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Naši zákazníci projevují stále větší zájem  

o bezpečnost, komfort a kontrolu spotřeby energie.

Nyní nejvíce oceňují flexibilitu.

Díky TaHoma® a Connexoon od Somfy 

mohou být stále ve spojení se svým domovem, 

ve spojení se svými nejbližšími.

Již                   budujeme
šťastnější domov
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Řešení pro Vaši

domácnost
Naše řešení umožní vytvořit chytrou, úspornou a bezpečnou domácnost,  
protože hranice v našem světě se posouvají a uživatel potřebuje nové produkty
a služby, které jsou vzájemně propojené.

Co je připojený domov? Ať se uživatel nachází 
kdekoliv, může ovládat všechny domácí spotřebiče 
pomocí internetového připojení. Bezpečně, bezdrátově  
a jednoduše. Uživatel může zapomenout na každodenní 
komplikace. Naše zařízení se o vše postarají a přizpůsobí 
se jeho životnímu stylu. Žaluzie, markýzy, rolety, dveře, 
osvětlení, topení, kamery, alarm, zásuvky… a mnoho 
dalších prvků je možné snadno vzájemně propojit 
prostřednictvím systému Somfy. Samotné řešení je díky 
bezdrátové zabezpečené technologii nenáročné na přípravu 
a vždy snadno rozšiřitelné o další prvky. Současně lze vše 
kontrolovat a řídit vzdáleně (přístup k internetu chráněný 
heslem).

Jak se toho dosáhne? Pomocí 2 věcí – zařízením 
připojeným k internetu a aplikací do mobilu, tabletu nebo 
počítače.

Co je třeba dělat? Jelikož jde o velmi snadno použitelné 
rozhraní, prochází se intuitivní a jednoduché menu, které 
umožňuje vytvářet obvyklé scénáře a vyhnout se tak 
opakování stejných úkonů. Spotřebiče lze naprogramovat 
podle denního rytmu a rozvrhu uživatele. A vždy je možné 
přejít do programu pokročilých funkcí.

Změňte pohled na svůj domov k (ještě) lepšímu. 
Komfort na míru, nepřetržitá bezpečnost, úspora energie  
a snadné ovládání.

Až budete chtít. Náš zákazník může mít zapojený jen 
jeden prvek, jedny dveře, několik světel nebo alarm. 
Pokud je tomu tak, jedno z řešení je bezpochyby systém 
Connexoon. Ale v domě, kde si chcete nechat volné pole 
možností pro budoucí funkce je nepochybným řešením 
TaHoma®. Uživatel bude moci v rámci systému TaHoma® 
postupně a ve vlastním rytmu vytvářet řešení šíté na míru. 

Hmm… můžeme toho svým zákazníkům 
nabídnout tolik!



automatizované
systémy

 Katalog SOMFY  3

*

*

o�

Tablero de 
Instrumentos

Smart

AgendaEscenarios

Mi CasaMis Favoritos
estancias

Calefacción
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habitación 1

Grupo

Cortina enrollable Claraboya

Sensor
de Sol

living room’s shutterbedroom’s shutter

24,0°C

Somfy Protect

Somfy Doorlock

Jednoduché a rychlé ovládání
bezpečnostního systému Somfy 
Protect z jakéhokoliv zařízení 
samostatně či v rámci systému 
TaHoma®.*

Tři aplikace na výběr pro ovládání zařízení ze smartphonu: 
 Window – Terrace – Access

Uživatel může ovládat všechny 
prvky domácnosti, ať je kdekoliv.
Bezpečně, bezdrátově a snadno.

Uživatel může kdykoliv a odkudkoliv 
odemknout a zamknout dveře, 
kontrolovat přístupy do domu či 
bytu a nebo vytvořit dočasný přístup. 
Kompatibilní s TaHoma®.*

TaHoma HD TaHoma 

Window Terrace Access

Somfy Alarm

Visidom by Somfy

Serrure Connectee

TaHoma HD TaHoma 

Window Terrace Access

Somfy Alarm

Visidom by Somfy

Serrure Connectee

TaHoma HD TaHoma 

Window Terrace Access

Somfy Alarm

Visidom by Somfy

Serrure Connectee

TaHoma HD TaHoma 

Window Terrace Access

Somfy Alarm

Visidom by Somfy

Serrure Connectee Somfy Protect

Somfy Keys



Somfy systém
připojíte téměr ke všemu!

