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Ohjaa kotiasi 
3 sovelluksella



Ohjaa kotiasi älypuhelimella, joka on kaukosäätimenä aina käsillä ja 
toimii missä ja milloin tahansa.

3 sovellusta kodin 3 alueen ohjaamiseen älypuhelimella: ikkunat 
terassi ja kulkutiet.

3 upeaa tapaa  ohjata ja hallita kotia etäkäytöllä, helpottaa elämää ja 
saada mielenrauhaa.

Ainutlaatuiset, selkeät ja hauskat toiminnot!

Puhelin on aina käsillä!



Edullinen
Moottoroiduista sälerullaimista 
ja markiiseista automatisoituihin 
sälerullaimiin ja markiiseihin...  
ne ovat vain painalluksen päässä 
ja kaikkien saatavilla!

Helppo asennus 
Ota Connexoon käyttöön, asenna 
vastaava Connexoon-sovellus 
älypuhelimeen ja sen jälkeen voit 
ohjata laitteita langattomasti.

Helppokäyttöinen
Intuitiivinen, älykäs, hauska.  
Tarkista laitteiden tila ja ohjaa 
niitä älypuhelimen sovelluksel-
la. Kukin Connexoon-sovellus 
on suunniteltu helpottamaan ja 
mukavoittamaan elämää vain 
yhdellä painalluksella.

3 helppokäyttöistä 
älypuhelinsovellusta

Valmis tulevaisuu-
teen
Aloita yhdellä sovelluksella ja laa-
jenna ilmaiseksi heti kun se sopii 
tarpeisiisi. Lisää valaisimia tai tee 
kodistasi vieläkin älykkäämpi 
lämpötila- tai valoanturilla, jolloin 
se reagoi ympäristön olosuhtei-
siin automaattisesti.



+ MIELEN-
RAUHAA + MIELIHYVÄÄ + TURVALLI-

SUUTTA

Käytä kullekin kodin kohteelle tarkoitettua 
sovellusta

Yhteensopiva io-homecontrol -laitteisiin 

Saatavissa Android- ja Apple iOS -älypuhelimiin

Ohjaa sälerullaimia ja screenkaihtimia 
omalla älypuhelimellasi. Ohjelmoi 
viikkoskenaarioita ja simuloi 
paikallaoloa ajastintoiminnolla, 
jolloin voit lähteä kotoa rauhallisin 
mielin. Tarkista sälerullaimet, 
screenkaihtimet ja kaikki muut 
ohjattavat laitteet etänä kodin 
tarkistustoiminnolla, ja säädä 
niitä missä tahansa oletkin.

Ohjaa markiiseja ja screenkaihtimia 
omalla älypuhelimellasi. Luo 
tilannekuvia mieliasetuksistasi 
ja saat ne käyttöön vain yhdellä 
painalluksella. Tarkista ja säädä 
laitteiden tilaa etänä kodin 
tarkistustoiminnolla.

Anna autotallin oven ja portin 
avautua automaattisesti, kun 
tulet kotiin. Avaa kotisi vieraille 
etäohjauksella.  Käyttämällä 
kodin tarkistustoimintoa sinun 
ei tarvitse murehtia muistitko 
sulkea autotallin oven.



TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT

Klikkaa ja mene 
Sulje sälerullaimet yhdellä pai-
nalluksella ja voit lähteä kotoa 
tietäen, että kaikki on turvassa.

Rentoudu 
Ohjelmoi skenaarioita tai ajastin 
avaamaan ja sulkemaan säle-
rullaimet. Lisää sääantureita, 
jolloin sälerullaimet reagoivat 
automaattisesti valon voimak-
kuuden tai lämpötilan mukaan. 
Se on vaivatonta, ja saat vieläkin 
viihtyisämmän ja turvallisem-
man kodin.

Tarkista ikkunat 
Oletko koskaan aprikoinut jätitkö 
sälerullaimet auki? Tarkista koti 
ja tarvittaessa sulje sälerullaimet 
vain yhdellä painalluksella.

Rentoudu

Sovellusohjauksen iloa

OHJATTAVAT LAITTEET
• Sälerullaimet
• Screenkaihtimet
• Velux-ikkunat
• Somfy-valaistus
• Philips Hue -valot
• Aurinko-, lämpötila- ja avausanturit
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TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT

Tarkista terassi
Sään muuttuminen voi saada 
sinut pohtimaan onko markiisi 
auki vai kiinni. Tarkista terassin 
tilanne yhdellä painalluksella ja 
säädä laitteita etäohjauksella. 

