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«Συνδεθείτε» με τη ζωή...
Ένας άνεμος ξεγνοιασιάς και άνεσης πνέει γύρω από το συνδεδεμένο σας σπίτι! 
Η Somfy ανακαλύπτει ένα νέο, μοντέρνο lifestyle για την καθημερινότητά σας.

Αφήστε τις υπηρεσίες του συστήματος TaHoma να σας προσφέρουν τις λύσεις και ζήστε μοναδικές στιγμές, 
χωρίς άγχος, όπου και αν βρίσκεστε, στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τη δουλειά, ακόμα και τις διακοπές σας!

Ζήστε στιγμές TaHoma!
Το σύστημα TaHoma είναι ο σύντροφος που σας προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται ώστε να συγκεντρώσετε, να 
ελέγξετε, να διαχειριστείτε και να προγραμματίσετε εκ των προτέρων και από απόσταση, αυτοματισμούς, όπως συστήματα 
σκίασης, πρόσβασης, φωτισμού, ελέγχου και ασφάλειας της Somfy αλλά και πολλών συμβατών προϊόντων άλλων εταιρειών, 
που είναι εγκατεστημένα στο σπίτι σας. Και όλα αυτά με μια απλή, απόλυτα ασφαλή εφαρμογή που θα εγκαταστήσετε στο 
κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας.

Το σύστημα TaHoma σχεδιάστηκε για να σας κάνει τη ζωή πιο εύκολη και να σας απελευθερώσει από τους καθημερινούς 
περιορισμούς, με έναν τρόπο άμεσο και εύκολο στη χρήση, τον τρόπο που σας ταιριάζει.

Το σύστημα TaHoma σας βοηθά να κάνετε το σπίτι σας πιο άνετο και ασφαλές, ενώ έχοντας τον απόλυτο έλεγχο, 
σας δίνει τη δυνατότητα να μειώσετε δραστικά την κατανάλωση ενέργειας.

«Συνδεθείτε» με τη ζωή και ζήστε τις καθημερινές σας στιγμές στο maximum! Ζήστε στιγμές TaHoma! 
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[Σαββατοκύριακο]

Cocooning...

Άνεση

Εξοικονόμηση

Ενέργειας

[08:00]

Πρωϊνό ξεκίνημα!...
Το πρωί τα ρολά του υπνοδωματίου ανοίγουν την 
ώρα που θέλω, δίνοντας το σύνθημα να ξεκινήσω 
την ημέρα μου.

Φεύγοντας, τα ρολά κλείνουν,  
οι διακόπτες θέρμανσης γυρίζουν στη λειτουργία 
ECO για την ημέρα, όλα τα φώτα σβήνουν  
και η αυλόπορτα κλείνει πίσω μου, χρησιμοποιώντας 
μόνο το κινητό μου.

Αν είχα ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού,  
ή αν ο ταχυδρόμος θέλει να αφήσει ένα δέμα,  
θα ανοίξω την πόρτα του γκαράζ απομακρυσμένα 
από το tablet ή smartphone μου. 

Με το σύστημα TaΗoma, απολαμβάνω τις στιγμές 
της ζωής στο έπακρο, στο σπίτι ή μακριά. 

...στο δρόμο για το 

γραφείο, με το βαρύ 

πρόγραμμα της ημέρας 

στο μυαλό σας… 

Ασφάλεια

Άνεση

Εξοικονόμηση

Ενέργειας

*Μια προκαθορισμένη ομάδα εντολών που οργανώνετε μόνοι σας και σας επιτρέπει να 
διαχειριστείτε μια ή περισσότερες συμβατές συσκευές TaΗoma στο σπίτι, ταυτόχρονα ή επιλεκτικά, 
από απόσταση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής TaHoma. 

...τις οικογενειακές

στιγμές...

Το απόγευμα, το TaHoma είναι προγραμματισμένο να 
προσαρμόσει το κλίμα μέσα στο σπίτι μου όπως ακριβώς 
επιθυμώ.