4 Katalog SOMFY

automatizované
systémy So Open

Jsme otevřeni  
celosvětovým platformám

Otevíráme naše API třetím stranám IoT  
(Internet of Things)

Spolupracuje s hlavními mezinárodními   
protokoly a iniciativami

TaHoma® je kompatibilní s hlavními hráči  
v oblasti vybavení domácností



STÍNĚNÍ

OSVĚTLENÍ

ÚSPORA ENERGIE

BEZPEČNÁ DOMÁCNOST

EXTERIÉROVÉ 
STÍNĚNÍ

Evoluční 
Kompatibilní se širokou 
škálou zařízení Somfy  
a vybraných značek.

Intuitivní rozhraní

MÉ SCÉNÁŘE
Nastavte si aktivity a spusťte je 

stisknutím tlačítka
MŮJ KALENDÁŘ

Naplánujte si automatické  
spouštění jednotlivých scénářů  

na konkrétní měsíc, den i hodinu.
SMART

Naprogramujte pokročilé funkce

3 intuitivní a jednoduchá menu

ON-ABC

ZařízeníUmístění

Obývací 
pokoj

JídelnaRolety Pokoj Venkovní
žaluzie

SvětloVertikální
markýza

Světlík Domovní dveře Alarm

Detektor 
kouře

Teplotní
senzor

Topení Detektor 
otevření

Sluneční
senzor
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Garážová vrata

Systém TaHoma® se skládá ze dvou částí:
Aplikace zdarma pro mobil 
nebo tablet se systémy iOS/
Android, či prostřednictvím 
webového rozhraní v počítači.

Zařízení TaHoma®
připojené k vašemu 

internetovému routeru  
a k elektrické síti.

Tahoma® je první řešení  
pro připojený domov 
s certifikátem SYSS.

 Katalog SOMFY  5

automatizované
systémy

je komplexní řešení Somfy pro připojený domov: ať je uživatel 
kdekoliv, bude moci ovládat všechna zařízení v domácnosti prostřednictvím 
připojení k internetu. Bezpečně, bezdrátově a snadno.

TaHoma®
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TaHoma®

Detektor otevření io
• Umístění na dveřích a oknech.
• Funkce poplachu a odrazení.
• Funguje na 1 baterii CR123
• Rozměry: 118 x 50 x 24 mm. 

 Ref.:  1811482

automatizované
systémy

Aktivátor scénáře – dotyková plocha na zařízení

 Ref.:  1811478

TaHoma®

•  Systém inteligentního domu Somfy pro řízení domácnosti  
z domu nebo vzdáleně.

• Lze připojit až 200 zařízení.
• Rozměry (ŠxVxH) 110 x 71,25 x 28,13 mm
• Porty 1x Ethernet RJ45 / 1x Mikro-USB / 1x port USB
•  Balení obsahuje: 1x kabel USB / 1x kabel RJ45 1m 

návod rychlého startu / bezpečnostní návod
• 3 protokoly/frekvence: io (868Mhz)/RTS(433Mhz)/RTD (433Mhz)

Záplavové  
čidlo io
• Detekuje únik vody 
• Délka kabelu 1150 mm
• 2 AAA baterie (životnost      

~4 roky)
• Rozměry:
  sonda: 30 x 35 x 12 mm
 čidlo: 93 x 33 mm Ref.:  2400509

Příslušenství k zabezpečení

Lock Controller io
• Přijímač pro dálkové ovládání 

elektrického dveřního zámku.
• Kompatibilní s elektrickými 

zámky KFV, Vachette, IO. 

