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OVER SOMFY EN SMART HOME

Slim wonen
begint bij somfy

Met Somfy Smart Home kunt u op elk moment en vanaf elke plek ter
wereld alle aangesloten apparatuur in huis via smartphone of tablet
in de gaten houden én bedienen.
We hebben het dan niet alleen over
de zonwering of de rolluiken maar
bijvoorbeeld ook over de verlichting,
de temperatuur in uw huis en sensoren en camera’s om uw huis in de
gaten te houden. Kortom, het Somfy
Smart Home systeem is volledig op
uw eigen wensen af te stemmen en
waar en wanneer ook ter wereld te
monitoren en te bedienen. Onze oplossingen zijn bovendien zeer eenvoudig in het gebruik en gemakkelijk te
installeren. Met Somfy Smart Home
haalt u met minimale inspanning het
maximale uit uw huis. Deze gids geeft
een overzicht van alle Smart Home

oplossingen die momenteel beschikbaar zijn, zowel van Somfy als van
onze partners. Slim wonen begint bij
Somfy!

Over Somfy
Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot de
marktleider van gemotoriseerde oplossingen en specialist in huisautomatisering voor in en rondom het
huis. Somfy is erkend fabrikant van
elektrische motoren, bedieningen
en sensoren voor buitenzonwering,
rolluiken, raamdecoratie, gordijnen,
tuinhekken, garagedeuren en verlichting voor huizen en gebouwen. Smart

Home van Somfy is huisautomatisering op z’n best: handmatig of automatisch bedienen van elektrische
apparaten waar u ook bent. Wereldwijd is Somfy actief in 59 landen en
hebben Somfy producten hun
betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen consumenten.

Somfy House
Eerst zien dan geloven? Kom naar
het Somfy House in Hoofddorp en
ervaar Smart Home in optima forma.
Onze demonstrateurs staan klaar
om u alle Somfy Smart Home oplossingen te laten proberen en ervaren.

Partners
Somfy werkt continue aan productinnovaties om uw woning nog aangenamer
en slimmer te maken. Daartoe bieden we niet alleen een compleet aanbod
van Somfy-producten. Maar ook een brede keuze uit het aanbod van producten
van andere marktleidende smart home merken die te integreren zijn in Somfy
Smart Home.
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SMART HOME

Slim wonen met

TaHoma

®

De TaHoma® is een slimme box die de schakel vormt
tussen u en uw huis. Het is het hart van uw Smart Home
en linkt de aangesloten producten met de TaHoma® app,
zodat besturen en instellen van deze producten altijd en
overal via uw smartphone mogelijk is. Met een enkele
handeling de lichten uit en de rolluiken laten zakken? Geen
probleem met TaHoma®

Met de TaHoma® zijn alle aangesloten
producten in en rond het huis afzonderlijk of per productgroep via uw
smartphone, tablet of PC waar ook ter
wereld te monitoren en te bedienen.
Dit is niet alleen heel handig het
geeft ook een veilig gevoel! Vanaf
uw vakantieadres de lichten aan of
de gordijnen opendoen, geeft een

bewoonde indruk en dat schrikt
indringers af. Uw huis in de gaten
houden door middel van sensoren of
camera’s? ook dat kan! Met de TaHoma® staat u altijd in contact met uw
huis: gemakkelijk, comfortabel en veilig. Dat is Smart Home van Somfy!

TaHoma®

Somfy biedt Smart Home
oplossingen voor
Zonwering, raamdecoratie,
rolluiken en dakramen
Licht & schakelen
Klimaatbeheersing
Signaleren & observeren
Toegang
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Waarom Somfy Smart Home

TaHoma®
2401356

Specificaties

Eenvoudig

Uitbreidbaar

•	Bedien uw huis met één druk op de knop, waar u
ook bent
•	Pas instellingen aan wanneer u wilt en hou altijd
de controle over uw apparatuur.

• Somfy Smart Home is gemakkelijk uit te breiden: Somfy
	biedt oplossingen voor binnen- en buitenzonwering,
schakelen van verlichting en elektrische apparaten,
klimaat, signaleren & observeren en toegang.

Afmetingen

110 x 71 x 28 mm

Draadloos bereik

20 m door twee betonnen muren,
200 m open veld

Radiofrequentie

io (2 weg), RTS (1-weg)

Toegankelijk

Kies gecertificeerde veiligheid

Voeding

230V - 50Hz

Garantie

2 Jaar

• Somfy Smart Home oplossingen zijn draadloos, dus in
ieder huis te gebruiken.
• Gemakkelijk en snel te installeren, zonder breekwerk.
Het enige dat u nodig heeft is een internetmodem in huis
en een internetverbinding op uw smartphone of tablet.

• TaHoma® box is SySS-gecertificeerd,
een indicator van high performance
veiligheid. Dit betekent dat uw gegevens en het systeem
zeer goed tegen hacken beschermd worden en dus
privé blijven.

SMART HOME
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OVER TAHOMA®

Altijd in

contact

met uw huis
via de TaHoma® app!

3 eenvoudige menu’s
Scenario’s
Stel zelf scenario’s samen om meerdere toepassingen met één klik te bedienen.
Voorbeeld: scenario “Wakker worden”. Met één klik openen de rolluiken,
springen enkele lampen aan en gaat de verwarming op 20°C.

