
REDŐNYÖK, ÁRNYÉKOLÓK ÉS TETŐABLAKOK MOTORIZÁLÁSA:

Intelligens otthon, kényelmes élet
A Dakea büszke arra, hogy kiváló minőségű, meg�zethető tetőablakokat és kiegészítőket kínál, melyekkel kényelmessé, 
csendessé, energiatakarékossá és biztonságossá válnak ügyfelei otthonai. A Dakea tetőablakok a legmagasabb színvo-
nalon gyártott termékek, melyekre 20 év garancia szól.

A DAKEA és a Somfy io-homecontrol rádiótechnológiát használ, melynek egyik előnye, hogy a rendszer visszajelzést 
ad az elvégzett művelet állapotáról, és akár más gyártók okos-eszközeivel is képes együttműködni, egy komplett 
intelligens-otthon rendszert hozva így létre. A TaHoma® okosközponthoz csatlakoztatott DAKEA tetőablakok és 
motorizált kiegészítők az érzékelőknek köszönhetően a legkisebb esőzés, vagy egy felhőszakadás esetén is automa-
tikusan bezárhatók és akár távolról is egyszerűen vezérelhetők.

Motorizált Dakea termékek és vezérlőrendszerek  

NAPELEMES REDŐNY 
TETŐTÉRI ABLAKOKHOZ (SSR)
Az árnyékoló nyáron véd a melegtől, 
télen a hidegtől, csukott állapotban 
csökkenti a kintről beszűrődő zajt és 
javítja a biztonságot.

 

ELEKTROMOS 
ABLAKNYITÓ (AMC 100)
Kényelmes és könnyű megoldás 
a magasan beépített tetőablak 
működtetésére. Az elektromos 
ablaknyitó esőérzékelővel is fel van 
szerelve, amely automatikusan bezárja 
az ablakot, amikor elered az eső.

ELEKTRONIKUSAN NYÍLÓ ABLAK 
LAPOS TETŐRE (FRE B600) 
ÉS NAPELEMES HARMÓNIKAROLÓ 
(FSA)
Az ablakon elhelyezett esőérzékelő 
automatikusan bezárja az ablakot 
vihar esetén. A harmónikaroló közel 
100% fényzárást biztosít és csökkenti 
a szoba felmelegedését.



MIÉRT ÉRDEMES AUTOMATIZÁLNI A TETŐTÉRI ABLAKOKAT?

KÉNYELEM A MINDENNAPOKBAN 

Programozott fényszabályozással biztosítja a kellemes ébredést reggel és 
a könnyed pihenést napközben.  

SZELLŐZTETÉS 

A szellőztetés időzítésével javíthatja otthona levegőjének minőségét.

HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS 

Szabályozza tetőablakait és árnyékolóit az aktuális hőmérsékleti 
viszonyoknak megfelelően.

BIZTONSÁG  

Aktiválja a forgatókönyvet TaHoma eszközében, amely távozása 
esetén biztosítja otthonát, az árnyékolók leengedésével, és a riasztó 
bekapcsolásával.

MAGÁNSZFÉRA 

Védje meg otthonát a kíváncsi tekintetektől. Az árnyékolók időzített 
lehúzásával biztos lehet benne, hogy senki sem láthat be otthonába, 
még a világítás felkapcsolása után sem.

 

 

 

További információ 
www.dakea.hu vagy www.somfy.hu 

MIÉRT A DAKEA ÉS A SOMFY A LEGJOBB KOMBINÁCIÓ 
a felhasználók számára?

 
  

A SOMFY OTTHON AUTOMATIZÁLÁSI MEGOLDÁSA 

A Somfy intuitív TaHoma® okosközpontja lehetővé teszi a tetőablakok és motorizált
tartozékok távvezérlését és más berendezésekkel való kombinálását. Kompatibilis Dakea
eszközöket automatikusan felismeri és irányíthatja a TaHoma okosközponton keresztül.

HOGYAN MŰKÖDIK?

A kompatibilis Dakea termékek io-homecontrol® technológiát használnak, így közvetlenül kommunikálnak a TaHoma központtal vagy a Somfy
io-homecontrol® távirányítókkal.

 

i o - h o me co n tro l ® - intelligens rádiós technológia
 . A legkorszerűbb, 100%-ban biztonságos szabvány. 

. Az okos otthon megoldásokat gyártó cégek által széles körben használt protokoll. 
 . A varázslat a valós idejű visszajelzésben rejlik, melynek köszönhetően megbizonyosodhat arról, hogy az eszköz 
  végrehajtotta-e az utasítását. 
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