Το σύστημα θέρμανσης ενεργοποιείται αμέσως στην 
λειτουργία ECO, και η θερμοκρασία στο καθιστικό 
βελτιστοποιείται ανοίγοντας τα ρολά του χώρου. 
Τα ρολά θα κλείσουν το ηλιοβασίλεμα για να διατηρηθεί το 
σπίτι ζεστό, ακριβώς όπως τα έχω προγραμματίσει από το 
smartphone μου. Το σπίτι μου είναι καλά θερμαινόμενο,  
και μπορώ να παρακολουθήσω την κατανάλωση ενέργειας 
στο tablet μου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο.

Με το σύστημα TaΗoma, απολαμβάνω τις στιγμές της ζωής 
στο έπακρο, με την οικογένειά μου ή με την παρέα μου.
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Το συνδεδεμένο σπίτι από τη Somfy

 Απλό
•  Είναι εύκολο στην εγκατάσταση: Δεν χρειάζονται επιπλέον εργασίες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των προϊόντων σας.
•  Είναι απλό στη χρήση: 92% των χρηστών δήλωσαν ικανοποιημένοι και θα συνιστούσαν το σύστημα TaΗoma στο 

περιβάλλον τους και σε φίλους τους. (αποτέλεσμα έρευνας που διεξήχθη από τη Somfy, μεταξύ 626 υφισταμένων χρηστών).
•  Έχετε άμεση πρόσβαση στο σπίτι σας, απ’ όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο. Εάν χρειαστεί, σας αποστέλλεται μήνυμα  

μέσω e-mail για να ενημερωθείτε για απρόβλεπτα συμβάντα.

 Φιλικό στη χρήση
•  Προσαρμόζετε το περιβάλλον χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής έτσι ώστε να διαμορφώσετε εύκολα το δικό σας 

συνδεδεμένο σπίτι (αριθμός δωματίων, αριθμός ορόφων,εξωτερικοί χώροι, κ.λπ.).
•  Διαθέτει έξυπνο λογισμικό σχεδιασμένο από και για τους χρήστες.
•  Συγκεντρώνετε όλα τα τηλεχειριστήρια σας στο smartphone, το tablet ή το laptop σας, ελέγχοντας έτσι όλες τις 

συνδεδεμένες συσκευές του σπιτιού σας.
•  Έχετε ασύρματο έλεγχο που αξιοποιεί την εξελιγμένη ασύρματη τεχνολογία της Somfy.

 Συμβατό
•  Με πολλαπλές συσκευές: πάνω από 100 Somfy συσκευές είναι συμβατές με το σύστημα TaΗoma.
•  Με πολλαπλές εταιρίες: Μεγάλο φάσμα συσκευών των κορυφαίων εταιριών στην αυτοματοποίηση σπιτιού 

είναι συμβατές με το σύστημα TaΗoma.

TaHoma

[Καλοκαίρι]

Ευτυχισμένες διακοπές!

Ασφάλεια

Άνεση

...σε στιγμές 

χαλάρωσης μακριά 

απο το σπίτι...

Όταν φεύγουμε, έχουμε προγραμματίσει το TaHoma 
να εκτελεί μια σειρά από ενέργειες:

Ο συναγερμός μπαίνει σε λειτουργία, η θέρμανση 
αλλάζει στην λειτουργία ECO και το πρόγραμμα 
προσομοίωσης παρουσίας ξεκινά (τα ρολά ανοίγουν 
το πρωί και κλείνουν το βράδυ, τα φώτα ανάβουν 
και σβήνουν σε συγκεκριμένες ώρες).

Στις διακοπές, πολλά χιλιόμετρα μακριά, μπορούμε 
να ελέγξουμε από το smartphone μας, με τις 
κάμερες Somfy, ότι όλα είναι μια χαρά πίσω στο 
σπίτι μας.