Agenda
Stel zelf standaarddagen samen waarop één of meer scenario’s starten en
plaats deze dagen in een jaar-kalender.
Voorbeeld: Vakantie. De (tuin) verlichting gaat ‘s avonds automatisch aan en de
beveiliging blijft 24 uur actief.

Smart
Programmeer een aantal acties onder bepaalde voorwaarden.
Voorbeeld: als ik op kantoor ben, moet mijn zonwering omlaag als de zon fel
schijnt en het warmer is dan 25°C.

Met de TaHoma® app maakt u van uw
smartphone of tablet het bedieningspaneel van uw Smart Home.
Deze intuïtieve app maakt het bedienen, programmeren en monitoren
van de apparatuur in uw huis heel
gemakkelijk. De app is beschikbaar
voor zowel Android als iOS. Met één
druk op de knop bedient u (binnen)
zonwering, rolluiken, gordijnen, dakramen, garagedeuren en hekwerken
die voorzien zijn van een Somfy motor.
Ook kunt u uw verlichting instellen en
houdt u uw huis in de gaten door middel van sensoren en camera’s. Dankzij
de TaHoma® app staat u waar u ook
bent, altijd in contact met uw huis. Gemakkelijk en veilig.
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ZONWERING, ROLLUIKEN, RAAMDECORATIE & DAKRAMEN

Haal meer uit uw

Rolluiken

met Somfy Smart Home

Rolluiken voorkomen hinderlijke zonlichtreflecties in huis, beschermen u tegen
ongewenste inkijk en inbrekers en beschikken over uitstekende zonwerende en isolerende
eigenschappen. Ook beschermen zij uw interieur tegen de invloed van zonlicht op
meubels en planten. Wanneer u bij aanschaf van uw gemotoriseerde rolluiken kiest
om deze te besturen met behulp van Somfy Smart Home dan kunt u uw rolluiken
altijd bedienen met uw smartphone of tablet, thuis en onderweg.
Somfy Smart Home maakt het besturen van uw rolluiken
wel heel eenvoudig en intuïtief: met een simpele vingerveeg
in de app op uw smartphone stelt u de rolluiken in op elke
gewenste positie.
Of automatiseer uw rolluiken door deze op tijd in te stellen,
dat is niet alleen makkelijk, maar zo kunt u ook altijd de
indruk wekken dat er iemand thuis is. Via uw smartphone
kunt u checken of uw rolluiken gesloten zijn, zonder dat u
het hele huis hoeft te doorlopen. Koppelt u uw rolluiken via
TaHoma® aan een temperatuur of lichtmeter? Dan zullen

deze automatisch reageren op de door u ingestelde waardes
en houdt u uw huis gemakkelijk op de juiste temperatuur.
En er is nog veel meer mogelijk wanneer u kiest voor
Somfy Smart Home. U kunt uw rolluiken bijvoorbeeld
ook via de TaHoma verbinden met uw verlichting en rookmelder. In geval van brand openen uw rolluiken zich dan
vanzelf en springt uw verlichting direct aan voor een
veilige vluchtroute. Of laat de rolluiken automatisch sluiten
wanneer de bewegingsmelder in uw tuin een potentiële
indringer detecteert. Dat geeft een gerust gevoel. Met
Somfy Smart Home haalt u meer uit uw rolluiken!

Geschikt voor

Combined window shutters
Renovation roller shutter
Indoor roller shutter
Integrated roller shutter
Combined windowCombined
shutters window
Renovation
shuttersroller shutter
Renovation roller shutter
Indoor roller shutter
Indoor roller shutter
Integrated roller shutter
Integrated roller shutter

Voorzet rolluik
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Opbouw rolluik
geïntegreerd in
het raam

Geïntegreerd rolluik
in de spouwmuur
SMART HOME
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ZONWERING, ROLLUIKEN, RAAMDECORATIE & DAKRAMEN

Uw

zonwering

volledig geautomatiseerd

Zonwering bestaat in vele vormen: markiezen, knikarmschermen, luifels,
pergola’s, screens en buitenjaloezieën. Welke vorm u kiest, is afhankelijk
van uw smaak, de stijl van uw huis en van uw behoeftes. Zonwering is
er om uw verblijf op het terras te veraangenamen en om in de zomer de
temperatuur binnenshuis te regelen. Met Somfy Smart Home biedt zonwering
bovendien veel gemak en comfort.

Valence awning

Wat uw voorkeur ook is, alle zonweringen, voorzien van Somfy motor, zijn
bedienbaar via wandschakelaar of op
afstand via afstandsbediening. Somfy
Smart Home voegt daar extra mogelijkheden aan
toe.
Met behulp van de
Lateral arm
awning
Folding arm awning
cassette awning
TaHoma® kunt u uw Semi
zonwering
automatisch laten aansturen via door u
ingestelde scenario’s. Maar u kunt dat
ook handmatig doen vanaf uw werk
of vakantieadres via smartphone of

tablet, voor een comfortabele temperatuur in huis. Licht- of temperatuursensoren maken het u nog gemakkelijker. Daarmee kunt u uw zonwering
zelfs weergestuurd laten bedienen. Dat
stelt u in staat om de binnentemperaCassette awning
Valence awning te
tuur
van uw huis zo goed mogelijk
regelen en uw zonwering optimaal te
gebruiken.

