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TaHoma®

Ta kontroll över ditt hem
Var du än befinner dig

Välbefinnande betyder att ditt hem anpassar sig till din livsstil

Med Tahoma är allt så enkelt mellan

Jag kan anpassa min Tahoma**

mig och mitt hem!
Med Tahoma får jag tillgång till en ny
värld av hemautomation: enkelt, lättillgängligt och uppgraderingsbart.
Med Tahoma är det jag som fattar besluten:
Jag har kontroll över mitt hem!

Konfigurera mitt hem

Skapa mina scenarier

Jag skapar en plan över hemmet och namnger
alla io- och RTS-produkter (markiser, rullgardiner,
persienner, screens, fönsterjalusier, garageportar,
belysning etc.). Jag kan koppla dem till de olika
rummen i hemmet.

Jag väljer helt enkelt alla de enheter som jag vill
styra samtidigt (t.ex. ett scenario som kör ner
alla rullgardiner, stänger takfönster och tänder
belysning ute och inne på samma gång).

Scenario?
Det handlar om att programmera hemmet för att göra livet enklare!
TaHoma-gränssnittet består av fyra menyer för programmering och styrning av all utrustning i hemmet
- enkelt och säkert.
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Genom att programmera flera scenario kan du sätta ett antal motordrivna produkter eller mottagare
i rörelse samtidigt, vid specifika tider eller med en enkel knapptryckning. Med scenarier kan du skapa
och återskapa din favoritmiljö när du vill.

Jag kan styra mitt hem i realtid

Jag kan styra alla io- och RTS-produkter
i mitt hem
• Individuellt (markiser, rullgardiner, persienner,
screens, fönsterjalusier, garageportar, belysning etc.)
• P er produktgrupp (t.ex. alla markiser).
•G
 enom scenarier.

Jag kan i realtid se utrustningens exakta
position: solskyddet halvvägs nere, garageporten
helt stängd.
Gäller io-produkter

Jag kan programmera mina scenarier så att de passar mig
Oavsett om jag är hemma eller borta, kan mina scenarier aktiveras automatiskt:

Med Tahoma® sparar jag
energi!
På vintern:
Jag kan programmera mina fönsterjalusier
att stängas automatiskt i skymningen, som
extra isolering för mina fönster, vilket innebär
upp till 10% besparingar på uppvärmningskostnaderna.*

Beroende på tidpunkten

Beroende på solljuset

Jag kan programmera min scenarier så att de
aktiveras automatiskt varje dag i veckan, vid
en tidpunkt som jag väljer. Eller så kan jag
programmera olika tider på olika dagar (exempelvis kan jag programmera ett "god morgonscenario" som startar kl 07.30 måndag till
fredag och kl 09.00 på helgerna).

På sommaren kan till exempel solskydd aktiveras så fort solen når ett förinställt gränsvärde.
Använd solsensorn som ett skymningsrelä för
att tända belysning ute och inne.

På sommaren:
Solsensorn reglerar automatiskt mina
markiser, screens och rullgardiner. På så
sätt kan jag hålla huset svalt, även när
jag är borta. Dessutom kan jag sänka
inomhustemperaturen med upp till 9 °C
med naturliga medel.

*Physibel-studie utförd för den europeiska solskyddsorganisationen (ES-SO) i Bryssel.
** Tahoma är kompatibel med all utrustning som innehåller io-homecontrol®-teknik, samt med RTS-produkter (Radio Technology Somfy®).
io-homecontrol ® är ett kommunikationsprotokoll som delas av ett antal större varumärken vars produkter efterhand utvecklas för att omfatta
detta protokoll. Idag kan du redan styra markiser, screens, utvändiga persienner, takfönster, grindar, garageportar, ytterdörrens lås, belysning och
elektriska apparater. I morgon kommer du också att kunna styra larm, värme, luftkonditionering och mer ...
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Trygghet innebär att jag kan hantera oväntade händelser, var jag än befinner mig

Med Tahoma är allt så tryggt

Var jag än är kan jag kontrollera utrustningen i mitt hem

mellan mig och mitt hem!

