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Zabezpečení
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Naši zákazníci projevují stále větší zájem  
o bezpečnost, komfort a kontrolu spotřeby energie.

Nyní nejvíce oceňují jednoduchost a variabilitu.

Díky TaHoma® switch od Somfy 
mohou být stále ve spojení se svým domovem.

Více než                     vám přinášíme
pohodlnější domov

TaHoma® switch



Nejdokonalejší 
řešení pro chytrý 
domov: otevřené 
a rozšiřitelné

  Venkovní žaluzie a rolety

  Pergoly a markýzy

  Interiérové roletky a závěsy

  Brány, garážová vrata a dveřní zámky

  Osvětlení a zásuvky

  Kamery a alarmy

  Topení a termostat

  Čidla (sluneční, teplotní, pohybová atd.)

  Reproduktory a hlasoví asistenti

TaHoma® switch  
je kompatibilní 
s téměř 300 typy 
výrobků Somfy 
a partnerů.

... a mnoho
dalších! 
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Díky hlasovému 
asistentovi* 
...můžete svůj domov 
ovládat třeba i za  
volantem.

Díky aplikaci TaHoma
...můžete programovat  
a ovládat svá zařízení  
z domova i odjinud, nebo 
nastavit automatizace.

3 způsoby ovládání  
vašich zařízení

Díky snadnému 
ovládání 
...můžete jediným 
dotekem provádět 
každodenní úkony.

Podívejte se, jak  
snadné je ovládání  

TaHomy switch

Využijte také svůj tablet  
pro ještě pohodlnější 

ovládání.

*  Vyžaduje dodatečnou instalaci hlasového            
asistenta  (dostupnost se v různých zemích liší)

Uložte si své oblíbené 
zařízení, místnost 
nebo scénář a díky 
přímému přístupu  
je snadno vyhledejte.

Tahoma
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Eolis WireFree io
   Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro 

venkovní žaluzie, markýzy a venkovní 
textilní stínění s io pohony. 

   Při vysokém větru vydá pokyn pro  
zatažení stínění do boxu a tak jej 
ochrání před poškozením.

Sunis WireFree II io
   Komfortní bezdrátové sluneční čidlo 

pro řízení jednoho či více io pohonů  
z hlediska intenzity slunečního záření.

   Lze propojit se systémem TaHoma  
pro snadné nastavení a úpravu 
pokročilých scénářů.

 Ref.:   1818285

Bílý Eolis io Ref.:   9016355  Ref.:   1816092
Černý Ondeis Ref.:   9016354  Ref.:   9016345

Eolis 3D  
WireFree io
   Bateriové bezdrátové větrné 

čidlo pro markýzy.
   Při detekci vibrací způsobených 

větrem vydá pokyn pro zasunutí 
markýzy a tak ji ochrání před 
poškozením.

 Ref.:   1816084

Thermis WireFree io
   Komfortní bezdrátové (bateriové) 

teplotní čidlo pro řízení jednoho 
či více io pohonů v návaznosti na 
okolní teplotu.

   Lze propojit se systémem TaHoma 
pro snadné nastavení a úpravu 
pokročilých scénářů.

Pohybové čidlo
   Bezdrátové (bateriové) pohybové 

čidlo lze propojit se systémem 
TaHoma pro snadné nastavení  
a úpravu pokročilých scénářů, jako 
například automatické rozsvěcení 
světel při pohybu v noci.

 Ref.:   1822303

 Ref.:   1811481

Eolis io + Ondeis
   Drátově napájené větrné čidlo Eolis  

v kombinaci s dešťovým čidlem Ondeis 
dokáže detekovat i srážky a tak zvýší 
ochranu zařízení i komfort uživatele.  
S motory komunikují čidla bezdrátově.