Lateral arm awning

Geschikt voor

greek type awning

Balcony awning
Canopy
Wintergarden cassette awning
Folding arm awning
Semi cassette awning
Cassetteawning
awning
Wintergarden cassette
Cassette screen
Cassette Markisolette Cassette awning
Semi cassette awning
Valence awning

Folding arm awning

Screens

12
Cassette screen

Knikarmschermen

SMART HOME
Cassette screen
Cassette Markisolette

Cassette
Markisolettecassette awning
Wintergarden

Markiezen

Wintergarden cassette awning
greek type awning

Lateral arm awning
greek type awning
Valence awning
Lateral arm awning Wintergarden cassette awning

Balcony awning

Canopy

Uitvalschermen

greek type awning
Wintergarden cassette awning

Wintergarden cassette awning
Balcony awning

Balcony awning
Canopy

Canopy

SMART HOME
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ZONWERING, ROLLUIKEN, RAAMDECORATIE & DAKRAMEN

Afstandbedienbare

raamdecoratie
comfortabel & veilig

Elektrisch bedienbare binnenzonwering en gordijnen
bieden meer comfort & veiligheid en kunnen een bijdrage
leveren aan een gebalanceerd binnenklimaat. Geen gevaarlijke koorden, dus veiliger voor kleine kinderen. Geen vieze
vingers op uw raamdecoratie, een intensiever gebruik en
meer bedieningsgemak. Met Somfy Smart Home zijn
elektrisch bedienbare raamdecoratie eenvoudig op tijd te
programmeren en via smartphone of tablet te bedienen.

Dat is niet alleen gemakkelijk, maar ook veiliger. U kunt zo
namelijk altijd en overal de indruk wekken dat er iemand
thuis is. Elektrische raamdecoratie is ook aan te sluiten op
licht- en temperatuursensoren waardoor ze automatisch
openen of sluiten bij door u ingevoerde omstandigheden of
temperaturen. Hierdoor zijn uw meubels beter beschermd
tegen verkleuring door UV licht en blijft uw huis aangenaam
koel.

Haal het maximale uit uw

Geschikt voor alle types binnenzonwering & gordijnen.
Venetian blinds

Roman blinds
Balloon
shades
Curtains
Roller blinds
Roman
Pleated
& Cellular
blinds
Sheer
Horizontal
shades
Balloon shades
Curtains
Venetian
blindsCurtains
Balloon
shades
Curtains
Balloon
shades
Romanblinds
blinds
Pleated
blinds
Roman
blinds
Pleated
& Cellular
blinds
Sheer Horizontal
shades
Roman
blindsRoller
Pleated
& Cellular
blinds
blinds blinds Roller
Sheer
Horizontal shades
blindsblinds
blinds & Cellular
Roller blinds
VenetianRoller
blindsVenetian
Venetian

Rolgordijnen

Louver

Vouwgordijnen

Projector lift
lift
Projections
Projections screens
Projections screensProjector
Louver screensLouver
Louver

Pinnoleum
Projector
lift
Projections
screens

Plissé gordijnen

Pinnoleum
Pinnoleum
Projector lift

Horizontale jaloezieën

Pinnoleum
Louver

Projections screens

Pleated & Cellular blinds
Sheer Horizontal shades

Gordijnen

Projector lift

Pinnoleum

Velux dakramen
Balloon shades

Curtains

Sheer Horizontal shades

Heeft u een Velux dakraam wat u zonder al te veel moeite, of zelfs op afstand,
open en dicht wilt kunnen doen? Dat kan. Als u kiest voor Somfy Smart Home,
dan kunt u de elektrische ramen van Velux ook eenvoudig voorprogrammeren of laten reageren op sensoren. En natuurlijk op afstand bedienen met uw
smartphone of tablet. En dat geldt ook voor het rolluik aan de buitenzijde en de
binnenzonwering van de elektrische Velux dakramen. Kijk voor meer informatie op www.velux.nl
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ZONWERING, ROLLUIKEN, RAAMDECORATIE& DAKRAMEN

Smart Home
accessoires

voor gebruik met zonwering, rolluiken, raamdecoratie en dakramen
Het gebruik van zonwering, binnenzonwering en rolluiken helpt u om de temperatuur binnenshuis te regelen.
Dankzij de TaHoma® kunt u dit handmatig of volautomatisch regelen via smartphone of tablet. Maar handige licht-,
temperatuursensoren maken het u nog gemakkelijker en zorgen voor optimaal gebruik van uw producten.

Sunis io - Lichtsensor
1818245

Specificaties
Afmetingen

78 x 78 x 37 mm

Communicatie

io (2-weg)

Beschermingsklasse

IP 34

Operationele temperatuur

-20 ºC tot +60 ºC

Voeding

2 x AA Batterij

Garantie

2 Jaar

• Draadloze lichtsensor voor binnen en buiten
•	Kan via de TaHoma® gekoppeld worden aan verschillende Somfy-producten (verlichting, beveiliging, zonwering)
en voorgeprogrammeerde scenario’s
• Voeding via batterijen (meegeleverd)
• Eenvoudige montage
•	Verstuurt de gemeten lichtintensiteit naar TaHoma®

Thermis io – Temperatuursensor
1822303

Specificaties
Afmetingen

78 x 78 x 37 mm

Communicatie

io (2-weg)

