ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

TaHoma®
Συσκευή TaHoma

å

∆ωρεάν πρόσβαση στην εφαρµογή Tahoma από ένα smartphone, tablet ή υπολογιστή συνδεδεµένο µε το Internet

å

Αποθήκευση εικόνων από τις κάµερες σας στο ασφαλές Somfy Cloud

å

Αποθήκευση εικόνων από τις κάµερες σας στο ασφαλές Somfy Cloud

å

Γραµµή Βοήθειας

å

Πρόσβαση στη διαχείριση αισθητήρα

å

Πρόσβαση στα σενάρια «smart» και προγραµµατισµού µε συνθήκες (π.χ. αν η εξωτερική)
θερµοκρασία είναι πάνω από 25° και υπάρχει ηλιοφάνεια, κλείσε τα ρολά)

å

∆ιαχείριση Ειδοποίήσεων 24/7 µέσω e-mail (5)

å

®

Καµία δέσµευση σε χρονική διάρκεια για τη χρήση υπηρεσιών
Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες Somfy για το Tahoma υπόκειται στην αποδοχή σας των Όρων και Προϋποθέσεων των
Υπηρεσιών µας (διαθέσιµοι στο https://www.somfy-connect.com/en/ και στην ιστοσελίδα της SOMFY (www.somfy.gr).
Οι εν λόγω όροι θα πρέπει να παρέχονται σε εσάς για την έγκρισή σας κατά την εγγραφή σε αυτές τις υπηρεσίες.

Έλεγχος
πρόσβασης

Λειτουργικά χαρακτηριστικά
100 io homecontrol,50 RTS
20 Zwave, 20 Enocean µέγιστο.

Αριθµός συνδεδεµένων συσκευών
Αριθµός συνδεδεµένων καµερών*

5 µέγιστο

Αριθµός συνδεδεµένων αισθητήρων

50 µέγιστο

Αριθµός συνδεδεµένων προϊόντων ενεργοποίησης σεναρίων

20 µέγιστο

Αριθµός προγραµµατισµένων Σεναρίων

40 µέγιστο

Αριθµός προγραµµατισµένων Ηµερών

20 µέγιστο

Αριθµός προγραµµατισµών «smart»

50 µέγιστο

Αριθµός συσκευών που περιλαµβάνονται σε ένα Σενάριο/Ηµέρα/ «Smart» προγραµµατισµό

40 µέγιστο

Ειδοποιήσεις µέσω Email

3 διευθύνσεις email

Η Apple, το λογότυπο Apple, το iPhone και iPad είναι εµπορικά σήµατα της Apple Inc.,
κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. • Το App Store είναι ένα σήµα υπηρεσιών της
Apple Inc. • Το Google Play είναι ένα σήµα κατατεθέν της Google Inc.

∆ιαστάσεις Συσκευής TaHoma

154 x 145 x 50 mm

Επικοινωνία
Η εξυπηρέτηση πελατών Somfy είναι διαθέσιµη να απαντήσει σε τυχόν αιτήµατα για
πληροφορίες ή συµβουλές σχετικά µε τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών Somfy.
Για το σύστηµα TaHoma® µπορείτε να ενηµερωθείτε και στο www.somfy.gr

* Η Somfy παρέχει χωρητικότητα αποθήκευσης των 100 Μb για φωτογραAv a i l a b l e a t
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φίες ανά Tahoma. Μπορείτε να διαχειριστείτε έως και 1000 φωτογραφίες, ανάλογα µε το µέγεθός τους. Οι εικόνες παραµένουν αποθηκευµένες
στους διακοµιστές της Somfy για 1 µήνα.
Σε περίπτωση υπέρβασης της µέγιστης χωρητικότητας, η νεότερη εικόνα
αντικαθιστά την παλαιότερη.

Ασφάλεια

∆ιαχειριστείτε όλες
τις λειτουργίες του σπιτιού σας
από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας!

Εξοικονόµηση
Ενέργειας

ΣΕΝΑΡΙΑ

Δωμάτια

Τι είναι το σύστηµα TaHoma?

Παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε
πολλά προϊόντα άλλων εταιριών που είναι
συµβατά µε το σύστηµα TaHoma®.
Επιπλέον µε τη χρήση έξυπνων αισθητήρων
µπορείτε να µειώσετε δραστικά την κατανάλωση
ενέργειας στο σπίτι σας.