   Čidlo Ondeis lze propojit se systémem 
TaHoma pro tvorbu pokročilých 
scénářů.
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Čidla  
a senzory 
io
Naše čidla 
vám usnadní 
život



Pro více informací o našich
partnerech v této oblasti     

ovladamedomacnost.cz        

IZYMO Dimming
   Mikromodul s vestavěným  

přijímačem io pro dálkové ovládání 
stmívatelných LED žárovek.

   Instalace do krabice pod vypínač. 

IZYMO On/Off 
Reciever io 
   Mikromodul s vestavěným  

přijímačem io pro dálkové ovládání  
světel a elektrických spotřebičů.

   Instalace do krabice za vypínač nebo  
přímo ke spotřebiči.

RGB LED Receiver io
   Stmívatelný přijímač pro dálkové 

ovládání RGB LED pásků.
   Kompatibiliní s dálkovými ovladači Situo 

Variation io a systémem TaHoma.

 Ref.:   1822650

 Ref.:   1822612

 Ref.:   1822663

IZYMO  
Transmitter io 
   Mikromodul pro ovládání 

roletových a žaluziových motorů  
s technologií io, dále také IZYMO 
ON-OFF io recieverů a spouštění 
scénářů v systému TaHoma.

Standard Receiver io
   Umožňuje ovládání jakéhokoli 

pohonu brány nebo garážových  
vrat systémem TaHoma.

 Ref.:   1822628

 Ref.:   1841229

Zásuvka On/Off io
   Zásuvka s vestavěným přijímačem io 

pro dálkové ovládání světel  
a elektrických spotřebičů (do 1800 W).

   Kompatibilní s dálkovými ovladači  
io-homecontrol a systémem TaHoma.

 Ref.:   1822617
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Přijímače  
a světelná 

řešení io
Originální  

scény na každou 
příležitost 

jedním klikem



Čidlo IntelliTAG™
   Inteligentní bateriový a bezdrátový 

senzor pro okna či dveře.
   Detekuje již vibrace při pokusu  

o vniknutí a varuje tak jěště před 
překonáním překážky.

Klíčenka Key Fob
   Osobní dálkové ovládání.
   Automaticky odblokuje váš 

systém, jakmile se vrátíte 
domů.

Vnitřní pohybové
čidlo
   Diskrétní bateriové čidlo.
   Detekuje všechny lidské pohyby, 

zatímco zůstává lhostejné                             
k domácím mazlíčkům.

Detektor kouře One+
   Bateriové kouřové čidlo.
   Lze propojit i několik čidel mezi sebou 

a dosáhnout tak kompletního zabezpečení 
domu i přilehlých budov jako garáž, 
technická místnost atd.

Vnitřní siréna
   Interiérová bezdrátová siréna  

napájená bateriemi.
   Při poplachu se rozezní výkonem  

110 dB.

Venkovní siréna
   Díky bateriovému napájení  

a bezdrátovému propojení  
s ostatními prvky systému ji lze  
umístit kamkoliv bez nutnosti 
elektroinstalací.

   V případě detekce pokusu o vniknutí  
se rozezní výkonem 112 dB.

 Ref.:   1870392

Home Alarm
Bezpečnostní systém navržený tak, aby zajistil 
opravdu spolehlivé zabezpečení, které se přizpůsobí 
každodennímu životu.

Každá součást má svou vlastní roli. Ovládejte svůj 
systém snadno ze svého smartphonu v aplikaci Somfy 
Protect a zůstaňte připojeni k domovu odkudkoli.
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 Ref.:   1870382  Ref.:   1870385

 Ref.:   1870389  Ref.:   1870386

 Ref.:   1870384

 Ref.:   1870289

Somfy  
Protect 
Home 
Alarm
Stavebnicové 
řešení pro  
Vaše bezpečí



  Grafický průvodce v aplikaci Somfy Protect Vás provede celou instalací krok za krokem.
  Snadné přídání dalších prvků kdykoliv v budoucnu.
   Odebrání ztracených klíčenek, nastavování časů automatické aktivace, správa přístupových práv –  
to vše na pár kliknutí.