Beschermingsklasse

IP 34

Operationele temperatuur

-20ºC tot +60ºC

Voeding

2 x AA batterij

Garantie

2 Jaar

•	Draadloze temperatuursensor voor gebruik binnen en buiten
•	Kan via de TaHoma® gekoppeld worden aan verschillende Somfy-producten en voorgeprogrammeerde scenario’s
• Eenvoudige installatie
•	Verstuurt de gemeten temperatuur naar TaHoma®
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LICHT & SCHAKELEN

Verlichting & apparaten

schakelen

LICHT & SCHAKELEN

Afstandbedienbaar stopcontact binnen - AAN/UIT
2401150 (F-type) / 2401091 (E-type)

met één druk op de knop

Specificaties
Afmetingen

53 x 110 x 77

Draadloos bereik

30 m in open ruimte

Communicatie

RTS (1-weg)

Max. vermogen

3600 W - max. 16 A

Voeding

230 V

Garantie

2 Jaar

Met één druk op de knop of voorgeprogrammeerd uw verlichting aan, uit of
in de juiste sfeer. De draadloze schakelaars van Somfy zijn gemakkelijk te
plaatsen en eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening.

In combinatie met de TaHoma® kunt u uw verlichting en elektrische apparaten ook via voorgeprogrameerde scenario’s, op basis van tijd of handmatig via smartphone en tablet bedienen. Op elk moment
en vanaf elke locatie. Dat is niet alleen comfortabel en energiezuinig, maar ook veilig. Want zo kunt u uw
huis altijd bewoond laten lijken en dat schrikt potentiele inbrekers af. Dat is Somfy Smart Home!

• Op afstand bedienbaar aan/uit
•	In combinatie met TaHoma® bedienbaar met
smartphone, tablet en PC
• Inzetbaar als tijdklok
• Zeer eenvoudig te installeren
• Aan/ uit schakelaar

Gloeilamp

Spaarlamp

Led

Halogeen

Afstandbedienbare inbouwontvanger verlichting - AAN/UIT RTS
1811251

Specificaties

•
•
•
•
•
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Bedien uw verllichting op afstand: aan/uit
Kan geplaatst worden achter bestaande schakelaar
Bestaande schakelaar blijft bruikbaar
In te bouwen bij 50 mm beschikbare diepte
Niet aanbevolen voor verlichting met laag vermogen

Afmetingen

45 x 41 x 19

Beschermingsklasse

IP 20

Communicatie

RTS (1-weg)

Max . vermogen

500 W Halogeen, 60W LED

Voeding

230 V

Garantie

2 Jaar

Gloeilamp

Spaarlamp

Led

Halogeen

SMART HOME
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Afstandbedienbaar stopcontact binnen – AAN/ UIT Z-wave

Micro-ontvanger verlichting AAN/ UIT Z-wave

1822484 (F-type) / 1822483 (E-type)

1 822 488

Specificaties

Specificaties

Afmetingen

74 x 52 x52 mm

Afmetingen

42 x 43 x16 mm

Draadloos bereik

30 m

Beveiligingsgraad

IP 20

Communicatie

Z-wave (2-weg)

Communicatie

Z-wave (2-weg)

Max . vermogen

1500 W

Draadloos bereik

30 m

Voeding

230 V

Max. vermogen

2500 W

Garantie

2 Jaar

Voeding

230 V

Garantie

2 Jaar

• Op afstand bedienbaar aan/ uit
•	Controleer via de TaHoma de huidige status van
uw verlichting
• Inzetbaar als tijdklok
• Ultra compacte afmetingen
• Zeer eenvoudig te installeren
• Aan/ uit schakelaar
• USB Dongle (Ref. 1822492) vereist (niet inbegrepen)

Gloeilamp

Spaarlamp

Led

Halogeen

•	Op afstand controle over uw verlichting aan/ uit
•	Kan achter bestaande schakelaar worden geplaatst
• Bestaande schakelaar blijft bruikbaar
• In te bouwen bij 40 mm beschikbaar diepte
•	Bi-directional feedback - bekijk huidige status
•	Niet aanbevolen voor laag vermogen verlichting
• USB Dongle (Ref. 1822492) vereist (niet inbegrepen)

Gloeilamp

Spaarlamp

Led

Afstandbedienbaar stopcontact binnen – AAN/ UIT Dimmen Z-wave
1822486 (F-type) / 1822485 (E-type)

• Op afstand bedienbaar aan uit
•	Controleer via de TaHoma de huidige status van
uw verlichting
• Inzetbaar als tijdklok
• Ultra compacte afmetingen
• Zeer eenvoudig te installeren
• Aan/ uit schakelaar
• USB Dongle (Ref. 1822492) vereist (niet inbegrepen)
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Specificaties
Afmetingen

74 x 52 x52 mm

Draadloos bereik

30m

Communicatie

Z-wave (2-weg)

Max . vermogen

250 W

Voeding

230 V

Garantie

2 Jaar

Gloeilamp

Spaarlamp

Led

Halogeen

SMART HOME
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LICHT & SCHAKELEN

Somfy Smart Home

Verlichtingontvanger buiten AAN/UIT
1 810 628

Specificaties

•	Op afstand controle over uw elektrische producten
buiten zoals tuinverlichting, fonteinen etc. aan/uit
• Spatwaterdicht (IP44)

Afmetingen

110 x 110 x 40mm

Beschermingsklasse

IP 44

Communicatie

RTS (1-weg)

Max. vermogen

500 W

Voeding

230 V

Garantie

3 Jaar

•	Op afstand controle over uw elektrische apparatuur
binnen aan/uit
• Gebruik binnen, vervangt de bestaande schakelaar
•	Ook verkrijgbaar als opbouwversie
(Vereist ref. 9 154 122).
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Philips Hue is een draadloos verlichtingssysteem, waarmee u de verlichting
in huis kunt aanpassen aan uw persoonlijke levensstijl en de wensen die
hierbij horen. Vervang de bestaande lampen door Hue-lampen, installeer
de bridge, download de app... en het feest kan beginnen!

