
TaHoma® switch
TaHoma switchin avulla saat 
kaiken hyödyn irti kodistasi
Ensimmäinen Smart Control, johon keskitetään
kodin kaikkien älylaitteiden ohjaus.



Ota kaikki hyöty 
irti kodistasi
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Sälerullainten, kaihdinten, markiisien tai autotallin oven moottorointi on 
ensimmäinen askel, jolla kotona asumisesta tehdään mukavampaa ja kätevämpää. 
Mahdollisuuksien maailma avautuu lisäämällä hiukan ohjattavuutta.

Somfyn Smart Control -ohjaimilla saat kaiken hyödyn irti kodistasi. TaHoma switch 
vapauttaa sinut toistuvilta, arkipäiväisiltä tehtäviltä ja lisää kotiin uusia toimintoja. 
Rikastuta päivittäisiä kotikokemuksia järjestämällä aikaa niille asioille, joista pidät.

“Juoksentelu ympäri taloa 
tarkistamassa onko kaikki suljettu 
tai sammutettu on niin hukkaan 
mennyttä aikaa! Tarvitsen todella 
ratkaisun, joka ohjaa kaikkea.”

Juha

Ei enää hukkaan 
mennyttä aikaa

“Ulos lähtiessäni mietin usein 
olenko sammuttanut valot tai kytke-
nyt hälytyksen. Haluan teknologian, joka 
sopii elämäntyyliini – eikä päinvastoin – 
suojaamaan kotiani ja antamaan minulle 
mielenrauhaa.”

Ilse

Lisää mielenrauhaa 



Luo ja käynnistä 
omat toimesi helposti

Esimerkki: Lähdössä ulos  
Sulje sälerullaimet   

Sammuta valot

Seis
Esimerkki: Tulossa kotiin  
Sytytä valot
Avaa sälerullaimet

TaHoma® switch on Somfyn Smart Control, jonka 2 painikkeella voit helposti käynnistää 
yksilöityjä tapahtumia.  Liitä kukin painike päivittäisiin toimiisi. Kokonaisvaltaisin Smart 
Control-Tohjain, joka on yhteensopiva Somfyn ja kumppanuustuotteiden kanssa ja jota ohjataan 
sovelluksella. Anna kodin reagoida aurinkoon ja lämpötilaan, jotta helle pysyy ulkona. Tai 
suunnittele päivittäiset toimet ajastimella näyttämään ikään kuin olisit paikalla. Jos kädet ovat 
täynnä, ohjaa kotia helposti äänellä.
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Kompakti, tehokas ja älykäs 
ohjain, jota kuka tahansa 
voi ohjelmoida ja käyttää 
kokemustasosta riippumatta.

+ WiFi-toiminen TaHoma 
switch voidaan asentaa 
kotona minne tahansa.

Sen sulavalinjainen 
design sopii hyvin 
kaikkiin koteihin. ++

TaHoma switch, ota kaikki hyöty irti kodistasi!

Mukautettu
 tapahtuma

Mukautettu
 tapahtuma
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Kun olet menossa ulos ovesta, kos-
keta vain esiohjelmoitua uloslähdön 
tapahtumapainiketta: Sälerullaimet 
laskeutuvat, autotallin ovi avautuu ja 
voit lähteä töihin kaikessa rauhassa.

Ulos lähteminen ja  
kotiin palaaminen

Lähdössä ulos: 
helposti ja 
nopeasti

Mukautettu 
tapahtuma +



Mikä helpotus tulla kotiin pitkän 
työpäivän jälkeen ja rentoutua 
välittömästi! Kosketa vain toista 
tapahtumapainiketta, jolloin säle-
rullaimet avautuvat ja valot syttyvät 
eteisessä ja/tai olohuoneessa.

Tulossa kotiin: 
viihtyisä koti yhdellä 
kosketuksella
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Ota seuraava askel: lisää 
hälytin saadaksesi lisää 
mielenrauhaa.*
Liitä Somfyn hälytys-
järjestelmä helposti. Jos 
joku yrittää murtautua 
sisään, saat hälytyksen 
puhelimeesi, sälerullai-
met sulkeutuvat auto-
maattisesti ja ulko-oven 
valo syttyy. 

Mukautettu 
tapahtuma

Voidaan ohjata 
älypuhelimella tai 
äänikomennolla*.

+



Aloita päivä mukavasti «hyvää 
huomenta» -tapahtumalla

Menossa sänkyyn  
«hyvää yötä» -tapahtumalla

Aktivoi hyvän huomenen tapahtuma koskettamalla painiketta ja 
katso miten koti herää: sälerullaimet avautuvat ja valot säätyvät aivan 
kuten olet ne ohjelmoinut. Yksinkertaista ja käytännöllistä.

Yhdellä kosketuksella sälerullaimet sulkeutuvat ja valot sammuvat.
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Päivä ja yö

Ota seuraava askel: lisää anturei-
ta saadaksesi lisää mukavuutta ja 
kätevyyttä. 

Anna kodin reagoida olosuh-
teisiin – lämpötilan noustessa 
markiisi voi avautua automaatti-
sesti pitämään helteen poissa.

