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Apartamenty przyszłości
– gdy deweloper spotyka się
z technologią
Poznaj specjalną ofertę Somfy na wyposażenie apartamentu
w smart rozwiązania.
Echo Investment connected by Somfy to synergia liderów w swoich branżach, która zaowocuje
poprawą Twojego stylu życia we własnym mieszkaniu.
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C O N N E CT E D

H O M E

DIN
WIĘCEJ UDOGODNIEŃ – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Witaj w Twoim
smart home od Somfy!

Najnowsze technologie z korzyścią dla Ciebie!
Centrala TaHoma® DIN została zaprojektowana tak, aby ułatwiać Ci codzienne życie. Wykorzystanie tego nowoczesnego
rozwiązania zwiększy poziom komfortu, bezpieczeństwa oraz pozwoli wygospodarować więcej czasu dla Ciebie i Twoich
bliskich. W intuicyjnej aplikacji możesz w prosty sposób dodawać kolejne urządzenia jak puzzle, budując swój smart
apartament wedle Twoich potrzeb. Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób sterowania: zdalnie
lub lokalnie, za pomocą smartfonu, tabletu czy nawet głosowo!

Rozpocznij swoją przygodę z mieszkaniem w wersji SMART!
Aplikacja TaHoma® jest dostępna
na urządzenia z systemem
Android oraz iOS.
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Więcej
udogodnień
z TaHoma® DIN!
Gdy wychodzę z domu
Jednym kliknięciem w aplikacji
wyłączam oświetlenie i przełączam
termostat w tryb eco.

W domu
Gdy zapada zmrok, w smartfonie
uruchamiam scenariusz wieczorny.
W salonie włączy się przyjemne oświetlenie,
a rolety zamkną się automatycznie, by
chronić moją prywatność.

Poza domem
W aplikacji mam możliwość sprawdzenia,
czy włączyłem alarm lub mogę sterować
roletami, by zatrzymać we wnętrzach
przyjemny chłód w upalne dni.

TaHoma® DIN
- Smart Home Somfy
Jedno rozwiązanie,
wiele możliwości.
Połącz wybrane urządzenia kompatybilne
z centralą TaHoma® DIN, by móc podnosić
i opuszczać rolety i żaluzje, dostosować
ustawienie oświetlenia czy włączyć muzykę
zdalnie ze swojego smartfonu.
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Jak to działa?
Twórz scenariusze
Ustaw scenariusze dopasowane do Twojego
rytmu i spraw, by Twoje życie było jeszcze
prostsze każdego dnia. Do Twojej dyspozycji
są trzy opcje:
• scenariusze – do tworzenia wyjątkowych
chwil dnia,
• t erminarz – do zaplanowania scenariuszy
i uruchomienia ich automatycznie,
• s cenariusze smart – do tworzenia
scenariuszy warunkowych w oparciu
o parametry pochodzące z czujników
(nasłonecznienia, obecności, termostat itp.).

Jesteś na bieżąco
Wystarczy, że zajrzysz do aplikacji – sprawdź
zdalnie status urządzeń domowych (otwarte/
zamknięte, włączone/wyłączone/itp.)*

Steruj wyposażeniem domu
Za pomocą smartfona lub głosowo**
możesz zarządzać jednym urządzeniem
lub grupą urządzeń jednocześnie.
* Tylko dla produktów działających w technologiach io-homecontrol® lub Z-Wave.
** Sprawdź dostępność w swoim kraju. Wymagane dodatkowe akcesoria.

PRZEŁĄCZ SIĘ DO ŚWIATA
NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Prosta konfiguracja
w kilka minut
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Powiadomienia w czasie
rzeczywistym

Monitorowanie bieżącej
sytuacji w mieszkaniu

C O N N E CT E D

H O M E

TaHoma® DIN
Dedykowane
rozwiązanie
zapewniające
dużą elastyczność
Centrala TaHoma® DIN to doskonale
zaprojektowane rozwiązanie, które
umożliwia komunikację urządzeń i budowę
systemu smart w Twoim mieszkaniu.
Centrala jest kompatybilna ze wszystkimi
produktami marki Somfy oraz wybranymi
urządzeniami wiodących producentów
na rynku*. Z TaHoma® DIN wchodzimy
na kolejny poziom komunikacji, przy
wykorzystaniu asystentów głosowych
jak Amazon Alexa czy Google Assistant**
możesz przy pomocy komend sterować
urządzeniami domowymi.