Gloeilamp

Spaarlamp

Led

Halogeen

Verlichtingontvanger binnen AAN/UIT
1 810 165

ontmoet Philips Hue

Specificaties
Afmetingen

81 x 81 x 45 mm

Beschermingsklasse

IP 30

Communicatie

RTS (1-weg)

Max. vermogen

500 W

Voeding

230 V

Garantie

3 Jaar

Gloeilamp

Spaarlamp

Led

De mogelijkheden van Philips Hue zijn
eindeloos. Zo kunt u nu ook al uw Philips Hue-lampen bedienen via Somfy
Smart Home. Koppel Philips Hue aan
de Somfy TaHoma® en ontdek bijvoorbeeld hoe u uw Philips Hue verlichting
kunt laten reageren op een Somfy
lichtsensor of bewegingsmelder. Zodat de verlichting automatisch aangaat
wanneer u binnenkomt of wanneer het

donker wordt. Of plaats uw Hue verlichting in een scenario met uw Somfy
Smart Home toepassingen voor raamdecoratie of zonwering voor een prettige sfeer in huis of op uw terras.
Philips Hue producten zijn te verkrijgen via diverse elektronica en doehet-zelf winkels en online.

Halogeen

SMART HOME
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KLIMAATBEHEERSING

Een behaaglijk

klimaat
in huis

Altijd thuiskomen bij een aangename temperatuur en toch spaarzaam met
energie zijn? Dat kan dankzij de samenwerking van Somfy met twee toonaangevende verwarmingsmerken: Honeywell en Hitachi.

Met EvoHome heeft Honeywell een systeem ontwikkeld waarmee de temperatuur in verschillende zones afzonderlijk geregeld kan worden. Een draadloze kamer-thermostaat toont de temperatuur in alle zones. En met de TaHoma® kunt u de
EvoHome via uw smartphone, tablet of PC besturen.
Voor alle verkooppunten van Honeywell producten gaat u naar www.kijkvoelbeleef.nl

Honeywell EvoHome thermostaat
• Bedieningspaneel om de verwarming in uw woning te regelen
• Geschikt voor vrijwel alle soorten CV ketels in Nederland
• In combinatie met TaHoma® ook draadloos te in te stellen en te bedienen
•	Een Honeywell HGI-80 USB Module is vereist om de Evo Home te koppelen
aan de TaHoma®

Honeywell EvoHome radiator controller
Optimaliseer en personaliseer het gebruik van uw verwarming of airconditioning via de TaHoma® met
tijdprogrammering per dag of per week of handmatig via smartphone, tablet of PC.

HR92
• Vereist Honeywell HGI-80 en EvoHome systeem
•	Maakt de radiatoren in uw huis draadloos
bedienbaar met de TaHoma®
• Meet de temperatuur per kamer
•	Eenvoudig te lezen display door tegenlicht en
draaibaar scherm

Honeywell USB Module
HGI-80
•	USB-module om Honeywell EvoHomeverwarmingssysteem te koppelen aan de TaHoma®
• Eenvoudige installatie
•	Bij gebruik van meerdere USB-modules, aan te
sluiten via USB-hub

24
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KLIMAATBEHEERSING

Airconditioning maakt het mogelijk om het hele jaar door, ongeacht de weersomstandigheden buiten, een comfortabele
temperatuur binnenshuis te hebben. Dankzij de samenwerking tussen Somfy en Hitachi is de Hitachi-airconditioning nu
ook te bedienen via de TaHoma®. Met de TaHoma® kan de Hitachi airconditioning afzonderlijk of samen met andere elektrische producten bestuurd worden. Nog meer gemak, nog meer comfort.
Voor alle verkooppunten van Hitachi airconditioning producten gaat u naar www.hdklimaatsystemen.nl

Hitachi Air-Air Adapter
SPX-TAG01
•	Draadloze adapter om geschikte Hitachi
airconditionings te koppelen aan de TaHoma®
•	Maakt contact met de CN7- of CN1101-poort in
Hitachi airconditionings
•	Dit product wordt geleverd en onderhouden
door Hitachi

Langer genieten van uw

terras
						met Somfy

Terrasverwarming
Met behulp van Somfy’s terrasverwarmer blijft het ook buiten onder uw pergola, zonwering
of terrasoverkapping net wat langer aangenaam. Koppeling aan de TaHoma® garandeert
comfort en draagt bij aan een voordelig energieverbruik.
Terrasverwarmer