Jag kan hantera all utrustning i mitt hem från kontoret (via min PC) eller till och med på resande fot
(via en smartphone eller en surfplatta med Internetanslutning).

Var jag än befinner mig är jag alltid i
kontakt med mitt hem, eftersom jag
kan fjärrstyra det.

Jag kan när som helst kontrollera tillståndet för en viss utrustning i realtid - öppen eller stängd, på
eller av - och vid behov ingripa.

Gate

Gate

Roller blin..

Gate

OK

Home
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OK for all

Dashboard

Roller blind

Light

TV room blind

Cancel

Favourite

OK

Home

OK for all

Dashboard

Light
Entry light

Cancel

Favourite

OK

Home

OK for all

Dashboard

Cancel

Favourite

Var jag än är kan jag kontrollera att
mina instruktioner har genomförts
på rätt sätt
Tack vare kontrollpanelen är allt under
kontroll.
Jag kan också kontrollera att de programmerade
åtgärderna har fungerat som de ska.
Gäller io-produkter

Dashboard
History

In progress

Scheduled

> S torm på gång?
Från min mobil kan jag kolla om markisen
på min uteplats har hissats upp - och stänga
takfönstren på samma gång. Jag vet att mina
instruktioner har utförts korrekt.

Terrace awning

Terrace...

OK for all

Home

Lock the entry door
2011 - 03 - 07 23:00

Window

Bedroom window 2

100%

OK

> Vad händer om min dotter tappar sin
nyckel?
Jag kan öppna dörren för henne med bara
ett par klick på min mobil. Dessutom får jag
genast en bekräftelse på att hon är i säkerhet
inne i huset.

Window

Terrace Awning

Cancel

Dashboard

Door lock

OK

Favourite

Home

OK for all

Cancel

Dashboard

Favourite

Door lock
Door lock

OK

OK for all

Home

Cancel

Dashboard

Favourite

Close all the roller shutters
2011 - 03 - 07 21:30

>Jag kan vara säker på att huset är ordentligt säkrat
Från min mobil tar det bara några sekunder
att kontrollera att fönsterjalusierna, ytterdörren och garaget är ordentligt stängda. Så jag
behöver inte längre gå en kontrollrunda runt
hela huset!

Open the roller shutter
2011 - 03 - 07 07:00

Home

Dashboard

Roller shut...

Roller shutter

Garage...

OK

Supervision

OK pour tous

Tableau de bord

Garage door
Gate

Shutter bedroom 1

Annuler

Favoris

OK

Home

OK for all

Dashboard

Cancel

Favourite

Favourite
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Det här behöver du veta om TaHoma

Tahoma består av två delar:
En styrbox som är enkel att installera

Ett abonnemang

• D enna gör att du enkelt kan
aktivera all utrustning i huset.

• A bonnemanget ger dig tillgång till det webbaserade Tahoma-gränssnittet.

• T ahoma-boxen skickar signalen
till och från dina solskydd och
radiomottagare.

• D är får du tillgång till en säker, lösenordsskyddad HTTPS-webbplats.
• Teckna ditt abonnemang på www.somfy.se

•H
 emma är din Tahoma-box ansluten till
din router.
• D in installatör kan koppla upp sig till boxen
och göra de inställningar som krävs.

Tahoma: hur fungerar det?
1. Du skickar en instruktion via en dator, en
surfplatta eller en telefon som är ansluten
till internet.

