
TaHoma® switch
Ovládajte svoj domov jediným 
dotykom.



Užite si svoj    
domov naplno
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Inštalácia motorizovaných roliet, žalúzií, markízy alebo brány je prvým krokom  
k pohodlnejšiemu a praktickému životu. Keď to všetko prepojíte, otvorí sa  
pred vami svet nových možností.

Somfy vám pomôže užiť si svoj domov naplno. TaHoma® switch vás zbaví  
každodenných úkonov a obohatí váš domov o nové funkcie.  
Užívajte si viac z každého dňa a sústreďte sa na to, čo máte radi.

„Pobehovať po dome, vypínať  
spotrebiče a svetlá je takou stratou času! 
Naozaj potrebujem riešenie, ktoré bude  
ovládať všetko naraz namiesto mňa.“

Milan

Už žiadne plytvanie časom

„Pri odchode z domova sa často pýtam 
sama seba, či som nezabudla zhasnúť svetlá. 
Chcem technológiu, ktorá bude zodpovedať 
môjmu životnému štýlu, pomôže chrániť môj 
domov a zbaví ma starostí.“

Ivana

Menej starostí 



Vytvorte si vlastné scenáre  
a spustite ich jediným dotykom

Príklad: Odchod z domu   
Zavrieť žalúzie 
Zhasnúť svetlá

Stop
Príklad: Príchod domov 
Rozsvietiť svetlá
Otvoriť žalúzie 

Vlastný 
scenár

TaHoma® switch je inteligentný ovládací prvok s individuálne nastaviteľnými tlačidlami na 
spúšťanie scenárov, ktorým môžete ovládať kompatibilné zariadenia v domácnosti. Každé  
tlačidlo môžete individuálne nastaviť v závislosti od svojich požiadaviek a môžete vytvárať  
scenáre podľa svojich každodenných potrieb.
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Kompaktný, efektívny  
a inteligentný. Ľahko sa  
nastavuje a používa, či  
už máte s inteligentnou 
domácnosťou skúsenosti, 
alebo v tejto oblasti práve 
začínate.

+ Umiestnite TaHoma® switch 
s Wi-Fi na najvhodnejšie 
miesto vo svojom dome. 
Majte ho stále na dosah!

Úhľadný dizajn dodá 
nádych elegancie  
interiéru v akom-
koľvek štýle.

+

+

+

Upravte si podľa seba!

Vlastný 
scenár

Ekologicky 
šetrný 
výrobok
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Keď ráno otvoríte dvere, 
jednoducho stlačíte tlačidlo 
s vami prednastaveným  
scenárom „Odchod“: Žalúzie sa 
stiahnu, garážové dvere sa otvoria  
a vy môžete pokojne vyraziť  
do práce. 

Odchod a príchod domov

Odchod z domu:  
najrýchlejší 
a najľahší
spôsob.

Vlastný 
scenár +



Aká úľava je prísť domov po dlhom dni 
v práci a hneď si oddýchnuť, 
bez zbytočných prieťahov! Jednoducho 
na chodbe alebo v hlavnej izbe stlačte 
tlačidlo druhého scenára, otvoria 
sa žalúzie a rozsvietia svetlá.

Príchod domov:  
privítanie jediným 
dotykom.
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Zájdite ešte o krok ďalej: 
pridajte pre väčší pokoj 
alarm.

Stačí, keď k svojmu 
systému pripojíte akýkoľvek 
alarm Somfy. Ak sa k vám 
niekto pokúsi vlámať,  
dostanete upozornenie na 
telefón, vaše rolety či žalúzie 
sa automaticky uzatvoria  
a zapne sa vonkajšie  
osvetlenie.

Vlastný 
scenár +

Možno ovládať aj  
pomocou inteligentného 
telefónu alebo hlasového 

asistenta.



Vykročte do nového dňa  
pravou nohou vďaka  
scenáru „Dobré ráno“

Choďte spať    
so scenárom „Dobrú noc“

Stlačením tlačidla aktivujte scenár „Dobré ráno“ a sledujte, ako 
sa váš domov prebúdza: rolety sa otvoria a osvetlenie sa nastaví 
presne tak, ako ste ho naprogramovali. Jednoducho a prakticky.

Jediným dotykom sa rolety zatvoria a svetlá zhasnú.
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Deň a noc

Zájdite ešte o krok ďalej:  
pridajte pre vyššiu úsporu  
energie inteligentný termostat. 

Teplota sa automaticky 
prispôsobuje vášmu 
každodennému životu – 
komfortný režim, keď ste 
doma, a úsporný režim na noc 
alebo keď nie ste doma.

Vlastný 
scenár

Vlastný 
scenár +

+



Osobitosť  
a pohodlie

Zábava 
a príjemné prostredie

Vytvorte si atmosféru podľa svojich predstáv  
samotným spustením vlastného scenára.  
TaHoma® switch spustí žalúzie, stlmí svetlá, prehrá vaše 
obľúbené skladby a vy môžete len oddychovať.