Radiator thermostaatknop

Specificaties

1 822 489
•	thermostaatknop om de temperatuur in een vertrek te regelen via de TaHoma, of lokaal.
•	Met display om gewenste temperatuur af te lezen
•	Maakt het via de TaHoma mogelijk de radiator dmv een tijdklok in te stellen.
• Z-wave USB (ref 1822429) vereist (niet inbegrepen)

Specificaties
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Afmetingen

91 mm x 51 mm (incl. adapter RA afsluiter)

Bereik

30 m in open ruimte (werkt via z-wave mesh netwerk)

Hoek

104º

Voeding

2x AA batterij (meegeleverd)

Garantie

2 Jaar

Communicatie

Z-wave (2-weg)

Levensduur batterij

Tot 2 jaar

Meegeleverde accessoires

Danfoss RA adapter
Danfoss K adapter
(alternatieve adapters verkrijgbaar via Danfoss)

•
•
•
•
•

Terrasverwarmer
Kan bevestigd worden aan pergola of muur
4 standen instelbaar: 0-33-66-100%
Verwarmt tot 16 m2
Verkrijgbaar in 3 kleuren: wit (RAL 9010), zilver en grijs

Afmetingen

483 x 176 x 230 mm

Communicatie

RTS (1-weg)

Max. vermogen

2000 W

Voeding

230 V

Garantie

2 Jaar

SMART HOME
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SIGNALEREN & OBSERVEREN

Signaleren &
observeren
altijd op de hoogte
van de situatie thuis

Door gebruik te maken van de draadloze sensoren, camera’s en melders in combinatie met
de app op uw smartphone, wordt u altijd en automatisch op de hoogte gehouden van wat er
zich in en om uw huis afspeelt. U ontvangt een bericht wanneer er een bewegingsmelder, of

IP Camera

Aangesloten op de TaHoma®, biedt een IP camera u de
mogelijkheid om uw huis op afstand te bekijken via smartphone, tablet of PC. Ook kan de camera automatisch foto’s
maken bij activatie van bijvoorbeeld een rook- of bewe-

gingsmelder. Deze foto’s worden opgeslagen op een beveiligde Somfy-server waardoor u ze op elk moment en op
elke plek met uw smartphone of tablet kunt bekijken. Met
een Somfy IP Camera houdt u dus altijd een oogje in het zeil.

IP/WiFi Camera - Binnen
1 875 110

Specificaties
Afmetingen

95 x 54 x 58 mm

Voeding

AC Adapter

Garantie

5 Jaar

• Altijd en overal zicht op wat er in uw huis gebeurt
•	Camera’s kunnen toegevoegd worden aan een scenario: u bepaalt zelf bij welke actie er foto’s worden gemaakt
• Foto’s worden opgeslagen op de beveiligde TaHoma®-server
•	Aan te sluiten op de TaHoma® via router, WiFi of Ethernet-kabel
• Maximaal 5 camera’s per TaHoma®

rookmelder afgaat, ook wanneer u niet thuis bent. En u kunt meekijken via een camera. Een

Bewegingsmelders

gerust gevoel!
Plaats een camera bij uw voordeur zodat u kunt zien wie
uw huis binnenkomt. Of gebruik een deur- en raamcontact
om u op de hoogte te houden van (illegale) betreding van
uw huis. Door middel van de TaHoma® app ontvangt u een
pushbericht op uw smartphone, Zo kunt u bij onraad direct
actie ondernemen. Bewegingsmelders in en om uw huis
kunnen zo ingesteld worden dat zij de lichten in uw huis

automatisch laten aangaan of de rolluiken neer laten.
Rookmelders geven een luid signaal wanneer zij rook
detecteren, wanneer u niet thuis bent ontvangt u een
bericht. Ook kunt u uw gordijnen automatisch of op afstand sluiten of u lichten aandoen, voor een bewoonde indruk wanneer u op vakantie bent. De mogelijkheden zijn
eindeloos.

De bewegingsmelders van Somfy zijn draadloze, onopvallende sensoren met een groot bereik. Er zijn sensoren voor
binnen en buiten en zelfs sensoren die onderscheid maken
tussen mensen en huisdieren. Bewegingsmelders geven
een signaal door aan de TaHoma®. U bepaalt zelf welke ac-

Bewegingsmelder
2 401 361

tie de TaHoma® vervolgens uitvoert. Zo kunt u de rolluiken
laten zakken als ’s nachts iemand in uw tuin loopt, het licht
laten aangaan, de camera foto’s laten nemen of alle acties
tegelijk. Het is ook mogelijk om bij activatie van een bewegingsmelder direct een berichtw te ontvangen.

Specificaties
Afmetingen

72 x 82 x 35 mm

Bereik

8 m max.

