: Täydennä älykotiasi lisäämällä tuotteita Somfyn kumppaneilta: Philips Hue -valot, termostaatit
(Honeywell ja Danfoss), ilmastointi (Hitachi) ja Velux-kattoikkunat.

SOMFYN MOOTTOROIDUT TUOTTEET

SISÄTILOJEN LIIKETUNNISTIN

* 92 % käyttäjistä on tyytyväisiä ja haluaa suositella TaHomaa ystävilleen ja sukulaisilleen (tutkimus suoritettu 626 käyttäjän kesken).
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AVAUSTUNNISTIN

KAUKO-OHJATTAVA
PISTORASIA

SAVUILMAISIN

LAMPUNPIDIN

SISÄINEN VALOVASTAANOTIN

SISÄKAMERAT

VISIDOM IC100 tai VISIDOM ICM100

ULKOKAMERA
VISIDOM OC100

Somfy on koonnut useita tarjouspaketteja valaistusta ja turvallisuutta varten.
Kysy saatavilla olevia tarjouksia lähimmästä myyntipisteestä ja ala rakentaa omaa älykotiasi.
9

3 yksinkertaista ja intuitiivista valikkoa

Luo omia ohjatun asumisen
hetkiä

AIKATAULU
Luo oma skenaarioaikataulu,
joka sopii viikoittaiseen
elämäntyyliisi

ÄLYKÄS
Tee yksilöllisiä skenaarioita

sunny midday

evening light

spring morning

TV morning

TV evening

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.

TV evening

• Aktivoi haluamasi skenaario sormen
painalluksella.

• Luo tyypillisiä päiviä.
Esim.: useita skenaariota työ- ja
kotipäiville, jotka voidaan aktivoida heti
tai viiveellä (jopa 20 erilaista tyypillistä
päivää).
• Ohjelmoi viikkoon erilaisia päiviä.
Esim.: "työpäivät" maanantaista
perjantaihin ja "viikonloppu" lauantaista
sunnuntaihin.

• Tee kodistasi vieläkin älykkäämpi
tehostamalla liitettyjä laitteita
aurinko-, lämpötila-, avaus-,
savu- tai läsnäoloantureilla, jotka
käynnistävät erillisiä tuotteita tai
kokonaisia skenaarioita. Esimerkiksi
jos savuilmaisin havaitsee
savua, sälerullaimet avautuvat
automaattisesti ja valot syttyvät
turvaamaan ulospääsyä.
• Luo ehdollisia skenaarioita.
Esimerkiksi jos sääanturi havaitsee
tietyn lämpötilan, sälerullaimet,
markiisit, kaihtimet tai verhot
sulkeutuvat automaattisesti.
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SKENAARIOT

• Määrittele useiden liitettyjen
tuotteiden samanaikainen toiminta.
Esim.: "mennään"-skenaario sulkee
kaikki sälerullaimet ja kattoikkunat ja
sammuttaa valot, kun lähdet kotoa.

S C E N A R I O S

Sinä valitset miten haluat ohjata älykotiasi:
älypuhelimella, tabletilla, tietokoneella tai älykellolla.

A G E N D A

älykäs ja
intuitiivinen käyttöliittymä.
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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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Ruosilankuja 3
00390 Helsinki
Puh. 09-5713 0230

www.somfy.fi
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