Älykästä ohjausta 
Tee markiiseista vieläkin 
älykkäämpiä lämpötila- tai au-
rinkoanturilla, jolloin markiisit 
reagoivat ympäristön olosuhtei-
siin automaattisesti.

Tilannekuva
Oletko löytänyt ihanteelliset ase-
tukset valaistusta, markiiseja tai 
pergolan laitteita varten? Tal-
lenna mieliasetuksesi helposti 
tilannetoiminnolla ja voit milloin 
tahansa palauttaa kaikki laitteet 
samoihin asentoihin.

Uutta asumisen tyyliä terassille

Sovellusohjauksen iloa

OHJATTAVAT LAITTEET
• Markiisit
• Pergolat
• Screenkaihtimet
• Somfy-valaistus
• Philips Hue -valot
• Aurinko- ja lämpötila-anturit



Älykästä ohjausta Tilannekuva Tarkista terassi



TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT

Tervetuloa kotiin
Autotallin ovi ja portti avautuvat automaattisesti 
kotiin saapuessasi älypuhelimen paikkatiedon an-
siosta. Ne sulkeutuvat automaattisesti takanasi, 
kun auto on pysäköity. Tervetuloa kotiin!

Tarkista koti
Hallitse ja tarkista sisääntulokohteita etäkäytöllä ja 
avaa tai sulje ne yhdellä painalluksella... voit var-
mistua kodin turvallisuudesta myös poissa olles-
sasi. 

Tervetuloa kotiin

Sovellusohjauksen iloa

OHJATTAVAT LAITTEET
• Autotallin ovet
• Portit
• Somfy-valaistus
• Philips Hue -valot



Switch to 

app control

Somfyn uusi ohjattava ratkaisu, jolla 
saat kotiisi viihtyisyyttä ja itsellesi 
mielenrauhaa. Connexoon ja sen 
kolme sovellusta Connexoon Window, 
Access ja Terrace ovat ainutlaatuisia 

kodin uudistamiskeinoja. Somfy 
innovoi luomalla uusia toimintoja, 
jotka ovat sopusoinnussa muuttuvan 
elämäntyylin kanssa. 

Switch to app control 
     with Connexoon!



Somfy Finland
Ruosilankuja 3 B
FIN - 00390 Helsinki
09 5713 0230
info.fi@somfy.com
www.somfy.fi

Co
py

rig
ht

 ©
 2

01
6 

So
m

fy
 –

 C
on

ne
xo

on
 B

to
C 

- B
ro

ch
ur

e 
v1

.0
7-

16
 | 

Ip
ho

ne
, I

pa
d,

 M
ac

Bo
ok

 ja
 A

pp
 S

to
re

 o
va

t A
pp

le
 In

c.:
n 

re
ki

st
er

öi
m

iä
 ta

va
ra

m
er

kk
ej

ä.
 - 

Go
og

le
 P

LA
Y 

on
 G

oo
gl

e 
In

c.:
n 

re
ki

st
er

öi
m

ä 
ta

va
ra

m
er

kk
i.

Somfy Nordic
40 vuodessa Somfy on kasvanut kodin sisäisten ja ulkoisten moottoroitujen ratkaisujen markkinajohtajaksi ja kotiautomaation asiantuntijaksi. Somfy valmistaa 
koteja ja kiinteistöjä varten sähkömoottoreita, kaukosäätimiä ja antureita markiiseihin, sälerullaimiin, ikkunakaihtimiin, verhoihin, lämmitykseen, portteihin, autotal-
lin oviin ja valaistukseen. ”Smart Home by Somfy” on kotiautomaatiota parhaimmillaan: sähkölaitteiden ohjausta käsin tai automaattisesti riippumatta siitä missä 
olet. Somfy toimii 59 maassa ympäri maailmaa, ja Somfyn tuotteet ovat osoittaneet luotettavuutensa miljoonissa käyttökohteissa.

Somfy, takuu luotettavuudesta
Somfyn tuotteet täyttävät kaikki eurooppalaiset turvallisuusmääräykset.

Somfyn tuotteita on perinpohjin testattu ennen niiden asentamista sinun kotiisi.

Kattava jälleenmyyjäverkosto
Somfyn ratkaisuja on saatavissa yksinomaan erikoistuneilta jälleenmyyjiltä. Katso jälleenmyyjien osoitteet Somfyn verkkosivulta.
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