Užite si pokojný večer s priateľmi na terase.  
Jediným stlačením vysuňte markízu, zapnite 
vonkajšie osvetlenie a pustite si obľúbenú hudbu.
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Večery 
doma a vonku

Vlastný 
scenár

Vlastný 
scenár + + ++

Možno ovládať aj 
pomocou inteligentného 

telefónu alebo 
hlasového asistenta.
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3 spôsoby ovládania   
vašich zariadení

Vďaka hlasovému 
asistentovi* 
...môžete svoj domov 
ovládať hoci aj za  
volantom.

Vďaka jednoduchému 
ovládaniu 
...môžete jediným  
dotykom robiť 
každodenné úkony. 

Zájdite ešte o krok ďalej: 
Simulácia prítomnosti. 

Idete na dovolenku? 
Simuláciou prítomnosti 
ľahko vytvoríte ilúziu, 
že ste stále doma: 
špeciálny scenár, ktorý 
zapína a vypína svetlá 
a otvára a zatvára vaše 
rolety alebo žalúzie  
v stanovených časoch.

Kompatibilné s:

„Priatelia dorazili na večeru trochu skôr a ja som  
ešte nestihol dokončiť všetky prípravy!  
Jednoducho požiadam svojho hlasového asistenta:  
„Open gate“ a môžu vojsť.“

Stačí, keď to len vyslovíte, a hotovo! 

Vďaka aplikácii TaHoma
...môžete programovať  
a ovládať svoje zariadenia  
z domova aj odkiaľkoľvek 
alebo nastaviť automatizácie.

*Vyžaduje dodatočnú inštaláciu hlasového asistenta (dostupnosť sa v rôznych krajinách líši)

Peter



Ovládajte svoj domov 
kedykoľvek a kdekoľvek

Ovládajte pripojené zariadenia
• samostatne alebo hromadne
• z domova a odkiaľkoľvek
•  pomocou aplikácie alebo                          

automaticky 

Získajte informácie o stave 
zariadení v reálnom čase   
(napríklad „zapnuté“ alebo  
„vypnuté“, „otvorené“  
alebo „zatvorené“)

Použite funkcie programovania na 
automatické spúšťanie scenárov:
• pomocou senzorov
•  v určitom čase  

(napr. o 7:00 hod. alebo pri súmraku) 

Ľahko vytvárajte vlastné scenáre    
a individuálne nastavte dve tlačidlá 
na ich spúšťanie

Pripojte svoje súčasné zariadenia  
alebo rýchlo pridajte nové

+ +

+

+

+

Uložte si svoje 
obľúbené zariadenie, 
miestnosť alebo scenár 
a vďaka priamemu 
prístupu ich ľahko 
vyhľadáte.

9



Dokonalé riešenia 
pre inteligentný 
domov: otvorené 
a rozšíriteľné

  Rolety

  Žalúzie a závesy

  Pergoly a markízy

  Vjazdové, garážové brány a elektronické zámky

  Osvetlenie a zásuvky

  Kamery a alarmy

  Kúrenie a termostat

  Snímače (slnečné, teplotné, pohybové atď.)

  Reproduktory a hlasoví asistenti

TaHoma® switch
je kompatibilný
takmer s 300 typmi 
výrobkov Somfy 
a partnerov.
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...a veľa
ďalších! 



Sme partnermi 
významných výrobcov, 
čo je zárukou, že všetko 
bude podľa vašich 
predstáv.
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Dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od krajiny. Zoznam 
kompatibilných zariadení a ďalšie informácie nájdete na 

somfy.sk alebo ovladamedomacnost.sk

...a veľa
ďalších! 

Váš inteligentný dom 
sa vyvíja spolu s vaším 
životným štýlom.

Ak si chcete  
v budúcnosti svoj  
domov užiť ešte viac, 
stačí pripojiť ďalšie 
zariadenia podľa  
želania.

+



Somfy, spol. s r.o.
organizačná zložka Slovensko
Bratislavská 614
911 05 Trenčín 
tel.: +421 948 686 958
e-mail: somfy@somfy.sk
www.somfy.sk
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O spoločnosti Somfy
Systémy ovládania a automatizácie Somfy pre domácnosti aj komerčné budovy
zlepšujú každodenný život ľudí už viac ako 50 rokov. Pri vývoji myslíme na vaše
pohodlie, jednoduché používanie, bezpečnosť a udržateľnosť. Naše inovácie
automatizujú a prepájajú rolety, žalúzie, závesy, brány a garážové dvere,
osvetlenie a kúrenie, systémy zabezpečenia a ďalšie.

Naším cieľom je vytvárať užitočné riešenia pre všetkých.            