 Ref.:   1870388

Související produkty

Somfy One+
Kamera s Full HD záznamem, vestavěnou sirénou  
o síle 90+ dB a integrovanou záložní baterií. Kompatibilní 
se systémem TaHoma a dalším příslušenstvím. Ideální 
řešení pro jednogenerační rodinný domek i byt.

Při detekci pohybu vám okamžitě zašle upozornění do 
mobilní aplikace Somfy Protect. Upozorní na přítomnost 
kouře detekovaného externím kouřovým čidlem.

Somfy One+ je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect: 
  detektorem kouře One+   klíčenkou Key Fob   vnitřní a venkovní sirénou 
  vnitřním pohybovým čidlem   čidlem IntelliTAG (TM)   interiérovou a venkovní kamerou

Výhody pro koncové uživatele

Somfy Protect
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All-in-One  
alarm

Komplexní  
řešení se  
snadnou  
instalací



 Ref.:   1870394

 Ref.:   1870391

Interiérová kamera  
První sledovací kamera, která vám umožňuje dohled nad 
domovem a zároveň respektuje vaše soukromí,  
díky automatické záklopce. 

Disponuje nočním viděním, širokoúhlým Full HD 
obrazem, připojením přes Wi-Fi, funkcí rozpoznání  
domácích mazlíčků a výběrem pozorovacích oblastí.

Venkovní kamera  
Odrazující bezpečnostní bariéra. Nejúčinněji odstrašující 
venkovní kamera na trhu s integrovaným alarmem, která  
zažene vetřelce dřív, než se pokusí o vloupání.

Disponuje nočním viděním, širokoúhlým FullHD obrazem, 
výběrem pozorovacích oblastí a připojením přes Wi-Fi  
a možností připojit světlo. Integrovaný mikrofon  
a reproduktor pro komunikaci například s kurýrem či sousedy.

Nástěný držák  
pro interiérovou 

kameru 
 

 Ref.:   1870397

 Ref.:   1870396

Kompatibilní s hlasovými asistenty:

Somfy Protect
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Interiérové 
a venkovní 
kamery
Buďte v obraze 
odkudkoliv



 Ref.:   1870660

 Ref.:   2401555

Příslušenství k chytrým zámkům: 

  čtečka čipů s PIN klávesnicí 
  čipové klíčenky, karty a náramky 
  internet Gateway

Door Keeper
Vlastníkovi nemovitosti umožňuje vzdálené 
odemknutí či uzamknutí dveří a správu přístupů 
ostatních uživatelů do svého domu nebo bytu.

Osoby mohou získat dočasný nebo trvalý přístup 
pomocí sdílení elektronických přístupových kódů 
nebo čipových klíčenek.

Výhody pro koncové uživatele
Door Keeper lze ovládat lokálně přes Bluetooth™
nebo vzdáleně odkudkoliv přes internet.

Systém je vysoce bezpečný, úroveň zabezpečení
je shodná s bankovními standardy
s šifrováním dat (AES 256 bitů).

Kompatibilní s cilindrickou vložkou Somfy DK  
nebo TOKOZ ve 3. případně 4. BT.

Související produkty

Somfy Keys

Katalog SOMFY   9

Chytrý 
zámek dveří 

Sezame 
otevři se



Somfy Termostat
Umožňuje nastavit a měnit teplotu v domácnosti 
přímo na termostatu nebo na dálku v mobilní aplikaci 
Somfy Termostat. Řízení teploty pomocí
příkazů, kalendáře nebo geolokace.

Snadná instalace na místo stávajícího
termostatu. Dostupný v drátové i bezdrátové verzi 
pro téměř všechny typy vytápění.

Výhody pro koncové uživatele
  Funkce kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní
  Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplotních specifik domácnosti.
   Funkce geolokace, která zahájí vytápění jakmile se vydáte domů a přestane vytápět jakmile domov opustíte.
  Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.