 Ref.:  1811483

 Ref.:  1841055

Detektor kouře io
• Detektuje neprůhlednost vzduchu  

a varuje zvukovým signálem 85 db.
• Musí se umístit do středu 

místnosti 
• Funguje na 1 baterii 6LR61
• Rozměry: 120 x 146 x 48 mm.
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TaHoma®

 Ref.:  1811307

Klika 6 – 16 bílá
• Informace o poloze, v níž se nachází.
• Fungování bez kabelů i baterií.
• Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 

pro kompatibilní propojení s TaHoma®.

 Ref.:  1811308

Klika 6 – 16 nerez
• Informace o poloze, v níž se nachází.
• Fungování bez kabelů i baterií.
• Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 

pro kompatibilní propojení s TaHoma®.

Klika 32 – 42 bílá
• Informace o poloze, v níž se nachází.
• Fungování bez kabelů i baterií.
• Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 

pro kompatibilní propojení s TaHoma®.

 Ref.:  1811309  Ref.:  1811310

Klika 32 – 42 nerez
• Informace o poloze, v níž se nachází.
• Fungování bez kabelů i baterií.
• Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 

pro kompatibilní propojení s TaHoma®.

automatizované
systémy

Zwave USB 
• Modul, který umožňuje kompatibilitu vybraných 

produktů Zwave s TaHoma®.
• Dosah 30 m na volném prostranství.

 Ref.:  1822492

EnOcean USB
• Modul, který umožňuje kompatibilitu  

vybraných produktů EnOcean s TaHoma®. 
• Dosah 30 m na volném prostranství.

 Ref.:  1824033

Příslušenství rozšiřující kompatibilitu

Příslušenství zajišťující komfort

Vnitřní zásuvka
• Pro vzdálené zapínání elektrospotřebičů  

či světel včetně LED.
• Dosah 30 m v otevřené prostoru. 
• Napájení 230 V – 50 Hz.
• Příkon 1800 W.

IZYMO 
Shutter reciever
• Připojte drátové rolety  

do systému domácí  
automatizace.

 Ref.:  1822617  Ref.:  1822661

IZYMO 
Transmitter io 
• Micromodul pro dálkové  
 ovládání recieverů a spouštění  
 scénářů.

 Ref.:  1822628

IZYMO ON-OFF 
Reciever io 
• Mikromodul s vestavěným  
 přijímačem io pro dálkové  
 ovládání světel a elektrických
 spotřebičů.

 Ref.:  1822650
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Connexoon

persiana Bpersiana A

20,0°C

puerta de garajecancela

20,0°C

toldo terraza faldón

?

20,0°C

Větší komfort a nový 
způsob života na terase.
• Vytváří personalizované prostředí 

a ukládá je funkcí Snapshot 
(zachycení).

• Vzdáleně řídí markýzu nebo pergolu.
• Jedním kliknutím můžete ověřit, zda 

je všechno tak, jak bylo nastaveno.

Rolety, venkovní žaluzie,  
produkty Velux, alarm, osvětlení,  

vchodové dveře, čidla a zásuvky io.

persiana Bpersiana A

20,0°C

puerta de garajecancela

20,0°C

toldo terraza faldón

?

20,0°C

Stínící prvky komfortně  
a dle aktuálního počasí.
• Při odchodu z domu jedním kliknutím 

zavřete žaluzie, zhasnete světla  
a aktivujete alarm.

• Snadno si můžete ověřit, zda je 
všechno v pořádku.

Větší bezpečnost  
a komfort v přístupu.
• Automaticky otvírá a zavírá přístup 

do domu pomocí geolokace.
• Řídí alarm na dálku.

Brány, garážová vrata, 
vchodové dveře, alarm, 
osvětlení a zásuvky io.

persiana Bpersiana A

20,0°C

puerta de garajecancela

20,0°C

toldo terraza faldón

?

20,0°C

Tři aplikace pro vzdálené řízení každého prostředí:

Connexoon
 Ref.:  1811429

automatizované
systémy

Markýza, pergola,  
osvětlení, hudba, čidla 

a zásuvky io.
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Connexoon

Snadná instalace.
Vstupte do propojeného světa Somfy.

