
TaHoma® switch
Tudja biztonságban otthonát 
egyetlen gombnyomással.
Az első okosközpont mellyel intelligens 
eszközeit vezérelheti.



Hozza ki a legtöbbet 
otthonából
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A motorizált redőnyök, árnyékolók, napellenzők vagy kapuk beépítése az első 
lépés ahhoz, hogy otthona komfortosabbá váljon. Intelligens eszközök használa-
tával számos új lehetőség nyílik. 

A Somfy intelligens eszközei támogatják Önt abban, hogy a legtöbbet hozza ki ottho-
nából. A Tahoma Switch okosközpont átveszi a mindennapi feladatokat és új lehető-
ségeket biztosít az ön számára, hogy az igazán fontos dolgokra tudjon összpontosítani.

“Számomra komoly időveszteség 
távozáskor a ház minden eszközének 
kikapcsolása és lezárása.  
Olyan megoldásra van szükségem, 
ami mindezt központosítva, egy 
gombnyomással elintézi helyettem.”

János

Időpazarlás nélkül

“Távozás után gyakran tűnődöm azon, 
hogy égve felejtettem-e a villanyokat, 
vagy bekapcsoltam-e a riasztót. 
Olyan technológiára van szükségem, 
amely életstílusomnak megfelelően segít 
otthonom biztonságosabbá tételében, és 
fokozott nyugalmat biztosít számomra.”

Melinda

Fokozott nyugalom



Hozza létre saját napirendjeit 
& aktiválja őket egy érintéssel

Például: Távozás otthonról  
Engedje le a redőnyöket
Kapcsolja ki a világítást

Stop
Például: megérkezés   
Kapcsolja be a világítást
Húzza fel a redőnyöket

Személyre szabott 
forgatókönyv

A TaHoma Switch egy olyan vezérlőeszköz, amely eszközei központi irányítását két forgató-
könyv lejátszógombbal segíti. Mindkét gomb működését személyre szabhatja, eszközeit a napi 
rutinjának megfelelően vezérelheti.
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Kompakt, sokrétű, 
egyszerűen beállítható és 
használható, mindegy hogy 
ön tapasztalt okos-eszköz 
felhasználó, vagy csak 
most kezdett ismerkedni 
az intelligens berendezések 
világával.

+ Helyezze el a Wi-Fi képes 
TaHoma Switch eszközt bárhol 
az otthonában, mindig tudni fogja 
hol találja.

Elegáns kialakítása 
minden enteriőrben 
jól mutat. +

+

+

Make it your own!

Személyre szabott 
forgatókönyv

Eco-design 
termék
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Mikor sietve kilép az ajtón egyszerűen 
megnyomja a lejátszógombot és akti-
válja a “Távozom otthonról” forgató-
könyvet, amely leengedi a redőnyöket, 
és kinyitja önnek a garázsajtót, hogy teljes 
nyugalomban indulhasson munkába.

Távozás otthonról & hazatérés

Távozás 
otthonról:  
a leggyorsabb 
és legegyszerűbb 
mód 

+Személyre szabott 
forgatókönyv



Micsoda megkönnyebbülés haza-
térni egy hosszú nap után 
és azonnal megkezdeni a gond-
talan pihenést! Egyszerűen nyomja 
meg a második forgatókönyv leját-
szógombot az összes redőny kinyi-
tásához, és a világítás felkapcsolásá-
hoz a lakás központi helyiségeiben.

Megérkezés:
Otthona felkészült 
az érkezésére
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Lépjen a következő 
szintre: a teljes nyuga-
lom érdekében aktiválja 
riasztórendszerét.
A riasztó egyszerűen 
hozzáadható a rend-
szerhez. Ha valaki 
megpróbál bejutni az ön 
távollétében, figyel-
meztető üzenetet kap 
a telefonjára. Redőnyei 
automatikusan lezá-
ródnak és a világítás 
felkapcsol.

+

Automatikus vezérlés 
okostelefonnal és 

hangsegéddel* is elérhető.

Személyre szabott 
forgatókönyv



Indítsa megfelelően a napot  
egy “Jó reggelt” forgatókönyvvel

Térjen nyugovóra   
a “Jó éjszakát” forgatókönyvvel

Aktiválja egy gombnyomással a “Jó reggelt” forgatókönyvet, 
és ébredjen együtt otthonával: a redőnyök felmennek, miközben 
a világítás igazodik az előre definiált értékhez.
.

Egy érintés és az árnyékolók záródnak, a világítás lekapcsol.
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Nappal és éjjel

Lépjen a következő szintre: 
az energiahatékonyság 
növelése érdekében adjon 
okos-termosztátot a rend-
szerhez. 

A hőmérséklet automatiku-
san igazodik a napi rutinjá-
hoz, normál üzemmód mikor 
otthon tartózkodik, takaré-
kos üzemmód a távollétében 
és éjszaka. 