* Sprawdź na somfy.pl
**Sprawdź dostępność w swoim kraju

CENTRALA
TAHOMA® DIN
JEST JUŻ
ZAINSTALOWANA
W TWOIM
MIESZKANIU.
Rozpocznij smart przygodę!
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3 najważniejsze funkcje
aplikacji mobilnej TaHoma® DIN
DIN

new

sunny midday

evening light

spring morning

TV morning

Tworzysz własne scenariusze
dopasowane do Twojego stylu życia.

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
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Dopasowujesz swoje scenariusze
do poszczególnych dni tygodnia.
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A G E N D A
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• Możliwość ustawienia własnych
scenariuszy i łatwego ich aktywowania
za pomocą jednego dotknięcia.
Np. scenariusz „WYJŚCIE” zadba
o to, aby rolety zostały opuszczone,
ogrzewanie wyłączone, a światła zgaszone.

•M
 ożliwość ustawienia różnych scenariuszy
na różne pory dnia, np. „DZIEŃ W PRACY”
zawierający kilka scenariuszy, które możesz
aktywować lub zatrzymać w dowolnej chwili.
•M
 ożliwość zaprogramowania różnych dni tygodnia
np.: ,,PRACA” w dni od poniedziałku do piątku o 7.00
rano w naszej sypialni uchyla się zasłona, włącza
ulubiona muzyka, a światło świeci przyjemną
ciepłą barwą.

Budujesz zaawansowane scenariusze.
new

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

Spring morning
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on
off

•M
 ożliwość tworzenia scenariuszy
warunkowych. Na przykład, jeżeli odczyty czujników
pogodowych przekroczą ustawioną temperaturę
w mieszkaniu, rolety opuszczą się automatycznie,
aby zapobiec przegrzewaniu pomieszczeń.
• Dodaj do scenariuszy czujniki ruchu wraz
z powiadomieniami. Komunikat
o niebezpiecznym zdarzeniu otrzymasz
natychmiast w aplikacji na smartfonie.

C O N N E CT E D

H O M E

Smart Home z Somfy
Scenariusze TaHoma® DIN
TaHoma® DIN to wszechstronna centrala do zarządzania mieszkaniem w wersji smart. Pozwala o każdej
porze dnia i z dowolnego miejsca sterować różnymi urządzeniami domowymi.

HOME

Interior

Oświetlenie

Zasłony

Rolety

Żaluzje

Muzyka

Gniazdko
sterowane

Somfy One

Kamera

Czujnik
ruchu

Czujnik wibracji
i otwarcia

Klucz zbliżeniowy
Key Fob

Syrena
wewnętrzna

Głowica
termostatyczna

Czujnik
zużycia energii

Termostat

Odtwarzacz
scenariuszy

HOME
Protect

HOME
Climate
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Twój apartament
pod stałą ochroną
W mieszkaniach wystarczy kilka urządzeń,
by poczuć się pod własnym dachem komfortowo i pewnie.
Czujniki, kamery i inne akcesoria Somfy kompatybilne z TaHoma® DIN mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie.
Montaż rozwiązań typu plug & play zależy tak naprawdę od Twoich preferencji i nie wymaga pomocy instalatora.

Czujniki ruchu czy otwarcia wykryją próbę włamania pod Twoją nieobecność,
a Ty w czasie rzeczywistym otrzymasz powiadomienie o zdarzeniu
bezpośrednio na Twój smartfon.
Dzięki temu będziesz mógł zapobiec wielu niebezpiecznym i niechcianym zdarzeniom.
Rozwiązania Somfy są projektowane również z myślą o właścielach czworonogów,
specjalne funkcje pozwalają dostosować czułość i obszar detekcji do obecności zwierząt domowych.

Kamery to kolejna propozycja dla tych, którzy lubią mieć pod kontrolą
to, co dzieje się w ich mieszkaniu.
Dostęp do podglądu z kamer możesz mieć z dowolnego miejsca na świecie, co jednocześnie uczyni
Twój urlop czy pobyt w pracy spokojniejszym.

Akcesoria Somfy...

