TaHoma Switch
Lülita oma kodu ümber ühe
puudutusega

Esimene smart control, mis
ühendab kõigi koduseadmete
juhtimise ühte kohta.

Võta oma
kodust viimast

Loo enda rutiin ja aktiveeri see
ühe puudutusega

Automaatsete kardinate, ruloode ja markiiside paigaldamine on esiemene samm oma
koduelu mugavamaks ja lihtsamaks muutmisel. Lisades seadme, mis need kõik ühe
puudutusega ühendab, avab sulle uute võimaluste maailma.
Somfy ühendatud seadmed aitavad sul oma kodust viimast võtta. TaHoma lüliti vabastab
teid korduvatest, igapäevastest ülesannetest ja lisab teie koju uusi funktsioone. Rikastage
oma igapäevast kogemust, et keskenduda sellele, mis teile meeldib.

TaHoma lüliti on nutiseade, mis pakub 2 isikupärastatud tegevuse käivitamise nuppu, et
ühendada sinu kodu tehnika. Kohanda mõlemat nuppu vastavalt sinu seadmetele ja loo endale
sobiv programm.
Peata

Isikupärastatud
stsenaarium

Isikupärastatud
stsenaarium
Näide: Koju saabumine
Pane tuled
Põlema ja rulood

Näide: Kodust lahkumine
Sule rulood
Kustuta valgus

Enam pole vaja aega raisata

“

Joosta läbi terve kodu ainult
selleks, et kõik seadmed välja
lülitada, oli suur aja raiskamine.
Ma tõesti vajasin lahendust, mis
ühendaks kõik kodused seadmed.”

+

Riin

Suurem meelerahu

“

Kui ma kodust lahkun, mõtlen tihti,
kas ma ikka kustutasin tuled ja lülitasin
sisse alarmi.
Ma otsin tehnoloogiat, mis sobiks minu
elustiiliga, selleks, et hoida oma kodu turvalisena ja tuua mulle meelerahu.”
Asko
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+

Kompaktne ja võimas,
seda tarka lülitit on
lihtne programeerida
ja kasutada olenemata
varasemast kogemusest
nutiseadmetega.

+

Selle lihtne disain
lisab elegantsi
igasse koju.

+

ACT FOR GREEN
keskkonnasõbralik
toode

Paiguta Wi-Fi abil töötav
TaHoma lüliti sinna, kus sulle
see kõige mugavam on. Tead
alati kus see asub!

Kohanda see enda soovide järgi!
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On võimalik
kontrollida ka automaatselt
nutitelefonist või
häälkäskustega*.

Kodust lahkumine ja koju
tagasi tulemine
Isikupärastatud
stsenaarium

Kodust
lahkumine:
kõige lihtsam
ja kiirem viis.
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Isikupärastatud
stsenaarium

+
Kiirustades kodust välja lihtsalt
vajuta «Kodust lahkumine»
stsenaariumi nuppu, mille oled
programeerinud: kardinad sulguvad,
graazi uks avaneb ja sa saad tööle
minna täielikus meelerahus.

+

Koju Saabumine:
tervitus ühe
vajutusega.

Peale väsitavat päeva kontoris
on lõõgastav tulla koju ja kohe
puhata. Lihtsalt vajuta teist
stsenaariumi nuppu, et avada
rulood või kardinad ja lülitada
sisse valgus koridoris või elutoas.

Veel suremaks
meelerahuks võid
lisada valvesüsteemi.
Lihtsalt ühenda sobiv
valvesüsteem sinu
süsteemiga. Kui keegi
peaks üritama sinu koju
sisse murda saadetakse
sinu nutitelefoni teade,
rulood sulguvad ja
välivalgustus lülitub sisse.
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Lisa temperatuuri seade
efektiivsemaks elektri
kasutamiseks.
Temperatuur kohandub
automaatselt sinu igapäeva elu
järgi, mugavusseade kui sa oled
kodus ja ökonoomne seade
ööseks või kui sa pole kodus.

Öö ja päev
Isikupärastatud
stsenaarium

+

Alusta päeva õigesti,
koos «Tere Hommikust»
stsenaariumiga
Ühe nupu vajutusega aktiveeri «Tere Hommikust» stseen
ja vaata kuidas su kodu ärkab: rulood avanevad ja valgustus
kohandub sinu programmi järgi. Lihtne ja praktiline.

Õhtud väljas
ja sees
Isikupärastatud
stsenaarium

Isikupärastatud
stsenaarium

+

Mine magama koos
«Head Ööd» stsenaariumiga

On võimalik kontrollida
ka automaatselt nutitelefonist
või häälkäskustega*.