Με το σύστημα TaΗoma, απολαμβάνουμε τις 
διακοπές στο έπακρο, χωρίς άγχος και ανησυχίες. 

Επειδή η αναβάθμιση ενός σπιτιού υλοποιείται σταδιακά ώστε να ταιριάζει με τις 
προτεραιότητες, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό σας, το σύστημα TaHoma 
είναι σχεδιασμένο ώστε να σας προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία.

Μπορείτε να προσθέσετε νέα προϊόντα αυτοματισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας 
όποια στιγμή το θελήσετε!
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ΣυσκευέςΔωμάτια

ON-ABC

S
M
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R
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Ν

ΤΑ

Γκαραζόπορτα

ΣΕ
Ν

Α
Ρ

ΙΑ

ΠυρανίχνευσηΑισθητήρας
θερμοκρασίας

Συσκευή
θέρμανσης

Αυλόπορτα

Φωτισμός

Οικιακά ρολλά 2Οικιακά ρολλά 1Ομάδα

Ρολοκουρτίνα Παράθυρο οροφής

Παντζούρι

Ηλεκτρική κλειδαριά Συναγερμός

Ανιχνευτής
ανοίγματος

Αισθητήρας
φωτεινότητας Τέντα βεράντας

Εξωτ βενετικές
περσίδες

Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή 
TaHoma® για Android και iOS.

Συνδεθείτε 
από παντού, με 

ασφάλεια,  
με το συνδεδεμένο σπίτι 

από το κινητό,  
το tablet ή τον

 υπολογιστή σας!
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Το συνδεδεμένο σπίτι με μια ματιά!

Μια απλή εφαρμογή, αναβαθμισμένες δυνατότητες

Η κεντρική μονάδα, η καρδιά του  
συστήματος TaHoma
Έχει μοντέρνο και διακριτικό design και είναι πάντα στην υπηρεσία σας!
Τη συνδέετε απλά στο router της σύνδεσης internet του σπιτιού σας και σας 
δίνει πρόσβαση στο Somfy® Cloud. 

To σύστημα TaHoma είναι η πρώτη λύση διαχείρισης οικιακών 
αυτοματισμών που έχει περάσει test λειτουργίας και ασφαλείας 
και είναι πιστοποιημένη από τον οίκο πιστοποίησης πληροφορικών 
συστημάτων SYSS. 

ΑΤΖΕΝΤΑ

Σχεδιάζω τα σενάρια που 
ταιριάζουν στο δικό μου 

εβδομαδιαίο, μηνιαίο  
ή ετήσιο πρόγραμμα

SMART 
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Δημιουργώ εξειδικευμένα 
σενάρια

•  Δημιουργώ τα σενάρια των τυπικών 
ημερών μου. 
Π.χ.: «Μέρα στη δουλειά/σπίτι» με μέχρι 
20 διαφορετικά σενάρια τυπικών ημερών 
που μπορώ να ενεργοποιήσω ταυτόχρονα 
ή με χρονοκαθυστέρηση.

•  Προγραμματίζω μια εβδομάδα, ένα μήνα 
ή ένα έτος με διαφορετικά σενάρια. 
Π.χ.: Σενάριο «Εργασία» από Δευτέρα 
έως Παρασκευή και σενάριο 
«Σαββατοκύριακο» για το Σάββατο  
και την Κυριακή.

•  Δημιουργώ σενάρια, ορίζοντας 
διαφορετικές παραμέτρους και 
αξιοποιώντας ταυτόχρονα πολλούς 
αισθητήρες. 
Π.χ.: εάν ο αισθητήρας καιρού έρθει σε μια 
συγκεκριμένη θερμοκρασία τότε τα ρολά 
κλείνουν αυτόματα.