 
Stačí pouze zapojit do zásuvky  
a aktivovat pomocí tlačítka PROG  
produkty io. 

Protokoly

Mobilní aplikace

Alarm io
ON-B

Osvětlení ioRolety io Vertikální
clony io

Venkovní 
žaluzie

Střešní
okno io

Střešní 
žaluzie io

Sluneční 
senzory io

Senzor
otevření io

Senzory
teploty io

iPhone Android

Markýzy io Svislá 
markýza io

Pergola io Sluneční 
senzory io

Senzory
teploty io

ZásuvkaOsvětlení io Hudba

Garáže io Brány io Zámky io Alarm io
ON-B

Osvětlení io Zásuvka

Zásuvka

S

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Protokol

Počet io zařízení

Frekvence

Rozměry

Hmotnost 

Napájení

Spotřeba 

Konektory

Provozní teplota prostředí

Barva

Jiné 

Balíček obsahuje:

io Homecontrol

Až 40

868 MHz

110x72,5x24 mm

Přibližně 77 g

mikro USB

120 mA

1x Ethernet RJ45 + 1x Mikro-USB

+5 °C až +35 °C

Bílá 

LED (červená/zelená), tlačítko PROG

Síťový adaptér USB, kabel RJ45 1 m,
návody rychlého startu

Doorlock Somfy Keys

KOMPATIBILITA  

automatizované
systémy



Antracit

Bílá
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Indoor a Outdoorautomatizované
systémy

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kamera Full HD 1080 p

Noční vidění až do 6 m

Širokoúhlá 130°

Infračervený detektor 
pohybu až do 5 m

Funkce rozpoznávání 
domácích zvířat díky 
možnosti selektivní 

detekce pohybu

Integrovaná kamera  
Full HD 1080 p 

se 110dB alarmem

Detekce pohybu na 8 m

Jasné noční vidění na 
vzdálenost 8 m

Mechanický infračervený 
filtr s širokým diagonál- 
ním úhlem záběru 130°  

a 8násobný zoom

Krytí IP54 a odolnost  
vůči počasí

Kompatibilní s TaHoma® / Amazon Alexa / 
Google Assistant / IFTTT /

Works with Nest / Apple HomeKit / Somfy 
One+ / Home Keeper

Bezplatná aplikace pro iOS 9 a novější,  
Android 4.4 a novější

Kompatibilita s TaHoma® / Amazon 
Alexa / Google Assistant / IFTTT / 
Nest /

Somfy ONE+ / Home Keeper / Apple 
HomeKit (již brzy).

Bezplatná aplikace pro iOS 9 a novější, 
Android 4.4 a novější

 Ref.:  2401507

 Ref.:  2401496

Vlastnosti a oblast použití:

Interiérová kamera Somfy  
Zabezpečení, které respektuje vaše soukromí. První  
sledovací kamera, která vám umožňuje dohled nad  
domovem a zároveň respektuje vaše soukromí.

 

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

–  Tři metody instalace, které se přizpůsobí jakékoli konfiguraci
–  Zvukový alarm lze posílit automatickým osvětlením v případě detekce
–  Poslouchejte a mluvte s lidmi ve svém domě jedním kliknutím (dodávky, 

sousedé)
–  Vnější dohled

Nástěný držák pro interiérovou 
kameru 

 Ref.:  2401563

 Ref.:  2401560
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 Ref.:  2401487

 Ref.:  2401490

 Ref.:  2401494
 Ref.:  2401491

 Ref.:  2401489

 Ref.:  2401495

Somfy Protect Home Alarm

 Ref.:  2401497

Vlastnosti a oblast použití:

Somfy Protect Home Alarm je jediný bezpečnostní  
systém, který se přizpůsobuje vašim potřebám  
a vašemu každodennímu životu. 