2. Din instruktion tas emot av en säker server
som dirigerar den till Tahoma-boxen i ditt
hem.

3. Denna box skickar sedan instruktionen till
den aktuella io-homecontrol®-enheten
eller RTS-enheten, som skickar en retursignal* som bekräftelse. Boxen skickar sedan
denna signal tillbaka till dig. Hela processen
tar bara några millisekunder.
Gäller io-produkter

*

Tahoma-boxen

Somfykvalitet

Betyder trygghet!
Även om jag inte är hemma kan jag kontrollera att mina inställningar
har utförts korrekt.*

Somfys motorer är konstruerade och testade för att hålla tusentals
cykler, även under extrema väderförhållanden. Innan de installeras
i ditt hem testas 100% av Somfys produkter på produktionslinjen.
Somfy garanterar sina produkter i fem år för sina installatörs- och
tillverkarkunder.

* Gäller endast utrustning som omfattas av radiotekniken i ®io-homecontrol. RTS-produkter kan
fortfarande styras av surfplattan.

Betyder kontroll!
Jag har alltid kontroll över mitt hem: Jag kan hantera min utrustning
efter tycke och smak och avaktivera automatiska scenarier när som helst.

På väg mot intelligenta hem med io-homecontrol®,

tack vare förhållanden som bygger på enkelhet

Utvändig persienn
Invändig fönsteravskärmning
Takfönster
Ytterdörr

Fönstermarkis, Screens

Belysning

Larm
Uppvärmning

Pergola
Markis på uteplats

Luftkonditionering

Grind
Fönster
Garageport

Med io-homecontrol® kan Somfy-produkter kommunicera och interagera med varandra och med produkter från andra stora märken för hemutrustning.

Vad är io-homecontrol®?
io-homecontrol® är den nya radiokommunikationsstandarden för hemutrustning. Somfy
integrerar io-homecontrolteknologi i markiser,
grindar, garageportar och belysning samt i
fönsterjalusier.
Dessutom delar Somfy denna teknik med andra
stora märken på hemutrustningsmarknaden.

io-homecontrol® -partners

Det intelligenta hemmet finns nu
inom räckhåll och är lätt att använda
io-homecontrol®är enklare och billigare att
installera, lättare att uppgradera när behoven
ändras och ger en garanterad kompatibilitet
under lång tid mellan olika produktfabrikat
i byggbranschen.

Genom att välja io-motoriserade
produkter kommer ditt hem att
vara "io-ready" redan från början
Med garanterad kompatibilitet kan du lägga till
utrustning efterhand: Alla nya "io-produkter"
integreras automatiskt i systemet.

Din io-homecontrol® installation med 4 ord
Tvåvägs

Krypterad

En kommunikativ installation:
io-homecontrol® gör det möjligt att utbyta
information mellan styrenheter, automatiserade
system och motorer och medger återkoppling i
realtid, vilket gör installation, användning och
underhåll enklare och säkrare.

Dialogen är 100% säker:
Den manipuleringssäkra 128-bitars krypteringsnyckeln står emot alla intrångsförsök. Denna krypteringsnyckel är exklusiv för varje anläggning och har samma
säkerhetsnivå som en transaktion på en internetbank.

Multi-frekvens

Garanterad täckning: Den frekvens som används
ger utmärkt signalspridning i bostäder och garanterar
täckning inom en radie av minst 20 m i en betongbyggnad. Ute i det fria kan räckvidden sträcka sig till minst
200 m. Vid behov kan räckvidden enkelt ökas genom
att du lägger till en repeterare.

Pålitligare överföring:
io-homecontrol® skannar av tre radiofrekvenser
mellan 868 och 870 MHz och väljer automatiskt den bästa för att överföra kommandot.

Räckvidd

SOMFY Nordic AB
Box 60038
216 10 Limhamn
Sverige
Tel: 040 16 59 00
Fax: 040 16 09 98
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www.somfy.se

io-homecontrol® är avancerad och säker teknik som är enkel att installera. Produkter med etiketten
io-homecontrol® kan kommunicera med varandra och därigenom höja komforten, förbättra säkerheten och spara energi.
www.io-homecontrol.com