Wewnętrzny
czujnik ruchu
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Czujnik otwarcia
i wstrząsów

Syrena wewnętrzna
(95dB lub 65dB)

Czujnik
temperatury
Thermis WireFree io

C O N N E CT E D

H O M E

...kompatybilne z TaHoma® DIN

Czujnik słoneczny
Sunis WireFree io

Głowica
termostatyczna io

Kamera wewnętrzna
Somfy Security Camera

Plug ON/OFF io
Typ E
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B E Z P I E C Z E Ń ST WO

Somfy One+
Kamera i alarm all-in-one

NOWOCZESNA
KAMERA
ZINTEGROWANA
Z SYRENĄ
ALARMOWĄ
I CZUJNIKIEM
RUCHU
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B E Z P I E C Z E Ń ST WO

Wybierz bezpieczeństwo
z Somfy Protect
Innowacyjny alarm dla jeszcze lepszej ochrony
Twojego mieszkania

Wewnętrzna
syrena alarmowa
110 dB

Somfy One +
kamera z alarmem
90 dB
IntelliTAG™,
czujnik wibracji
i otwarcia

Zewnętrzna
syrena alarmowa
112 dB

Key Fob
klucz zbliżeniowy

Connected Door Lock
zamek do drzwi
sterowany przez
internet
Wewnętrzny
czujnik ruchu

Kamera
bezpieczeństwa
13

B E Z P I E C Z E Ń ST WO

BEZPIECZEŃSTWO
PREMIUM
Somfy One+ dzięki opcji Somfy Around™ poinformuje Cię o zagrożeniu nawet, gdy nie będzie sygnału Wi-Fi.
Powiadomienie otrzymasz bezpośrednio na swojego smartfona w czasie rzeczywistym. Ta bezpłatna usługa
jest dostępna, jeśli jeden z sąsiadów jest wyposażony w Somfy Home Alarm lub Somfy One+.
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KAMERA
FULL HD

SYRENA ALARMOWA
90+ DB

CZUJNIK WIBRACJI
I OTWARCIA
INTELLITAG™

KLUCZ
ZBLIŻENIOWY
Key Fob

B E Z P I E C Z E Ń ST WO

Z SOMFY ONE+ MOŻESZ BYĆ
SPOKOJNY O SWOJĄ PRYWATNOŚĆ!
Użytkownikom kamer w sposób szczególny zależy na zachowaniu prywatności. Produkty Somfy wyposażone są
w ruchomą przesłonę, którą można otworzyć lub zamknąć jednym kliknięciem - w każdym momencie
z poziomu aplikacji na smartfonie.

• Prosta instalacja
•Ł
 atwe użytkowanie z poziomu aplikacji
w smartfonie
•P
 owiadomienie push
o każdej próbie włamania

Zapis nagrań
w chmurze*
Full HD 1080p
Funkcja NIGHT VISION
Technologia radiowa
długodystansowa
Głośnik i mikrofon
Komunikacja dwukierunkowa
Bateria zasilania awaryjnego,
wewnętrzna karta pamięci
Szeroki kąt 130o
Zoom x8
Nagrywanie filmu
w momencie wykrycia ruchu
Dostosowanie czułości i obszaru
detekcji do zwierząt domowych
Aktywacja
smart

SOMFY PROTECT
APLIKACJA

Powiadomienia
w czasie rzeczywistym
* Do zapisu nagrań w chmurze konieczne jest połączenie
SOmfy One+ do sieci Wi-Fi.
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Zamek sterowany przez
internet Connected DoorLock
ZDALNE ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM
DO MIESZKANIA
Pełna elastyczność

Aplikacja Somfy Keys

Zamek sterowany przez internet umożliwia
zarządzanie dostępem do mieszkania
ze smartfona, czyli bez konieczności
używania tradycyjnych kluczy:
•W
 puścisz do mieszkania przyjaciół, którzy
pojawili się pół godziny przed planowaną kolacją,
a Ty jeszcze nie wróciłeś z zakupów czy z pracy.
•S
 prawdzisz, czy dzieci w pośpiechu nie
zapomniały zamknąć zamka.
•U
 dostępnisz swoje mieszkanie pomocy
domowej czy opiekunce w określonym
przedziale czasowym w wybrane dni.