Somfy Protect Home Alarm je navržen tak, aby zajistil 
opravdu spolehlivé zabezpečení, které se přizpůsobí 
každodennímu životu. Každá součást má svou vlastní  
roli... Ovládejte svůj systém snadno ze svého 
smartphonu a zůstaňte připojeni k domovu. Používejte 
aplikaci Somfy Protect!

Čidlo IntelliTAG™
Inteligentní bezdrátový senzor dveří 
a oken
• Nastavuje bezpečnostní obvod kolem domu
• Detekuje pokusy o vniknutí

Klíčenka Key fob
Osobní dálkové ovládání
• Automaticky odblokuje váš systém, jakmile  

se vrátíte domů

Vnitřní pohybové čidlo
Malé, diskrétní a bezdrátové
• Detekuje všechny lidské pohyby, zatímco  

zůstává lhostejné k domácím mazlíčkům

Somfy Repeater
Rozšíření prokrytí signálu
• Zapojení do elektrické zásuvky

Vnitřní siréna
Bezdrátová
• Při pokusu o vloupání se rozezní výkonem        

110 db
• Ať ji umístíte kamkoliv, vždy se přizpůsobí 

vašemu interiéru.

Venkovní siréna
Bezdrátové připojení, pro venkovní 
umístění
• Při pokusu o vloupání se rozezní výkonem  
 112 dB.vašemu interiéru.



Somfy One 

Somfy One+

automatizované
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Somfy oneSomfy one

 Ref.:  2401492

 Ref.:  2401493

Související produkty

Vlastnosti a oblast použití:

Vaše “All-In-One” (vše v jednom) bezpečnostní 
řešení včetně sirény, bezpečnostní kamery  
a pohybového čidla.

–  Dostupné ve dvou varianátch Somfy One (černá)  
a Somfy One+ (bílá)

– vestavěná HD kamera s nočním viděním 
– vestavěná siréna 90+ dB 
– okamžité zasílání upozornění při detekci poplachu 
– kompatibilní s příslušenstvím Somfy Protect 
– kompatibilní s TaHoma®
–  vzdálené upozornění na přítomnost kouře detekované 

externím kouřovým čidlem
– vestavěná baterie (pouze Somfy One+)

Somfy One je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství 
Somfy Protect: 

– čidlem IntelliTAG™  – venkovní sirénou 
– vnitřním pohybovým čidlem – klíčenkou Key fob 
– vnitřní sirénou    – Interiérovou a venkovní kamerou

Pokud je v domě zjištěno vniknutí, siréna o výkonu  
90 + dB se automaticky zapne, aby odradila  
narušitele. Pokud chcete, můžete mít nastaven  
tichý režim a sirénu spouštět ručně jednoduchým 
kliknutím z chytrého telefonu.

Fotografie a video jako důkaz. Jakmile fotoaparát  
detekuje vetřelce, fotografie se okamžitě uloží  
a kamera natočí a uloží několikasekundový  
záznam pohybu.

Sdílejte přístup k vašemu systému se svými  
sousedy, přáteli nebo rodinou. Při nízkém stupni  
varování budou moci na místě zasáhnout, pokud 
nejste zrovna k dispozici.

Chcete-li chránit vaše soukromí, motorizovaná  
clona kamery se při návratu domů automaticky  
zavře a otevře se, když domov opustíte.  
Můžete ji ovládat ale i z aplikace.

Umístěte Somfy One na požadované místo a připojte 
jej. Stačí pouze několik kliknutí z vaší aplikace a váš 
systém začne fungovat. Přemisťování Somfy One  
je snadné, protože jej nemusíte znovu instalovat.

Díky své kompatibilitě s Amazon Echo* můžete svůj 
Somfy One jednoduše ovládat i hlasem. Máte plné 
ruce, když opouštíte domov? Jednoduše řekněte  
Amazon Echo, aby aktivoval alarm, když jste  
na cestě z domu.