+

+

Isikupärastatud
stsenaarium

+

+

Privaatne
ja mugav

Soe
ja meeldiv

Loo koheselt endale sobib õhustik käivitades
oma stsenaarium. TaHoma lüliti suleb kardinad,
hämardab teie tuled ja mängib teie lemmikut
muuskat, et aidata teil lõõgastuda.

Naudi meeldivat õhtut sõpradega oma
terassil. Ühe puudutusega, tee lahti markiis,
lülita sisse õue valgustus ja pane mängima oma
lemmik muusika.

Ühe nupu vajutusega sulguvad rulood ja valgus kustub.
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Kohaloleku
simulatsioon. Oled
minemas reisile?
Lihtsalt tekita illusioon,
et sa pole tegelikult
kodust lahkunud
kasutades kohaloleku
simulatsiooni: eriline
stsenaarium, mis paneb
põlema ja lülitab sisse
valgustuse ja avab
ning sulgeb rulood või
kardinad määratud
aegadel.

Kolm viisi kuidas oma
seadet juhtida

+
+
+

Juhi oma ühendatud seadmeid
- üksikult või koos
- kodust või eemalt
- mobiilirakendusest või automaatselt
Saa teavet reaalajas oma sedamete
kohta
näiteks «sisse lülitatud» või «välja
lülitatud», «lahti» või «kinni»

+
+

Lihtsalt loo stseene
ja isikupärasta kahte stsenaariumi
käivitamis nuppu
Ühenda olemas olevaid
seadmeid või lisa uusi
ainult hetkega

Kasuta programeerimise funktioone,
mis käivitavad stsenaariumid
automaatselt
- anduritega
- kindlaks määratud ajal

TaHoma mobiilirakendusega
programmeeri ja kontrolli oma
seadmeid kodust või eemalt.

Nutika juhtseadmega
käivita oma igapäevane
rutiin ühe nupu vajutusega.

Häälkäsklustega kui sul
on käed kinni või oled
autoroolis.

Juhi oma ühendatud kodu igakell
ja igalt poolt

Küsi ja see saab tehtud!

“

Salvesta oma
lemmikud seadmed,
ruumid ja stseenid ja
leia need otseteega

Mu külalised on jõudnud kohale plaanitust
varem ja ma pole veeel valmis neid vastu võtma,
ütlen lihtsalt häälkäsklusega, et värav avaneks.”
Kristjan

Ühtiv nende seadmete ja rakendustega:

* Vajab lisa häältuvastust (saadavus sõltub riigist)
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Kõige terviklikum
targa kodu
lahenud: avatud ja
laiendatav
TaHoma lüliti
on ühilduv kuni
300 erineva
Somfy ja
partneri
toodetega

Meie koostöö paljude
suurte brändidega pakub
sulle veatut kogemust/
elamust vastavalt sinu
soovidele

Turvakardinad
Rulood ja kardinad ja markiisid
Väravad
Garaazi uksed ja ukse lukud
Valgustid ja pistikud
Kaamerad ja valvesüsteemid
Soojendus ja termomeeter
Sensorid (kliima ja valve)
Muusika ja häälkäsklused

+
Sinu tark kodu
areneb koos sinu
elustiiliga.
Selleks, et veelgi
parandada sinu
kogemust tulevikus,
lihtsalt lisa uusi
seadmeid oma
äranägemise järgi.

... ja palju
muud!
Saadavus võib erineda vastavalt riigile. Ühilduvate seadmete
loetelu ja rohkem detaile leiad www.somfybaltics.com
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Kontrollitud UL-i IoT turva reitingu järgi,
mis tagab teie isikuandmete ja ühenduste
turvalisuse.
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Meist:
Somfy juhtivad nutikad juhtimislahenused kodudele ja ehitistele on parandanud inimeste
igapäevaelu üle 50 aasta. Arendatud pidades silmas mugavust, kasutamise lihtsust, turavlisust
ja jätkusuutlikust, meie uuendused automatiseerivad ja ühendavad fassaadikardinad,
sisekardinad ja rulood, väravad ja garaazi uksed, valgustuse ja soojenduse, valvesüsteemid
ning palju muud. Me oleme pühendunud lahenduste loomisele, mis on kõigile saadavad ja
kasulikud. Disainitud selleks et jääda.

Somfy Baltics
Brivibas 401C, Riia, LV-1024, Läti

www.somfybaltics.com