•O
 twierasz i zamykasz drzwi
ze swojego smartfona.
•O
 trzymujesz powiadomienia o każdym
zablokowaniu i odblokowaniu zamka.
•K
 ontrola dostępu.
•G
 enerowanie kodów do odblokowania zamka
poprzez czytnik z klawiaturą.

Praktycznie na co dzień
Wybierz najwygodniejszą dla Ciebie opcję otwierania
i zamykania drzwi. Biegasz? Zabierz ze sobą
bransoletkę. Dziecko idzie do szkoły i wróci przed Tobą?
Wyposaż je w bransoletkę w wersji dziecięcej. Idziesz
na zakupy? Zabierz ze sobą identyfikator. W sobotę
przychodzi pomoc domowa? Przekaż jej kartę dostępu,
aktywną tylko w określonym przedziale czasu. Rodzina
przyjechała z niespodziewaną wizytą? Wygeneruj kod
w aplikacji.

Bezpieczeństwo i spokój
Dzięki powiadomieniom, które otrzymujesz
na swojego smartfona zawsze dowiesz się, że Twoi
bliscy bezpiecznie wrócili do domu. Już nigdy więcej
nie martw się zgubionymi kluczami. Akcesoria
do odblokowania zamka możesz dezaktywować
w dowolnej chwili w przypadku ich utraty, by nikt
niepowołany nie dostał się do Twojego mieszkania.
16

Bramka internetowa
•U
 możliwia otwieranie i zamykanie drzwi zdalnie
z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji.
•P
 ozwala otrzymywać powiadomienia
o odblokowaniu zamka w czasie rzeczywistym.
•M
 ożliwość połączenia z centralą smart home
TaHoma® DIN - tworzenie scenariuszy,
np. jednym kliknięciem zamykanie rolet,
wyłączenie oświetlenia i zamykanie drzwi
po wyjściu z mieszkania.

Czytnik
•M
 ożliwość odblokowania zamka akcesoriami
– o każdej aktywności otrzymasz powiadomienia
na swojego smartfona.

Czytnik z klawiaturą
• Dodatkowa opcja odblokowania zamka – kodem
wygenerowanym przez użytkownika Somfy Keys.

B E Z P I E C Z E Ń ST WO

SOMFY KEYS
APLIKACJA

Akcesoria

karta

identyfikator

bransoletka

Te akcesoria służą do otwierania i zamykania drzwi wyposażonych w DoorLock.*

* W aplikacji Somfy Keys można określić np. przedział czasowy, w którym osoba posługująca się kartą, identyfikatorem czy bransoletką może odblokować lub zablokować zamek. Ponadto
drzwi możesz otworzyć lub zamknąć tradycyjnie – kluczem.
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Sterowanie oświetleniem
w wersji smart
Zadbaj o komfort. Oszczędzaj świadomie.
Przełącz się na tryb smart z mikromodułami Izymo™ io,
odbiornikiem Plug io, nadajnikiem naściennymi Smoove Lighting io
i wprowadź do swojego apartamentu komfort
oraz wygodę użytkowania sprzętów domowych.
Gama produktów IZYMO™ to bezinwazyjny sposób na unowocześnienie istniejącego przewodowego
wyposażenia w mieszkaniu, takiego jak oświetlenie, rolety przewodowe czy urządzenia zasilane napięciem
230V jak ładowarka czy żelazko. Dzięki Izymo™ io możesz bez wstawania z fotela czy nawet zdalnie na duże
odległości z poziomu smartfona sterować wybranymi urządzeniami domowymi.

Bez ingerencji w projekt wnętrza, bez kucia ścian,
wymiany instalacji elektrycznej i kurzu.
Poczucie spokoju, gdy wychodzę z domu

1

„Jednym kliknięciem w moim smartfonie mogę wyłączyć całe oświetlenie,
gdy wychodzę z domu. Nie tracę czasu, sprawdzając urządzenia
w każdym pokoju osobno. Jedno zmartwienie mniej każdego ranka”.

Oświetlenie, kamera, start!

2

„W mgnieniu oka mogę zmienić nastrój w moim salonie wydając komendę głosową.
„Alexa, uruchom scenariusz wieczoru filmowego”. Po kilku sekundach oświetlenie
zmienia się z głównego na boczne, bardziej dyskretne, a rolety zamykają się automatycznie,
– to idealny klimat, żeby obejrzeć dobry film!”

