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Έξυπνος έλεγχος για τη σύνδεση του σπιτιού σας

Οικιακά ρολά & Ρολοκουρτίνες Κάμερες & Συναγερμοί

Θέρμανση & ΘερμοστάτεςΤέντες & Πέργκολες

Αυλόπορτες & Γκαραζόπορτες

Φώτα & Πρίζες

Μουσική

Κουμπιά
Ελέγχου

Εφαρμογή 
στο κινητό

Ψηφιακοί 
βοηθοί φωνής*

Συμβατό .

Χαρακτηριστικά Λεπτομέρειες

Συμβατά προϊόντα 
(ασύρματες τεχνολογίες)

Απαιτήσεις Wi-Fi router με πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Τεχνικά χαρακτηριστικά • Παροχή: 230V / 5V DC - 1A
• Σύνδεση Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Περιεχόμενα της 
συσκευασίας

• TaHoma® switch
• Τροφοδοτικό + καλώδιο τροφοδοσίας (1.5m)

Διαστάσεις 162 x 67.5 x 34 mm

Βάρος 213g

Σενάριο «Φεύγω"
Τα φώτα σβήνουν, κλείνουν τα ρολά και ενεργοποιείται ο συναγερμός

Σενάριο “Γύρισα σπίτι"
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Κάντε την καθημερινή σας ζωή πιο εύκολη με το TaHoma®!

MΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το TaHoma είναι η εφαρμογή που κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη και την καθημερινότητά σας πιο 
απλή. Απλώς συνδέστε τις συμβατές συσκευές στο σπίτι σας. Στη συνέχεια, δημιουργήστε τα 
αγαπημένα σας σενάρια και αντιστοιχίστε τα στα κουμπιά του TaHoma switch.
Και ελέγξτε το σπίτι σας από την εφαρμογή ή φωνητικά προσθέτοντας έναν ψηφιακό βοηθό φωνής*.

ΟΙ 4 ΚΑΡΤΕΛΕΣ
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Λειτουργικά χαρακτηριστικά:

Κουμπιά Ελέγχου

Εφαρμογή στο κινητό

Ψηφιακοί βοηθοί φωνής*

ΣΥΜΒΑΤΟ

Εν συντομία:

Αριθμός συσκευών Έως 200

Τοπικά

io συσκευές 120 

RTS συσκευές 50

Zigbee συσκευές 45

Cloud to cloud

Γκάμα Somfy Protect 

(συναγερμοί και κάμερες)

1 λογαριασμός

(Ο μέγιστος αριθμός συσκευών εξαρτάται από τους περιορισμούς 

των προϊόντων Somfy Protect)

Somfy Connected doorlock

(έξυπνη κλειδαριά)

1 λογαριασμός

(Ο μέγιστος αριθμός συσκευών εξαρτάται από τους περιορισμούς 

των προϊόντων Somfy Protect)
IP

Philips HUE
1 Phillips Hue gateway

(50 προϊόντα φωτισμού μέγιστο)

© Somfy 2020. Τα Somfy και TaHoma είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα στη Γαλλία και στο εξωτερικό που ανήκουν στην SOMFY ACTIVITÉS SA. Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc, καταχωρισμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Το TaHoma
επιτρέπει σε μια σειρά συσκευών Somfy να λειτουργούν με την τεχνολογία HomeKit. Δείτε το homekit-tahoma.somfy.com για περισσότερες λεπτομέρειες. Το HomeKit είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Το iOS 10 ή νεότερη έκδοση συνιστάται για τον έλεγχο αυτού του συμβατού αξεσουάρ HomeKit. Το Google, το Google Play και άλλα 
σχετικά σήματα και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Τα Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Όλες οι άλλες εταιρίες, ονόματα και λογότυπα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο αφορούν υπηρεσίες που προσφέρονται από την Somfy
Ελλάς Α.Ε., με κεντρικά γραφεία στη Λ. Καραμανλή 181, Αχαρναί, ΤΚ. 13677.