Bezdrátová verze  Ref.:   1870447
Drátová verze  Ref.:   1870446

Somfy Termostat

Kompatibilní s hlasovými asistenty:

10   Katalog SOMFY

Chytrý 
Termostat
Teplo na povel



 Ref.:   1870508

Termostatická hlavice
Umožňuje uživateli spravovat ovládání jednotlivých radiátorů přímo 
na hlavici nebo na dálku prostřednictvím aplikace TaHoma®. Možnost 
zapojení jak do manuálních, tak i plánovaných či pokročilých scénářů  
v aplikaci.

Funkce čidla teploty pro pokročilé ovládání stínících prvků. Funkce 
kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní. Pokročilá funkce 
učení vytápěcích cyklů a teplotních specifik dané budovy.

Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor a dětská pojistka.

Snadná instalace na místo stávajícího mechanického ventilu.
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Termostatická
hlavice

Radiátory plně  
pod kontrolou



Dálkové ovladače Nina a Nina Timer
Centrální dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou, díky níž svou domácnost 
ovládáte intuitivně jako nikdy dřív.

Pro ovládání všech domácích zařízení jako jsou žaluzie, rolety, garážová vrata, brány, 
markýzy, závěsy, světla či zásuvky, samostatně nebo společně.

Jednoduchým stisknutím obrazovky je možné volit, ovládat, integrovat, ukládat do 
paměti a polohovat veškerá zařízení domácnosti. Díky zpětné vazbě máte přehled  
o poloze zařízení.

Aktivujte funkci „Natural control“ k přirozenému ovládání svých zařízení pomocí 
jednoduchých pohybů zápěstí.

Seznamte se s ovladačem Nina v demo aplikaci pro mobilní telefony.

Nina Timer – ovladač Nina 
doplněný o možnost základních 
časových automatizací

 Ref.:   1811407 

Nina - komfortní ovládání 
io homecontrol zařízení

 Ref.:   1805251 

Ovládání  
s přehledem
Intuitivní  
ovládání

Nina io
Modré pouzdro

 Ref.:   9019830 

Nina io
Fialové pouzdro

 Ref.:   9019829 

Nina io
Zelené pouzdro

 Ref.:   9019828 



Model:  Pure
 Ref.:   1870312

Situo 5 Variation io II
   Pětikanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací 

kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo 
řízení intenzity světla u stmívačů.

   Možnost vypnutí automatiky.
   Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
   Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Model:  Iron
 Ref.:  1870373

Situo 1 io II
   Jednokanálový dálkový ovladač. Ideální pro 

jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných 
stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!

   Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch
   Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Barevné varianty:

 Ref.:   1870332
Model: Iron

Situo 5 io II
   Pětikanálový dálkový ovladač. Ideální pro 

jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných 
stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!

   Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
   Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Barevné varianty:

Situo 1 Variation io II
   Jednokanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací 

kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo 
řízení intenzity světla u stmívačů.

   Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
   Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Model: Pure
 Ref.:  1870363

Dálkové ovladače Situo
Jedno nebo vícekanálové ovladače Situo io nabízí všechny potřebné funkce: 
individuální nebo skupinové ovládání zařízení a rychlé nastavení do oblíbené polohy 
tlačítkem “my”. 
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Dálkové 
ovladače
Ovládejte  

svá zařízení  
z pohodlí  

gauče

Barevné varianty:

Barevné varianty:



Scenario Player 
   Dotykové ovládání scénářů dvěma  

klávesami a tlačítkem stop.

 Ref.:   1824035

Smoove Origin 4 io 
   Čtyřkanálový nástěnný ovladač  

s technologií io pro roletové pohony.

 Ref.:   1800205

Wall Switch 3 io
   Tříkanálový venkovní ovladač pro  

io produkty např. markýzy, brány,  
osvětlení... 

 Ref.:   1870560

Smoove Origin io
   Jednokanálový nástěnný ovladač 

s technologií io.
   Dodává se s rámečkem Smoove Pure.