Dodatkowy włącznik w dowolnym miejscu

3
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„Mam dodatkowy włącznik do oświetlenia obok zagłówka,
a elektryk zainstalował go bez kucia ścian. Teraz mogę wyłączyć oświetlenie
w sypialni bez wstawania z łóżka i bez szukania drogi powrotnej po omacku.
To duże ułatwienie sprawia, że czuję się bezpieczniej”.

KO M FO RT

Z modułami Somfy
regulującymi natężenie oświetlenia odkryjesz
zupełnie nowy sposób używania światła.
Zaaranżuj i odmień przestrzeń wokół siebie
- w zależności od nastroju czy potrzeby chwili,
bez konieczności przeprowadzenia uciążliwego
remontu. Za pomocą aplikacji dosłownie od ręki
wykreujesz przyjemny nastrój na wieczór
z rodziną, romantyczną atmosferę dla chwil we
dwoje czy dynamiczne efekty współgrające
z muzyką podczas imprezy dla znajomych.

Dopasuj światło
do rytmu dnia.
W trakcie dnia, kiedy potrzebujesz
koncentracji do pracy, wybierz chłodniejszy
odcień bieli, a łatwiej uporasz się z listą
zadań. Z kolei wieczorem sprawdzą się
ciepłe odcienie, kojarzące się
z zachodem słońca.

Zabawa kolorami
i temperaturą światła.
W aplikacji dodaj oświetlenie Philips Hue.
Rano wyreguluj odcień światła
identyczny jak barwa słońca o świcie.
Dzięki temu nawet pobudka o 6 rano
w środku zimy będzie mniej dokuczliwa.

Zdalne sterowanie.
Regulacja natężenia oświetlenie wpływa
pozytywnie nie tylko na samopoczucie czy
estetykę domowej przestrzeni, możesz
symulować obecność domowników podczas
wakacyjnych wyjazdów, odstraszając tym
samym nieproszonych gości i podnosząc
poziom ochrony mieszkania.
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Sterowanie ogrzewaniem
Ogrzewaj inteligentnie. Ciesz się komfortem.
Oszczędzaj energię.
Przekonaj się jak proste i efektywne może być sterowanie ogrzewaniem przy
zastosowaniu rozwiązań Somfy.
TaHoma® DIN współpracuje z inteligentnym termostatem oraz z inteligentnym głowicami termostatycznymi,
które możesz zainstalować przy dowolnej liczbie grzejników. W każdej chwili, niezależnie gdzie się znajdujesz,
za pomocą jednej aplikacji steruj zdalnie ogrzewaniem w poszczególnych pomieszczeniach Twojego
apartamentu. Rozwiązania w zakresie ogrzewania umożliwią Ci ograniczenie zużycia energii grzewczej bez
obniżania poziomu komfortu cieplnego.

Stwórz scenariusze dopasowane do Twoich potrzeb.
Połącz termostat i głowice termostatyczne z innymi produktami Somfy,
w celu dodatkowego podniesienia wydajności systemu grzewczego.
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Termostat sterowany
przez internet
Sterowanie głosem

Wersja sterowana
radiowo i przewodowo

Czujnik
temperatury
Dedykowana aplikacja
• Intuicyjna w użyciu.
•Ł
 atwe programowanie
krok po kroku.

Zapamiętywanie bieżących
parametrów cieplnych

Możliwość łączenia
z urządzeniami
poprzez platformę

Czujnik wilgotności

Geolokalizacja

Estetyka i intuicyjna obsługa
Zdalnie sterowany termostat służy do sterowania ogrzewaniem kanałowym,
które umieszczone jest w powierzchni podłogi.
To wygodne rozwiązanie, które pozostawia wiele przestrzeni do swobodnej aranżacji.