Výhody pro koncové uživatele



Čtečka čipů s klávesnicí
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 Ref.:  2401457

 Ref.:  2401555

Související produkty

Vlastnosti a oblast použití:

Somfy Connected Doorlock příslušenství: 

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

Dodávaná vložka zámku je nastavitelná tak, aby  
odpovídala zámku a tloušťce vašich vchodových dveří.

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

Systém (aplikace) umožňuje zasílat elektronické 
přístupové kódy ostatním uživatelům s trvalými  
přístupovými právy nebo dočasnými právy  
založenými na časových úsecích.

Uživatel může přijímat oznámení při každé aktivaci 
zámku (tzn. pohybu oprávněných osob).

Uživatel má přístup k historii průchodů.

Přístupová práva a klíčenky lze kdykoliv aktivovat  
nebo deaktivovat.

Vložka zámku je certifikována podle evropské  
normy EN 1303 2006 a je odolná vůči rozlomení,  
odvrtání a vytržení.

Výhody pro koncové uživatele

Somfy Doorlock je řešení pro připojení  
a motorizaci zámku dveří a správu  
uživatelských přístupů.

–  Somfy Doorlock umožňuje vlastníkovi nemovitosti 
sdílet a spravovat přístup(y) ostatních uživatelů  
do svého domu nebo bytu. 

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

–  Doorlock lze aktivovat lokálně přes Bluetooth™  
nebo vzdáleně odkudkoliv přes internet.



Drátová verze  

Bezdrátová verze  
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 Ref.:  1870446

 Ref.:  1870447

 Ref.:  1870508

Vlastnosti a oblast použití:

Somfy Termostat je řešení  
pro inteligentní řízení vytápění

Somfy Termostat umožňuje vlastníkovi nemovitosti 
sdílet a spravovat ovládání termostatu a to i na 
dálku prostřednictvím internet gateway.  
Řízení teploty pomocí příkazů, kalendáře nebo  
geolokace.

–  Drátové i bezdrátové řešení pro téměř všechny 
typy vytápění.

Termostatická hlavice –  Snadná instalace na místo stávajícího mechanic-
kého ventilu.

–  Systém lze ovládat pouze prostřednictvím  
aplikace TaHoma® plně v češtině. TaHoma®  
scénáře, smart scénáře, fce čidla teploty.

–  Funkce kalendáře pro dosažení úspor během 
pracovních dní.

–  Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplot-
ních specifik dané budovy.

–  Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.

–  Rychlá změna teploty dostupná i přímo na hlavici.

Snadná instalace na místo stávajícího termostatu.

Na výběř drátová či bezdrátová verze.

Svoboda při výběru umístění termostatu.

Funkce kalendáře pro dosažení úspor během 
pracovních dní.

Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplot-
ních specifik dané budovy.

Funkce geolokace - zahájí vytápění jakmile se vydáte 
domů, přestane vytápět jakmile domov opustíte.

Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.

Rychlá změna teploty dostupná i přímo na termostatu.

K dispozici mobilní aplikace v češtině pro android...

Plně kompatibilní s TaHoma®, IFTTT nebo Amazon 
Alexa.

Výhody pro koncové uživatele
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• Centrální dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou.
• Technologie io-homecontrol.
• Rozezná a pomáhá nastavit všechna domácí zařízení 

(žaluzie, rolety, garážová vrata, brány, markýzy, závěsy, 
světla, alarmy, zásuvky…).

• Jednoduchým stisknutím obrazovky je možné volit,  
ovládat, integrovat, ukládat do paměti a polohovat 

 veškeré vybavení domácnosti.
• Kolekce krytů: vyberte si ze čtyř různých materiálů krytů  

ve stylových odstínech. 

 TIMER

Nina io
Modré pouzdro

 Ref.:  9019830 

Nina io
Fialové pouzdro

 Ref.:  9019829 

Nina io
Zelené pouzdro

 Ref.:  9019828 

Nina Dokovací stanice Napájecí adaptér

Balení obsahuje: 

 Ref.:  1811407 

 Ref.:  1805251 
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Situo 5 Variation A/M 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.