ΣΕΝΑΡΙΑ

Mε το TaHoma Premium 
διαχειρίζομαι μόνος μου 

το συνδεδεμένο σπίτι

•  Ορίζω την ταυτόχρονη λειτουργία πολλών 
συνδεδεμένων συσκευών. 
Π.χ.: το σενάριο «Πρωϊνό ξεκίνημα» 
κλείνει όλα τα ρολά και παράθυρα οροφής 
και σβήνει τα φώτα όταν φεύγω από το 
σπίτι.

•  Ενισχύω τα σενάρια μου με 
αισθητήρες για τη βελτιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας των συνδεδεμένων 
προϊόντων μου: αισθητήρες για ηλιακό 
φως, θερμοκρασία, ανοίγματα, καπνό ή 
ανθρώπινη παρουσία.

•  Ελέγχω τα συνδεδεμένα προϊόντα μου και 
χειροκίνητα (τοπικά τηλεχειριστήρια κλπ).
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...καθώς και με έναν μεγάλο αριθμό από 
συμβατά προϊόντα άλλων εταιριών.

Πρωτόκολα 
συμβατότητας

Το σύστημα TaHoma,  
είναι φυσικά συμβατό με  
συσκευές Somfy...
Η Somfy διαρκώς καινοτομεί και σας προσφέρει φιλικό στη χρήση εξοπλισμό, υψηλής τεχνολογίας και λειτουργικότητας, 
αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα της καθημερινής σας ζωής. Tα προϊόντα Somfy καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα  
αυτοματισμών για την οργάνωση του συνδεδεμένου σπιτιού, όπως συστήματα σκίασης, πρόσβασης, φωτισμού, ελέγχου και 
ασφάλειας.

Premium

Εφαρμογή TaHoma® για smartphone ή tablet
ios & android

Δωρεάν ενημερώσεις
(Νέες λειτουργίες, νέα συμβατότητα με τις συνδεδεμένες συσκευές)

Βοήθεια στο διαδίκτυο (TaHoma coach)

Ρύθμιση παραμέτρων αισθητήρων και ανιχνευτών

Ατζέντα (προγραμματισμός με ημερολόγιο)
Ετήσια

Smart  (δημιουργία συνθηκών)
Παρακολούθηση πολλών αισθητήρων

Σενάρια

Ειδοποιήσεις όλο το 24ωρο Σύνδεση 3 διευθύνσεων email

Λειτουργίες & Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ραδιοσυχνότητα
+ Ζώνες συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς λειτουργίας

(αυτόματη επιλογή της ελεύθερης συχνότητας)

433.42 MHz 
RTS
• 433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. 
(Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) <10 mW

868-870 MHz
io-homecontrol® αμφίδρομης τριπλής συχνότη-
τας, με «LBT» (Listen Before Talk - ακρόαση πριν 
από την ομιλία) 
• 868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. 
(Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) <25 mW
• 868.700 MHz - 869.200 MHz
e.r.p. (Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) <25 mW
• 869.700 MHz - 870.000 MHz 
e.r.p. (Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) <25 mW

Δείκτης προστασίας IP20

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως +50°C

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 110 x 71,25 x 28,13 mm

Τροφοδοσία 230 V ~ 50 Hz

Έξοδος 12 V συνεχόμενα 2 A

Κατανάλωση στην  
κανονική λειτουργία

< 2 W

Πλαστικό περίβλημα ABS

Τροφοδοσία
12 V DC μέσω 
μετασχηματιστή  
ρεύματος 230 V

Κατανάλωση στην κανονική 
λειτουργία 5 V συνεχόμενα 1,75 A

Διεπαφή USB 5 V DC 2 A κατά μέγ.
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Για να μάθετε περισσότερα για τα πακέτα TaHoma και τις συμβατές  
συσκευές (η λίστα διαρκώς διευρύνεται) μπορείτε να επικοινωνήσετε  
με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Somfy® ή να καλέσετε  
το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Somfy® στο 211 6000 222.



Somfy

Λ.Καραμανλή 181
136 77, Αχαρναί
Τ. 210 6146768
Φ. 210 6120745

www.somfy.gr

Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Somfy®