Z centralą TaHoma® DIN możesz tworzyć indywidualne harmonogramy czasowe
i swoje scenariusze.
W aplikacji połącz termostat, czujnik słoneczny i rolety. Zimą w dzień pełen słońca, rolety otworzą się automatycznie,
aby czerpać korzyści z bezpłatnej słonecznej energii, zapewniając tym samym optymalny komfort cieplny
przy znacznych oszczędnościach.
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Głowica termostatyczna
sterowana przez internet
Detekcja otwartych okien
i automatyczna redukcja
ogrzewania

5 zdefiniowanych trybów
(w domu, poza domem,
noc, manualny, ochrona
przed mrozem)

Zapamiętywanie
bieżących parametrów
cieplnych

Programowanie
scenariuszy i ustawianie
harmonogramów

Blokada i zabezpieczenie
przed dziećmi

Sterowanie głosem

Optymalna regulacja temperatury i komfort użytkowania
Jak utrzymać komfortową temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach
na stałe? Głowica termostatyczną Somfy posiada algorytm, dzięki któremu
urządzenie zapamiętuje preferencje mieszkańców w zakresie poziomu
ogrzewania wnętrz.
Dzięki smart głowicy unikniemy przegrzewania pomieszczeń, co przekłada się na oszczędności sięgające nawet 30%.

Korzystaj z harmonogramów dostosowanych
do charakteru poszczególnych pomieszczeń.
W tygodniu o 7.10 rano włącz ogrzewanie w Twojej łazience, aby w komfortowej temperaturze wziąć poranny prysznic.
Używaj ogrzewania tylko w tych pokojach, w których obecnie przebywasz, aby oszczędzić energię i ograniczać wydatki.
Każdego ranka kiedy wychodzisz z mieszkania uruchom scenariusz „Wyjście”, rolety wewnętrzne oraz drzwi zamkną się
oraz zmniejszy się temperatura we wszystkich pomieszczeniach.
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Odkryj komfort na nowo
Termostat Somfy zdalnie sterowany przez
internet, uwzględnia jednocześnie temperaturę
oraz poziom wilgotności w pomieszczeniu, aby
utrzymać temperaturę jak najbardziej zbliżoną
do temperatury komfortowej dla Ciebie.
Głowice termostatyczne zapewnią najwyższy
komfort poprzez temperaturę idealnie dobraną do
danego pokoju, pory dnia i Twoich przyzwyczajeń.

Steruj zużyciem energii
i zmniejszaj swoje rachunki
Termostat Somfy zdalnie sterowany przez
internet analizuje wydajność energetyczną
inwestycji, warunki klimatyczne miejsca,
w których żyjesz i Twoje domowe
przyzwyczajenia. W czasie rzeczywistym
możesz sprawdzić w aplikacji prognozowane
koszty Twojego rachunku. Na podstawie
szacunków, otrzymasz indywidualną poradę,
dzięki której możesz poprawić zużycie energii
i zmniejszyć rachunki za prąd.

Zapewnij sobie spokój
Termostat oraz głowice termostatyczne zdalnie
sterowane przez internet automatycznie
adaptują się do Twojego harmonogramu
dnia. Dodatkowo, poprzez aktywację funkcji
geolokalizacji w termostacie, gdy wychodzisz
z mieszkania temperatura obniży się, a gdy
wracasz wzrasta. Z aplikacją w smartfonie
możesz zmieniać ustawienia z dowolnego
miejsca, gdziekolwiek jesteś.
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Sterowanie osłonami
wewnętrznymi

Rolety wewnętrzne

Rolety rzymskie

Rolety typu dzień – noc

Żaluzje

Plisy

Postaw na zautomatyzowane osłony wewnętrzne.
W ten sposób Twoje okna będą miały zawsze odpowiednią oprawę, a Ty możesz jednym ruchem regulować
dostęp światła naturalnego do wnętrz.
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Więcej komfortu
Sterowanie elektryczne osłonami wewnętrznymi pomoże zachować Tobie
i Twoim bliskim naturalny i zdrowy rytm życia (dzień - noc)
•P
 iękna aranżacja okna będzie dla Ciebie powodem do dumy.
•R
 ozwiązania bezpieczne dla dzieci - zamiast sznurków do sterowania wykorzystasz
piloty lub smartfon.
•P
 odczas instalacji nie ma konieczności kucia w ścianach.
•R
 ozwiązania bezprzewodowe - wysoko wydajne akumulatory do ładowania raz w roku lub na dwa lata.
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ZALETY
ZASŁON I FIRAN
Z AUTOMATYKĄ SOMFY

Wygoda na każdym kroku
•W
 ystarczy jeden ruch, żeby ochronić wnętrze przed
nadmiernym nasłonecznieniem lub zaprosić światło
dzienne do wnętrza.
•S
 terowanie zasłonami i osłonami wewnętrznymi
za pomocą pilota, nadajnika naściennego i nawet
smartfonu.