+

+

Személyre szabott 
forgatókönyv

Személyre szabott 
forgatókönyv



Hangulatos 
és kényelmes

Kültérre 
csábító

A forgatókönyv indítása azonnal megteremti 
a megfelelő hangulatot. A TaHoma Switch lezárja 
az árnyékolókat, lejjebb veszi a világítás fényerejét 
és elindítja a zenelejátszást a kedvenc dalaival.
.

Élvezze a kényelmes este hangulatát a barátai 
társaságában. Napellenzője egy érintésre vissza-
húzódik, a világítás felkapcsol és kedvenc listája 
elindul a zenelejátszó alkalmazásban. 
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Lakásban és szabadban 
töltött esték

+ + ++

Automatikus vezérlés 
okostelefonnal és 

hangsegéddel* is elérhető. 

Személyre szabott 
forgatókönyv Személyre szabott 

forgatókönyv
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3 lehetőség 
az eszközök vezérlésésre

Hangvezérléssel* 
Ha nincs szabad keze, 
vagy éppen vezet

Okosvezérléssel
Aktiválja napi 
menetrendjét 
egyetlen érintéssel.

Lépjen a következő 
szintre: Jelenlét 
szimuláció. 
Elutazik? Egyszerűen 
keltse azt az illúziót, 
hogy továbbra is 
az otthonában 
tartózkodik. 
Egy egyszerű 
forgatókönyv, 
amely néha 
felkapcsolja a 
lámpákat, fel, 
vagy lehúzza a 
redőnyöket.

Kompatibilitás:

“A vacsoravendégeim korábban 
érkeztek, még nem készültem el mindennel. 
Megkértem a hangasszisztenst, hogy nyissa ki a 
kertkaput, hogy a vendégeim bejöhessenek.”

Jakab

Mondja ki, és az eszköz 
végrehajtja!

TaHoma alkalmazással
Vezérelje eszközeit 
otthonról, távolról, 
vagy akár automatikusan

* kiegészítő hangasszisztens szolgáltatást igényel (az elérhetőség országonként eltérhet)



Irányítsa intelligens otthonát, 
bármikor & bárhonnan
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Vezérelje intelligens eszközeit 
- egyénileg vagy csoportosan
- otthonról vagy távolról 
- alkalmazással vagy automatikusan

Valósidejű információ eszközei 
állapotáról 
(pl. “felkapcsolva” vagy 
“lekapcsolva”, “nyitva” vagy 
“zárva”)

Használja a különféle programozási 
módokat, amelyek elindítják a 
forgatókönyveket automatikusan:
- érzékelők által  
- időzítés által

Egyszerűen beállíthat 
forgatókönyveket és személyre
szabhatja a lejátszó gombokat 
az eszközön

Csatlakoztassa meglévő 
eszközeit, vagy adjon hozzá 
újakat egy pillanat alatt

+ +

+

+

+

Mentse el kedvenc 
eszközeit, szobáit, 
vagy forgatókönyveit 
és találja meg őket 
gyors hozzáféréssel.



A legteljesebb 
okosotthon 
megoldás: 
nyílt & bővíthető

  Redőnyök 

  Árnyékolók & függönyök

  Pergolák & napellenzők

  Kapuk, garázsajtók & zárak

  Világítás & dugaljak

  Kamerák & riasztók

  Fűtés & termosztát

  Szenzorok (időjárás és biztonság)

  Zene és hangvezérlés

A TaHoma 
Switch közel 
300 Somfy és 
egyéb termékkel 
kompatibilis.
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... és még 
sok más! 



Együttműködésünk a 
legnagyobb márkákkal 
különleges élményt és 
kényelmet nyújt önnek.
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A termék elérhetősége országoként változhat.
A kompatibilitási lista és további információ a somfy.hu honlapon érhető el.

... és még 
sok más! 

Otthona fejlődése 
követi életmódját. 
Jövőbeni kényelme 
érdekében érde-
mes saját tempója 
szerint bővítenie 
intelligens eszközeit.

+

Ellenőrizve az UL IoT biztonsági besorolása 
alapján, az Ön személyes adatainak 

biztonsága érdekében



Somfy Kft.
Lincoln út 1.
2020 Vecsés
tel.: +36 1 814 5120
e-mail: info@somfy.hu
www.somfy.hu

A Somfy-ról
A Somfy az elmúlt 50 évben világszerte több millió felhasználó életét tette könnyebbé. 
Nap nap után Önnek és Önnel együtt képzeljük el a holnap otthonát, amely kényelmesebb, 
megbízhatóbb és biztonságosabb. Megbízható és fenntartható új megoldásokat teremtünk, 
amelyek jobbá teszik az életet.
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