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.Model: Arctic
 Ref.:  1870324

Model:  Pure
 Ref.:  1870312

Model: Iron
 Ref.:  1870316  

Model: Natural
 Ref.:  1870320

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.Model: Pure
 Ref.:  1870328

Model: Iron
 Ref.:  1870332

Model:  Arctic
 Ref.:  1870340  

Model: Natural
 Ref.:  1870336

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:  Iron
 Ref.:  1870366

Model: Pure
 Ref.:  1870363

Model:  Pure
 Ref.:  1870369

Model:  Iron
 Ref.:  1870373

Individuální ovládání
• Otevření
• Zavření
• Zastavení
• Oblíbená poloha „My“

Dálkové ovladače Situo io nabízí všechny potřebné funkce: individuální nebo 
skupinové ovládání, oblíbenou polohu.

Vícekanálové ovládání
Jednokanálové nebo pětikanálové 
provedení pro individuální 
nebo centralizované ovládání 
motorizovaných stínících prvků 
nebo io přijímačů včetně světel!

Praktické
Pohodlné nastavení 
sklonu lamel žaluzie  
či intenzity světla. 
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Scenario Launcher io 
• Dotykové ovládání scénářů dvěma  

klávesami a tlačítkem stop.
• Kompatibilní se škálou rámečků 

Smoove dodávaných zvlášť.
• Funguje na 1 baterii 3V CR2430  

s indikátorem.
• Rozměry: 50 x 50 x 10 mm.

 Ref.:  1824035

Smoove Origin io
• Jednokanálový nástěnný ovladač
 s technologií io.
• Dodává se s rámečkem Smoove Pure.
• Dvojí potvrzení provedení příkazu: vizuální 
   a hmatové.

Smoove... sortiment nástěnných ovladačů

 Ref.:  1811066

Dotykový nástěnný ovladač

Smoove 1 io 
Pure Shine
Jednokanálový nástěnný dotykový 
ovladač s technologií io. 

 Ref.:  1811003

Smoove 1 io 
Silver Shine
Jednokanálový nástěnný dotykový 
ovladač s technologií io. 

Smoove 1 io 
Black Shine
Jednokanálový nástěnný  
dotykový ovladač  
s technologií io. 

 Ref.:  1811007  Ref.:  1811005

Smoove 1 
Auto/Manu io
Pure Shine
Jednokanálový nástěnný dotykový 
ovladač s technologií io. Možnost 
vypnutí automatiky. 

 Ref.:  1811013

Smoove 1 
Auto/Manu io
Silver Shine
Jednokanálový nástěnný dotykový 
ovladač s technologií io. Možnost 
vypnutí automatiky. 

 Ref.:  1811014

Smoove 1
Auto/Manu io
Black Shine
Jednokanálový nástěnný dotykový 
ovladač s technologií io. Možnost 
vypnutí automatiky. 

 Ref.:  1811015

Smoove io
Silver Mat

Rámečky
Smoove

Rámeček Smoove 
Pure 

 Ref.:  9015022

Dvojitý rámeček Smoove  
Pure 

 Ref.:  9015238

Rámeček Smoove 
Silver

 Ref.:  9015024

Rámeček Smoove 
Silver Mat

 Ref.:  9015025

Rámeček Smoove 
Black

 Ref.:  9015023

Rámeček Smoove 
Amber Bamboo

 Ref.:  9015026

Rámeček Smoove 
Light Bamboo

 Ref.:  9015027

Rámeček Smoove 
Cherry

 Ref.:  9015236

Rámeček Smoove 
Walnut

 Ref.:  9015237
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Čidla io

Eolis Wirefree io
• Větrné čidlo napájený bateriemi,  

bezdrátový.
• Senzor se může sdružit s nanejvýš  

s 15-ti zařízeními (jedna fasáda).
• Tři různé hodnoty pro: markýzu,  

screen a žaluzii.

Sunis Wirefree II io
• Sluneční senzor napájený bateriemi,  

bezdrátový.
• Měří úroveň osvětlení (Lux).
• Stanovení prahu z Easy Sun io (určených 

technikem instalace nebo konečným 
uživatelem).