 Ref.:   1811066

Nástěnné ovladače Smoove io
Umožňují ovládání jednoho stínícího prvku nebo skupiny zařízení. Díky bateriérovému
napájení umístěte kdekoliv chcete, na zeď nebo třeba noční stolek. Výběr ze 7 barevných rámečků.

Vytvořte si vlastní styl ovladače
Rámečky pro ovladače Smoove
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Smoove 1 io
   Nástěnný ovladač s technologií io 

pro rolety i žaluzie.
   Kompatibilní se škálou rámečků  

Smoove dodávaných zvlášť.

 Ref.:   1811003

Nástěnné 
ovladače
Umístíte kdekoliv  
chcete



Somfy systém
připojíte téměr ke všemu!

Jsme otevřeni  
celosvětovým platformám

Spolupracujeme s hlavními mezinárodními   
protokoly a iniciativami

Otevíráme naše API třetím stranám IoT  
(Internet of Things)

Systém TaHoma® je kompatibilní s hlavními 
hráči v oblasti vybavení domácností

Objevte společně s námi a našimi partnery 
nové nápady v domácnosti, v níž jsou všechny 
řešení propojená. 
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Somfy systém
Připojíte téměř 

ke všemu



www.ovladamedomacnost.cz
Navštivte náš online rozcestník, ve kterém  

najdete propojení naších technologií  
s technologiemi Philips, Velux, Hitachi a dalšími. 

V našem jednoduchém rozcestníku hravě zjistíte, které technologie dokážete 
ovládat našim nejsofistikovanějším systémem TaHoma®, 

případně čím dokážete ovládat TaHomu.  
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GARÁŽE
BRÁNY

OKNA

ZABEZPEČENÍ



Pár kliky se dostaňte na téma, které Vás momentálně zajímá 
jako jsou třeba tepelná čerpadla nebo bytová klimatizace.

Klikněte  
a zjistěte 
více o 
ovládání 
systémem 
TaHoma®.

Automatizované 
vytápění
Díky automatizaci vytápění ušetříte nejen svůj 
drahocenný čas, ale i náklady za energie. Peníze 
vám nebudou utíkat oknem. 

Hitachi
Bytové klimatizace, tepelná čerpadla vzduch-
voda.

Air conditioningsolutions

De Dietrich
Široká nabídka kondenzačních plynových kotlů 
a tepelných čerpadel. Zařízení TaHoma® je plně 
kompatibilní s produktovými řadami závěsných 
kotlů Innovens, stacionárních kotlů Modulens, 
tepelných čerpadel vzduch-voda HP Inverter  
a tepelných čerpadel země-voda GSHP.

Atlantic
Topné systémy Atlantic (tepelná čerpadla, 
topné panely a podlahové vytápění) mohou být 
připojeny pomocí jednotky Navilink A59 přímo 
do prostředí TaHoma.

Více o Automatizovaném 
vytápení

Více o Hitachi

Více o De Dietrich

Více o Atlantic

GARÁŽE
BRÁNY

OKNA

ZABEZPEČENÍ

ENERGIE



O společnosti Somfy
Systémy ovládání a automatizace Somfy pro domácnosti i komerční budovy  
zlepšují každodenní život lidí, již více než 50 let. Při vývoji myslíme na vaše  
pohodlí, na snadné použití, bezpečnost a udržitelnost. Naše inovace  
automatizují a propojují rolety, žaluzie, závěsy, brány a garážová vrata,  
osvětlení a topení, systémy zabezpečení a další.

Naším cílem je vytvářet užitečná řešení pro všechny.              
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Somfy se zavazuje  
k neustálému  
zlepšování v oblasti 
dopadů na životní 
prostředí ekologickými 
projekty svých 
výrobků.

Somfy, spol. s r.o.   
Bavorská 2780/2
155 00  Praha 5
tel.: +420 273 139 139 
e-mail: somfy@somfy.cz 
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o. 
organizačná zložka Slovakia 
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
tel.: +421 948 686 958
e-mail: somfy@somfy.sk 
www.somfy.sk


