
TaHoma® 
Tag kontrol over dit hjem, fra hvor du end befinder dig.
Med Tahoma er alt så nemt mellem mig og mit hjem! Med Tahoma får jeg adgang til 
en ny verden af hjemautomation: nemt, lettilgængeligt og opgraderingsbart.
Med Tahoma er det mig som træffer beslutningerne: Jeg har kontrol over mit hjem!

Konfigurer mit hjem
Jeg skaber en plan over hjemmet og navngiver 
alle io- og RTS-produkter (markiser, rullegar-

diner, persienner, screens, vinduesskodder, 
garageporte, belysning etc.). Jeg kan koble dem 
til de forskellige værelser i hjemmet.

Skab mine scenarier
Jeg vælger helt enkelt alle de enheder, som jeg 
vil styre samtidig (f.eks. et scenario som kører alle 
rullegardiner ned, lukker tagvinduer og tænder 
belysning ude og inde på samme tid).

Afhængigt af tidspunktet  
Jeg kan programmere mine scenarier, så de 
aktiveres automatisk hver dag i ugen, på et 
tidspunkt som jeg vælger. Eller jeg kan pro-
grammere forskellige tider på forskellige dage 
(jeg kan eksempelvis programmere et «god 
morgen-scenario» som starter kl. 7.30 mandag 
til fredag og kl. 9.00 i weekenderne).

Scenario?
Det handler om at programmere hjemmet for at gøre livet nemmere!

Ved at programmere flere scenarier kan du sætte en række motordrevne produkter eller modtagere i bevægelse 
samtidig, på specifikke tidspunkter eller med et enkelt tryk på en knap. Med scenarier kan du skabe og 
genskabe dit favoritmiljø når du ønsker det.

Afhængigt af sollyset  
Om sommeren kan solafskærmningen for eksempel 
aktiveres så snart solen når en forindstillet grænse-
værdi. Brug solsensoren som et skumringsrelæ til at 
tænde belysningen ude og inde.

Hvor jeg end er, så kan jeg kontrollere 
udstyret i mit hjem  
Jeg kan håndtere alt udstyr i mit hjem fra kontoret 
(via min PC) eller til og med på rejsende fod (via 
en smartphone eller en surfplade med Internet-
tilslutning).
Jeg kan når som helst kontrollere tilstanden af 
et bestemt udstyr i realtid - åben eller lukket, til 
eller fra - og gribe ind ved behov.
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Tahoma: hvordan virker det?

Tahoma består af to dele:

1.  Du sender en instruktion via en computer, 
en surfplade eller en telefon, som er tilsluttet 
til Internettet.

2.  Din instruktion modtages af en sikker server, 
som dirigerer den til Tahoma-boksen i dit hjem. 

3.  Denne boks sender derefter instruktionen til 
den aktuelle io-homecontrol®-enhed eller 
RTS-enhed, som sender et retursignal* som 
bekræftelse. Boksen sender derefter dette 
signal tilbage til dig. Hele processen tager 
bare nogle millisekunder. 
*Gælder io-produkter 

En styreboks som er nem at installere

•  Den bevirker at du nemt kan 
aktivere al udstyr i huset.

•  Tahoma-boksen sender signalet 
til og fra dine solafskærmninger 
og radiomodtager.

•  I hjemmet er din Tahoma-boks tilsluttet din 
router.

•  Din installatør kan koble sig til boksen og 
udføre de indstillinger som kræves.

Et abonnement 

•  Abonnementet giver dig adgang til det web-
baserede Tahoma-grænsesnit.

•  Der får du adgang til et sikkert, adgangskode-
beskyttet HTTPS-websted.

• Tegn dit abonnement på www.somfy.se 

Somfykvalitet

Somfys motorer er konstruerede og testede til at holde til tusindvis af 
cyklusser, også under ekstreme vejrforhold. Inden de installeres i dit 
hjem, testes 100 % af Somfys produkter på produktionslinjen. Somfy 
garanterer sine produkter i fem år for sine installatør- og producent-
kunder.

Tahoma-boksen

Betyder tryghed!
Selv om jeg ikke er hjemme, kan jeg kontrollere at mine indstillinger er 
udført korrekt.*
* Gælder kun udstyr som omfattes af radioteknologien i ®io-homecontrol. RTS-produkter kan 
stadig styres af surfpladen.

Betyder kontrol!
Jeg har altid kontrol over mit hjem: Jeg kan håndtere mit udstyr efter 
smag og behag og inaktivere automatiske scenarier når som helst.