 Ref.:  1818285

Bílý matný  Ref.:  9016353

Bílý

Eolis io

 Ref.:  9016355

 Ref.:  1816092

Černý

Ondeis

 Ref.:  9016354

 Ref.:  9016345

Eolis 3D Wirefree io
•  Vetrné čidlo s bateriovým napájením – baterie typu AAA.
•  Ochrana markýzy díky detekci otřesu ve 3 dimenzích.
• Určený pro výklopné, výsuvné a polovýsuvné markýzy.
•  Štíhle pouzdro pro upevnění na výpadový profil markýzy.
•  Škála tří barev k dispozici.

 Ref.:  1816084

Thermis WireFree io
• Senzor teploty pro usnadnění ochrany 

domácnosti před sluncem.
• Snadné použití a jasné funkce. 
• Měří okolní teplotu.
• Bateriové napájení.

 Ref.:  1822303

Eolis io + Ondeis
•  Větrné a dešťové čidlo s bezdrátovým 

přenosem povelů.
•  Automaticky chrání markýzu či žaluzie 

před poškozením silným větrem či 
deštovými nebo sněhovými srážkami.

Naše čidla vám usnadní život
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Světelná řešení io

Lighting Receiver
varation io
• Regulace osvětlení 

1-10Vdc do 500 W.

White LED  
reciever io
• Stmívatelný přijímač  
 pro dálkové ovládání  
 LED svítidel (pásků).

 Ref.:  1822421

 Ref.:  1822611

Plug 
Receiver io
• Kontrola ON/OFF zatížení 

do 1 800 W.

RGB LED  
reciever io
• Stmívatelný přijímač  

pro dálkové ovládání  
RGB LED pásků.               

 Ref.:  1822617 

 Ref.:  1822612

IZYMO 
Transmitter io 
• Micromodul pro dálkové  
 ovládání recieverů a spouštění  
 scénářů.

 Ref.:  1822628

IZYMO ON-OFF 
Reciever io 
• Mikromodul s vestavěným  
 přijímačem io pro dálkové  
 ovládání světel a elektrických 
 spotřebičů.

SMOOVE 
Lighting io 
• Lokální nástěnný ovladač pro  
 ovládání jednoho nebo skupiny  
 světel/spotřebičů.

 Ref.:  1822650

 Ref.:  1822651

Originální scény na každou příležitost 
jedním klikem
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GARÁŽE
BRÁNY

OKNA

ZABEZPEČENÍ

www.ovladamedomacnost.cz

Navštivte náš online rozcestník, ve kterém  
najdete propojení naších technologií  

s technologiemi Honeywell, Hitachi, Phillips, atd. 

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

Somfy One

Ještě více bezpečí pro váš majetek, ale především  
vaše blízké. Bezpečnostní řešení kombinuje kameru  
a alarm v jednom, s možností napojení  
dalších bezpečnostních prvků.

Somfy Protect

Doplňte svůj Somfy One o kompatibilní bezpečnostní 
příslušenství Somfy Protect.  
Pořiďte si například venkovní sirénu, detektory  
proti vniknutí nebo čipy.

Somfy DoorLock

Chytrý bezpečnostní zámek vám umožní sdílet,  
spravovat a kontrolovat přístup do vašeho  
domu nebo bytu.

Gretsch Unitas

Světový lídr v oblasti bezpečnostního kování  
pro okna, dveře a celé budovy.
Výrobce kování, pohonů a čidel.

Více o Somfy One

Více o Somfy Protect

Více o Somfy DoorLock

Více o Gretsch Unitas

Pár kliky se dostaňte na téma, které Vás momentálně zajímá 
jako je třeba ovládání žaluzií nebo topení a osvětlení.

Klikněte  
a zjistěte více 
o ovládání 
systémem 
TaHoma®.
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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.: +420 273 139 139 
e-mail: somfy@somfy.sk 
www.somfy.sk