Hoek

104º

Voeding

1x 3V CR123 batterij

Garantie

2 Jaar

Communicatie

io (2-weg)

• Detecteert beweging in uw huis
• Bij gebruik in combinatie met TaHoma ontvangt u direct een e-mail, SMS of pushbericht
op uw smartphone wanneer er een indringer wordt gedetecteerd.
• Breed detectieveld door gebruik van sferische lens
• Gemakkelijk te installeren
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Openingsmelders

Bewegingsmelder – Grote huisdieren
1 875 004

Specificaties
Afmetingen

115 x 61 x 50 mm

Bereik

12 m

Hoek

85º

Voeding

2 x LR6 / AA batterij

Garantie

5 Jaar

Openingsmelders signaleren of er een raam of deur
geopend wordt in uw huis. Deze informatie gaat direct
naar de TaHoma® die u zo kunt instellen dat er dan bijvoor-

Openingsmelder
1 875 056

•	Bewegingsmelder voor gebruik in ruimte waar ook grote dieren komen (hoogte vanaf 40 cm)
•	Maakt op basis van waargenomen lichaamswarmte onderscheid maken tussen kleine dieren en mensen
• Voeding via batterijen (meegeleverd)
• Eenvoudige montage

Specificaties
Afmetingen

93 x 46 x 17 mm

Maximale ruimte tussen
melder en magneet

10 mm

Voeding

1 x CR2450 lithium batterij

Garantie

5 Jaar

•	Magnetische contactsensor die signaleert of een deur of raam wordt geopend of gesloten
•	Kan bij activatie meerdere scenario’s laten starten (licht aan, rolluiken omlaag of omhoog etc.)
• Kan bij activatie een SMS- of e-mailbericht versturen via TaHoma®
• Voeding via batterijen (meegeleverd)
• Eenvoudige montage

Bewegingsmelder – Buiten
1 875 061

beeld een lamp aanspringt. Ook kunt u er voor kiezen om
een sms te ontvangen als een openingsmelder geactiveerd
wordt. Zo weet u altijd wat er in uw huis gebeurt.

Specificaties
Afmetingen

197 x 80 x 107 mm

Bereik

12 m

Openingsmelder

Hoek

85º

2 401 362

Beschermingsklasse

IP54

Voeding

3 x LR03 / AAA batterij

Garantie

5 Jaar

•	Bewegingsmelder voor plaatsing buitenshuis in spatwaterdichte behuizing
•	Kan bij activatie meerdere scenario’s laten starten (licht aan, rolluiken omlaag of omhoog etc.)
• Voeding via batterijen (meegeleverd)
• Eenvoudige montage

Specificaties
Afmetingen

93 x 46 x 17 mm

Maximale ruimte tussen
melder en magneet

10 mm

Voeding

1 x CR123 lithium batterij

Garantie

5 Jaar

•	Magnetische contactsensor die signaleert of een deur of raam wordt geopend of gesloten
•	Kan bij activatie meerdere scenario’s laten starten (licht aan, rolluiken omlaag of omhoog etc.)
•	Kan bij activatie een SMS- of e-mailbericht versturen via TaHoma
•	Voeding via batterijen (meegeleverd)
•	Eenvoudige montage

30

SMART HOME

SMART HOME

31

SIGNALEREN & OBSERVEREN

Openingsmelder voor garagedeuren

Waterlekkage melder

2 400 551

2 400 509

Specificaties

Specificaties

Afmetingen

95 x 33 x 15mm

Voeding

2 x LR03 batterij

Voeding

2 x LR03 / AAA batterij

Afmeting

93 x 32 x 22 mm

Garantie

5 Jaar

Garantie

5 jaar

• Waarschuwt als een garagedeur geforceerd wordt
• Voeding via batterijen (meegeleverd)
• Eenvoudige montage

Rookmelder

Rookmelders zijn van levensbelang. Ze waarschuwen u bij
rookdetectie met een eigen alarmsignaal. Aangesloten op
de TaHoma® kunnen de rookmelders er zelfs voor zorgen

•	Detecteerd aanwezigheid van water
•	deaal voor plaatsing bij wasmachine, afwasmachine, etc
•	Kan bij detectie via de TaHoma® een SMS, e-mail of push bericht sturen
•	Voeding via batterij (meegeleverd)
•	Eenvoudige montage
dat de rolluiken automatisch omhoog gaan en dat verlichting aanspringt voor een veilige vluchtroute. Ook kunt u wbij
activatie van de rookmelders een sms ontvangen.

Sensor Module
1 824 032

Rookmelder
2 401 368

Specificaties
Specificaties

SMART HOME

90 x 25 x 50 mm

Afmetingen

120 x 146 x 55 mm

Operationele temperatuur

0°C tot +60°C

Communicatie

io (2-weg)

Beschermingsklasse

IP30

Voeding

1 x 9 volt batterij, 1 x 3V CR123 batterij

Draadloos bereik

15 Meter

Levensduur batterij

5 jaar

Voeding

via TaHoma® USB

Geluidsniveau

85 dB

Garantie

2 Jaar

Garantie

2 Jaar

• Waarschuwt u met een luide sirene (85dB) wanneer rook wordt gedetecteerd
•	Geeft automatisch een signaal aan de andere io rookmelders in uw huis, zodat deze ook afgaan bij rookdetectie
Dus wanneer er brand is in uw keuken hoort u dit ook op zolder
•	Als de rookmelder is aangesloten op de TaHoma, ontvangt u bij rookdetectie direct een e-mail,
SMS of push bericht op uw smartphone
•	Als de rookmelder is aangesloten op de TaHoma kunt u deze zo instellen dat de verlichting direct aanspringt
bij rookdetectie en de godrijnen en rolluiken openen voor een veilige vluchtroute
• Gemakkelijk te installeren
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Afmetingen

•	USB-module. Deze is vereist om diverse beveiligingsproducten van Somfy te koppelen aan de oude
TaHoma® (vierkant model)
• Eenvoudige installatie
•	Bij gebruik van meerdere USB-modules, aan te sluiten via USB-hub
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HEKWERKEN & GARAGEDEUREN

Garagedeuropeners

Hekopeners

Wat is er gemakkelijker dan een garagedeur die geruisloos
en snel open gaat en toegang biedt tot een goed verlichte
garage? Vanuit de auto kunt u de garagedeur bedienen met
één druk op de knop van uw afstandsbediening. En gekoppeld aan TaHoma® kunt u deze ook openen en sluiten met
uw smartphone of tablet.