Οικιακά ρολά 2

Παντζούρι

Εξωτερικές
περσίδες

ΑΤΖΕΝΤΑ

Οικιακά ρολά 1

Αγαπηµένα

Το σπίτι µου

Σενάρια

Ατζέντα

ON-ABC

Ρολοκουρτίνα

Παράθυρο οροφής

Φωτισμός

Ηλεκτρική κλειδαριά

Συναγερμός

Γκαραζόπορτα

Και όλα αυτά χάρη στη συσκευή
Tahoma® που απλά συνδέεται µε
το internet του σπιτιού σας.
Η συσκευή Tahoma® συνδέει
ασύρµατα όλες τις συνδεδεµένες
συσκευές στο σπίτι σας µε το
περιβάλλον χρήσης
(διασύνδεσης) Tahoma®.
Έχετε δωρεάν πρόσβαση σε
αυτό το περιβάλλον,
χρησιµοποιώντας τις ειδικές
εφαρµογές Tahoma® για
smartphone και tablet ή για
ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Το σύστηµα TaHoma®
σχεδιάστηκε για να σας κάνει τη
ζωή πιο εύκολη, και να σας
απελευθερώσει από τους
καθηµερινούς περιορισµούς, να
σας βοηθήσει να κάνετε το σπίτι
σας πιο λειτουργικό και πιο
ασφαλές!

Αυλόπορτα

SMART

Το σύστηµα TaHoma® είναι ο σύντροφος που
σας προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που
χρειάζονται για να έχετε κεντρικό έλεγχο, να
χειρίζεστε και να προγραµµατίζετε από απόσταση
µέσω internet λειτουργίες όπως:
Συστήµατα σκίασης, πρόσβασης, ασφάλειας,
φωτισµού, θέρµανσης κ.α, όλου του φάσµατος
των συµβατών προϊόντων της Somfy®.

Ομάδα

Συσκευές

Συσκευή
θέρμανσης

Αισθητήρας
φωτεινότητας

Αισθητήρας
θερμοκρασίας

Ανιχνευτής
ανοίγματος

Πυρανίχνευση
Smart

Πίνακας ελέγχου

off

Μια απλή εφαρµογή, 3 εύχρηστα µενού

ΣΕΝΑΡΙΑ

ΑΤΖΕΝΤΑ

SMART

ΕΞΥΠΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Με το σύστηµα Tahoma® έχετε τον κεντρικό έλεγχο όλου του συνδεδεµένου
εξοπλισµού στο σπίτι σας. Όταν είστε στο σπίτι ή όταν δεν είστε. Έχετε έλεγχο και
επιτήρηση της κατάστασης και των ρυθµίσεων του εξοπλισµού σας τεχνολογίας
io-homecontrol® χρησιµοποιώντας το ταµπλό της εφαρµογής. Ακόµα και στις
διακοπές σας, µπορείτε να ελέγχετε το σπίτι σας απ’ όπου κι αν βρίσκεστε.
∆ηµιουργείτε “Σενάρια” για τον έλεγχο ταυτόχρονα πολλών
συνδεδεµένων συσκευών.
Το πρωί, όταν φεύγετε από το σπίτι σας, µπορείτε να επιλέξετε το σενάριο "Έναρξη Ηµέρας",
που κλείνει τα ρολά, ενεργοποιεί το σύστηµα συναγερµού και σβήνει τα φώτα σας.

Mε την “Ατζέντα” εντάσσετε τα σενάρια στο δικό σας εβδοµαδιαίο πρόγραµµα.
Μπορείτε να φτιάξετε συνδυασµούς από σενάρια για τις τυπικές σας ηµέρες και να
προγραµµατίσετε µια εβδοµάδα µε διαφορετικά σενάρια κάθε µέρα.

Με τη λειτουργία “Smart” έχετε τον έλεγχο του συνδεδεµένου εξοπλισµού
σας, εκτελέση σεναρίου, ή λήψη ειδοποίησης σε προκαθορισµένες συνθήκες.
Το καλοκαίρι, όταν είστε στη δουλειά, θέλετε τα ρολά του σπιτιού
σας να κλείσουν, αν και µόνο αν υπάρχει ηλιοφάνεια
και η εξωτερική θερµοκρασία είναι πάνω από 25°.

• Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αποµακρυσµένες υπηρεσίες ελέγχου Tahoma, οι συνδεδεµένες συσκευές πρέπει να χρησιµοποιούν συµβατά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τη λίστα των συµβατών συσκευών θα βρείτε στο www.somfy.gr

Τέντα βεράντας