+

+Mukautettu 
tapahtuma

Mukautettu 
tapahtuma



Yksityisyys 
ja mukavuus 

Lämmin 
ja kutsuva

Luo välittömästi yksilöity tunnelma käynnistämällä 
oma “tapahtumasi”. TaHoma switch laskee kaihtimet, 
himmentää valot ja soittaa mieleistäsi soittolistaa, jotta 
rentoudut. 

Nauti mukavasta illasta ystävien kanssa ulkona 
terassilla. Yhdellä kosketuksella kelaat markiisin 
auki, sytytät ulkovalot ja soitat mielimusiikkiasi..
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Illat sisällä 
ja ulkona

+ +

Voidaan ohjata 
älypuhelimella tai 
äänikomennolla*.

+ + Mukautettu 
tapahtuma

Mukautettu 
tapahtuma
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3 tapaa 
laitteiden ohjaamiseen

Äänikomennolla*
Jos kätesi ovat täynnä, 
autosta käsin tai olles-
sasi muuten kiireinen. 

Älykkäällä ohjaimella 
Käynnistä päivittäisiä 
toimia yhdellä 
kosketuksella.

Ota seuraava askel:
Paikalla olon simulointi. 
Oletko lähdössä lomal-
le? Luo paikalla olon 
simuloinnilla illuusio, 
ettet ole lähtenytkään 
kotoa: erityinen ta-
pahtuma, joka sytyttää 
ja sammuttaa valot ja 
avaa ja sulkee sälerul-
laimet tai kaihtimet 
tiettyinä aikoina.

Yhteensopivuus:

“Vieraani saapuvat liian aikaisin enkä ole vielä saanut 
kaikkea valmiiksi päivällistä varten! Pyydän virtuaali-
avustajaltani ”Voitko avata portin?”, jotta he pääsevät sisään 
samalla kun valmistelen loput!”

 Juha

Pyydä vain ja homma hoituu!

TaHoma-sovelluksella 
Ohjelmoi ja ohjaa kotiasi 
olitpa kotona, poissa tai 
automaattisesti.

* Vaatii ääniavustimen (saatavuus vaihtelee maittain)



Ohjaa kotiasi milloin 
ja mistä tahansa
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Ohjaa liitettyjä laitteitasi 
- erikseen tai ryhmänä
- kotoa tai muualta
- sovelluksella tai automaattisesti

Saat tietoa kotisi tilasta 
reaaliajassa 
(esimerkiksi ”päällä” tai ”pois 
päältä”, ”auki” tai ”kiinni”)

Käynnistä 
ohjelmointitoiminnoilla 
tapahtumia automaattisesti:
- antureilla
- ajastimella

Luo helposti tapahtumia ja 
mukauta tapahtumien käynnis-
tyspainikkeitaan

Liitä olemassa olevia laitteita 
tai lisää uusia vaivattomasti

+ +

+

+

+

Tallenna mielituotteet, 
huoneet tai tapahtu-
mat, ja pääset käyttä-
mään niitä suoraan.



Kokonaisvaltaisin 
Smart Home 
-ratkaisu: avoin ja 
skaalautuva

  Sälerullaimet

  Kaihtimet ja verhot

  Pergolat ja markiisit

  Portit, autotallin ovet ja ovilukot

  Valot ja pistokkeet

  Kamerat ja hälyttimet

  Anturit (ilmastointi ja valvonta)

  Musiikki ja ääniavustimet

TaHoma switch 
on yhteensopiva 
jopa 300 erilaisen 
Somfyn ja kump-
panuustuotteen 
kanssa
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... ja paljon 
muuta!



Kumppanuutemme johtavien 
tuotemerkkien kanssa 
tarjoaa sinulle saumattomia 
kokemuksia   
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Saatavuus voi vaihdella maittain. Yhteensopivuuslista ja 
lisätiedot osoitteesta somfy.fi 

... ja paljon 
muuta!

Smart Home laaje-
nee oman elämän-
tyylisi mukaan.  
Paranna käyttöko-
kemustasi jatkossa 
lisäämällä muita 
laitteita helposti 
omaan tahtiisi.

+



Somfy Finland
Ruosilankuja 3 B
FIN - 00390 Helsinki
09 5713 0230
info.fi@somfy.com
www.somfy.fi
www.somfy.fi
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Somfy Nordic
Somfyn älykkäästi hallittavat, koteihin ja rakennuksiin tarkoitetut ratkaisut ovat parantaneet ihmisten jokapäiväistä elämää yli 50 vuotta. 
Mukavuus, helppokäyttöisyys, turvallisuus ja kestävyys mielessä pitäen kehitetyt innovaatiomme automatisoivat ja ohjaavat sälerullaimia, 
verhoja ja kaihtimia, markiiseja, portteja ja autotallin ovia, valaistusta, lämmitystä, hälytysjärjestelmiä ja paljon muuta. Olemme 
sitoutuneet luomaan käyttökelpoisia ja kaikkien saatavilla olevia ratkaisuja, jotka on suunniteltu tähän päivään ja tulevaisuuteen.