Automatyka
dopasowana do potrzeb
•R
 óżnorodne możliwości aranżacyjne.
•G
 ama rozwiązań przewodowych (zasłony)
i bezprzewodowych (zasłony i osłony wewnętrzne).
•N
 iewielki rozmiar napędów pozwala na dyskretny
montaż (bez ingerencji w wystrój).

Funkcjonalne i piękne wnętrze
•D
 łuższa żywotność osłony.
•P
 erfekcyjne ułożenie tkaniny
i elegancki wygląd każdej zasłony.
•S
 zczelne zasłonięcie okna.

Cicha praca,
komfort akustyczny
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Wydajne baterie z
opcją ładowania

Wysoka jakość
wykonania i obsługi

KO M FO RT

IDEALNE
DO KAŻDEGO
PROJEKTU

Elektryczne karnisze,
wygoda i funkcjonalność.
Udekoruj swoje okno
w karnisz elektryczny*
z napędem zasilanym
akumulatorowo lub przewodowo
i poznaj nowy wymiar sterowania
zasłonami i firanami.
Wszechstronne i innowacyjne rozwiązania
Somfy wpływają na komfort wypoczynku
w Twoim apartamencie. Karnisze elektryczne
z funkcją Touch-motion, czyli możliwością
przysłonięcia okna przez delikatne pociągnięcie
tkaniny, miękki start i stop, który zapobiega
bujaniu się zasłon, czy różne opcje sterowania
z odległości np. przy pomocy smartfona
czy komend głosowych to tylko niektóre
funkcje, które zwiększą Twój komfort oraz
wniosą do wnętrz nowoczesny design
i nutę elegancji.

Proste

Marszczone

Falowane

*W zależności od rozwiązania może być wymagany dodatkowy
moduł RTS do TaHoma DIN
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I

F U N KC J E

Designerski pilot
Nina io dostosowany
do indywidualnych potrzeb

Pilot zdalnego sterowania z ekranem dotykowym
ułatwiającym intuicyjną obsługę.
Oświetlenie, alarm, rolety, markizy... Nina io rozpoznaje wszystkie urządzenia i steruje nimi zapewniając w ten sposób
najwyższy komfort użytkowania w mieszkaniu. W ofercie dostępna jest wersja z możliwością programowania
czasowego - Nina Timer. Nina doskonale sprawdzi się kiedy nasza rodzina jest duża i nie każdy ma dostęp do smartfonu,
w którym znajdują się główne aplikacje. Jest również świetnym rozwiązaniem dla osób wynajmujących
swoje mieszkania. Każdy gość otrzymuje możliwość sterowania wybranymi urządzeniami.
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I

F U N KC J E

io-homecontrol®

Technologia,
która jest podstawą
działania Niny
Najbardziej zaawansowana
technologia bezprzewodowa
Protokół radiowy
o wysokim poziomie zabezpieczeń
(niepowtarzalny klucz szyfrowania
dla danej instalacji)
Inteligentne zdalne sterowanie
(informacja zwrotna na temat działania urządzeń
w czasie rzeczywistym)

Naturalne sterowanie
Po zaprogramowaniu ustawień interfejsu,
wystarczy dotknąć ekran przez 2 sekundy,
aby móc sterować wybranym urządzeniem.
Jednym ruchem ręki
zarządzasz swoim apartamentem.
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Spełnij swoje
marzenia
na przyszłość
już dziś!
Odkryj swoje mieszkanie
na nowo
Codziennie do gamy produktów
kompatybilnych z centralą TaHoma® DIN
dołączają nowe rozwiązania, pozwalające
użytkownikom na całym świecie
doswiadczać nowych korzyści.
Somfy tworzy innowacyjne produkty,
aby sprostać nowym wymaganiom
i spełnić oczekiwania klientów.
Stawiamy na kompatybilność z centralą
TaHoma® DIN: rozwiązania typu all-in-one
do zabezpieczenia mieszkań (kamera,
czujnik ruchu i syrena alarmowa w jednym),
zamek do drzwi sterowany zdalnie przez
internet czy termostat, oferujący komfort
termiczny dopasowany do potrzeb.
Innowacyjne podejście przejawia się
również w partnerskich sojuszach
z wiodącymi producentami na rynku, m.in:
Sonos (głośniki bezprzewodowe), Atlantic
(ogrzewanie) czy Philipis Hue (oświetlenie).
Somfy oferuje również możliwość
sterowania urządzeniami domowymi
w nowoczesny sposób – za pośrednictwem
komend głosowych czy platformy
scenariuszy warunkowych (IFTTT).