Toegangshekken moeten uw veiligheid en privacy waarborgen. En ze moeten eenvoudig en gemakkelijk te bedienen zijn. Somfy biedt verschillende oplossingen om uw
toegangshek op afstand te openen en te sluiten met een
afstandsbediening of via TaHoma® met smartphone of tablet. Er zijn mogelijkheden voor zowel vleugelhekken als
schuifhekken.

Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.
Sliding gate

Swinging gate

Swinging gate

Sliding gate

Geschikt voor
Overhanging tilt up door

Semi-overhanging tilt up door

Non-Overhanging tilt up door
Overhanging tilt up door

lateral door
Rolling door
Sectional door
Semi-overhanging tilt up door
Non-Overhanging tilt up door

Kantel garagedeuren

Bedien uw

Lateral door
lateral door

Sectionaal garagedeuren

Rolling
door
Swinging
gate
Swinging gate

Vleugelhekken

Sectional
Sliding door
gate Sliding gate

Lateral door

Schuifhekken

lateral door lateral door
Overhanging tilt
up door tilt up Semi-overhanging
tilt up door tilt up
Non-Overhanging
tilt up door tilt up door
Overhanging
door
Semi-overhanging
door
Non-Overhanging

Commercial access

garagedeur & hekwerk

Commercial access

met uw smartphone

Somfy maakt al decennialang elektrische motoren, bedieningen en sensoren

Commercial access
Commercial access

voor onder meer garagedeuren en hekwerken met verschillende functionaliteiten
en met verschillende bedieningsmogelijkheden. De garagedeur- en hekwerkopeners van Somfy zijn eenvoudig in gebruik, betrouwbaar en veilig. En via
TaHoma® ook te bedienen met smartphone, tablet en of PC.
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Rolling doo

ACCESSOIRES

Overige

accessoires
Met Somfy Smart Home kunt u handmatig of voorgeprogrammeerd alle aangesloten
elektrische voorzieningen in en rond het huis bedienen met uw smartphone of tablet.
Maar omdat uw telefoon of tablet ook wel eens leeg kan zijn of gewoon even niet bij de hand,
heeft Somfy ook een wandschakelaar beschikbaar . Wanneer u een erg groot huis heeft kan
het nodig zijn een versterker te plaatsen in uw huis, voor beter bereik van de TaHoma®.

Scenariospeler
1 824 035

Specificaties
Afmetingen

50 x 50 x 10 mm

Voeding

1 x CR2430 batterij

Garantie

5 Jaar

•	Draadloze muurschakelaar die zonder gebruik van smartphone of tablet voorgeprogrammeerde
scenario’s uit de TaHoma® kan starten
•	Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Wit, Zwart, Zilver, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen en Walnoot).
•	Kan tevens geplaatst worden in bestaand schakelmateriaal van onder meer Jung, Gira en ABB
•	Geschikt voor aansturing via de TaHoma® van alle Somfy Smart Home producten, Philips Hue en Velux.

Z-Wave USB Module
1 822 492

Specificaties

Maakt het mogelijk bepaalde Z-Wave
producten via de TaHoma te bedienen.
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Afmetingen

90 x 50 x 25 mm

Frequentie

868,42 MHz (Z-Wave)

Werkingstemperatuur

0 °C tot 40 °C

Bereik

30 m in open ruimte (via mesh netwerk)

Beschermingsklasse

IP20 (binnenshuis in een droge ruimte)

Voeding

USB (direct in TaHoma of via USB Hub)

Garantie

2 Jaar

SMART HOME
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Somfy Smart Home

Slim wonen begint bij Somfy

Wifi camera

Rookmelder

Afstandbedienbare
lamphouder

Rolgordijnmotor
Rolluikmotor

Bewegingsmelder

Afstandbedienbaar
stopcontact

Bewegingsmelder
buiten

Zonweringsmotor

Lichtsensor
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Inbouwontvanger
verlichting

Honeywell
thermosstaat

Op afstand bedienbare
garagedeur motor

Deur/raam contact

SMART HOME
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Over Somfy

Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot de marktleider van gemotoriseerde oplossingen en specialist in huisautomatisering voor in en rondom het huis. Somfy is
erkend fabrikant van elektrische motoren, bedieningen en sensoren voor buitenzonwering, rolluiken, raamdecoratie, gordijnen, tuinhekken, garagedeuren
en verlichting voor huizen en gebouwen. Smart home van Somfy is huisautomatisering op z’n best: handmatig of automatisch bedienen van elektrische apparaten waar u ook bent. Wereldwijd is Somfy actief in 59 landen en hebben Somfy
producten hun betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen consumenten.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met uw Somfy dealer of kijk op www.somfy.nl.

TaHoma® Experience Center

##LF15.1NL

Somfy House
Diamantlaan 6
2132 WV Hoofddorp

0614 684 084
ton@vandevenzonwering.nl
www.vandevenzonwering.nl