30

DEDYKOWANA
INFOLINIA
Zapytaj o ofertę Somfy na rozwiązania
do Twojego apartamentu! Skontaktuj się z nami
telefonicznie lub przez e-mail:

22 509 53 00, WEW. 3
echo-smart.pl@somfy.com
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M OŻ L I WO Ś C I

Cennik - wybrane produkty
z oferty Somfy
Nr ref.

Opis

Cena jedn.
netto

Cena jedn.
brutto

1870388

Somfy One+ Pack. Zawartość zestawu: kamera Full HD 1080 p/30 fps, przewód
USB o dł. 3m, zasilacz USB, 1 czujnik IntelliTAG™, 1 klucz zbliżeniowy (Key Fob).

1 427,00 zł

1 755,00 zł

1870382

SOMFY PROTECT- IntelliTAG™ (czujnik wibracji i otwarcia)

142,00 zł

175,00 zł

1870383

SOMFY PROTECT pack- 5 IntelliTAG™ (czujnik wibracji i otwarcia)
- opakowanie 5 szt.

630,00 zł

775,00 zł

1870384

SOMFY PROTECT Key fob (klucz zbliżeniowy)

92,00 zł

113,00 zł

1870385

SOMFY PROTECT Indoor motion sensor (wewnętrzny czujnik ruchu)

227,00 zł

279,00 zł

1870386

SOMFY PROTECT Outdoor siren (syrena wewnętrzna)

469,00 zł

577,00 zł

1870389

SOMFY PROTECT Indoor siren (syrena zewnętrzna)

420,00 zł

517,00 zł

1870394

SOMFY Security Camera (wewnętrzna kamera Somfy)

605,00 zł

744,00 zł

134,00 zł

165,00 zł

1 644,00 zł

2 022,00 zł

1 644,00 zł

2 022,00 zł

1870391
1870635
1870636

SOMFY PROTECT Wall mount for Security Camera
(uchwyt naścienny do kamery wewnętrznej)
Zestaw: bramka internetowa/zamek sterowany smartfonem DoorLock
w obudowie metalowej do drzwi standardowych, wkładka 7 cm
Zestaw: bramka internetowa/zamek sterowany smartfonem DoorLock
w obudowie metalowej do grubych drzwi, wkładka 9 cm

1870668

Czytnik kart magnetycznych zamka DoorLock

515,00 zł

633,00 zł

1870669

Czytnik kart magnetycznych z klawiaturą zamka DoorLock

728,00 zł

895,00 zł

1811482

Czujnik otwarcia io

387,00 zł

476,00 zł

1811481

Wewnętrzny czujnik ruchu io

404,00 zł

497,00 zł

1822617

Odbiornik do gniazdek Plug io ON/OFF Typ E

347,00 zł

427,00 zł

1811407

Nina Timer io - sterowanie indywidualne,
grupowe i automatyka czasowa

999,00 zł

1 229,00 zł

1782671

Stacja dokująca do NiNa io

276,00 zł

339,00 zł

1822650

Izymo - odbiornik on/off do oświetlenia

408,00 zł

502,00 zł

1870447

Termostat radiowy

727,00 zł

894,00 zł

1870446

Termostat przewodowy

618,00 zł

760,00 zł

1870508

Głowica termostatyczna

310,00 zł

381,00 zł

OFERTA SPECJALNA DLA KLIENTÓW ECHO INVESTMENT, NA WYBRANE PRODUKTY SOMFY, DOSTĘPNA JEST PRZY ZAKUPIE MIESZKANIA.
O SZCZEGÓŁY OFERTY PYTAJ W BIURACH SPRZEDAŻY ECHO INVESTMENT. CENY SĄ ZGODNE Z CENNIKIEM SOMFY NA 2020 ROK.
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Dedykowana infolinia dla Klientów Echo Investment:
T: 22 509 53 00 wew. 3
www.somfy.pl
www.mieszkania.echo.com.pl
e-mail: echo-smart.pl@somfy.com
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