
io-homecontrol® a Somfytól
a jövő technológiája az Ön otthonában
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Intelligens otthon – egy életre szóló döntés

Mindannyiunk számára fontos, hogy otthonunkban biztonságban és 

kényelemben érezzük magunkat. 

Az io –homecontrol intelligens technológia olyan lakóteret varázsol 

Ön köré, amelyben biztonságban tudhatja családját és otthonát. 

Mindezek mellett az io-rendszerű berendezések használatával 

minden évszakban kellemes és komfortos lehet a benti klíma. Az 

összehangolt funkcióknak köszönhetően az energiára fordított 

költségei is csökkenhetnek!

Technikai változások a gépkocsiknál –           
1960-ban és 2010-ben

Technikai változások az otthonokban  – 
1960-ban és 2010-ben

Technológia korábban és 

napjainkban

A személygépkocsik felszereltségében az

automata funkciók már régóta elterjedtek.

A kényelmes otthon kialakításához

manapság szintén elengedhetetlen

fontosságúak a technikai újdonságok,

legyen szó a televízió, vagy akár az

árnyékolók távirányításáról.
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A  Somfy  á l ta l  k íná l t 

io-homecontro l ® megoldások

i l leszkednek az  in te l l igens 

o t thon e lvárása ihoz,  legyen 

szó  redőnyrő l ,  napel lenzőrő l , 

be l ső  á rnyékolókró l , 

garázs-  és  ker tkapukró l , 

ab lakmozgatás ró l  vagy  akár 

v i lágí tás ró l . 

Bármikor bővíthető
Az io –homecontrol egy vezeték nélküli technológia, így telepí-

tési költsége minimális: nincs szükség különleges infrastruktúrá-

ra, nincs bonyolult hálózat nincs vezérlőkábel. A különböző gyár-

tók berendezései kommunikálnak és együttműködnek és bármely,           

io technológiával működő eszköz utólagosan illeszthető. 

Biztonságos
...akár egy bankkártya, mert 128 bites kódrendszerrel titkosított és 

minden ház egyedi biztonsági kulccsal rendelkezik, amelyet csak Ön 

tud megváltoztatni.  

A rendszer 3 frekvenciát használ, amelyek közül automatikusan ki-

választja a legjobbat. Zavar esetén frekvenciát vált és azonnal el-

küldi újra a parancsot.

Kényelmes
Az intelligens otthon technológia rádiós kapcsolaton át vezér-

li a ház szinte minden területét. Legyen szó világításról, szellőzés-

ről vagy nyílászáró mozgatásáról, az io-homecontrol® leveszi a 

rutinfeladatok gondját az Ön válláról és minden nap kényelmet 

visz otthonába. 

Folyamatos visszajelzés
Az Ön érdekében, a kiadott parancsok sikeres vagy sikertelen 

végrehajtásáról jelzés érkezik a központi távvezérlőjére. A meg-

felelő központi vezérlő használatával Ön azt is megtudhatja, 

hogy pontosan hol van a probléma.az io-homecontrol® leveszi 

a rutinfeladatok gondját az Ön válláról és minden nap kényel-

met visz otthonába. 

io-homecontrol® technológiáról röviden:

1

2

3

4

Az io-homecontrol® termékek használói már meggyőződtek 

róla, hogy a rádiós házautomatizálás megnöveli az épület 

komfortját, mindezt egyszerű és érthető kezelés mellett. 

Az intelligens otthon gondolata nem a műszaki érdeklődésű 

emberek illúziója. Az intelligens otthon a jelen megoldása, 

melynek célja, hogy saját otthonunkban jobban érezzük 

magunkat. Más területeken az automatizáció már korábban 

megvalósult. A személygépkocsikban a légkondicionáló, a 

fedélzeti számítógép és az elektromos ajtó- és ablaknyitás 

több éve a technika megszokott színvonala. Önként senki nem 

mondana le ezekről. 

A jövő technológiája. Egyszerű. Érthető. Megbízható. 

Ez a színvonal a lakóépületekben is egyre kedveltebb: a korszerű 

épületgépészet célja a biztonság, az energiamegtakarítás és a lakók 

jó közérzete.  

A Somfy io-homecontrol® termékeivel ezek egyszerűen és 

teljesen kényelmesen megvalósíthatóak. Az io-homecontrol® a 

mobiltelefonok által kibocsátott teljesítmény töredékén működik, 

ráadásul a rádiós adók a jelet nem folyamatosan, hanem csak a 

parancs kiadásának pillanatában adják ki.
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A Somfy rádióvezérelt termékei egyszerűsítik életét

Kényelmes rádiós rendszer az egész házhoz.

A Somfy io-homecontrol® rádiós vezérlőrendszerrel nem csak a redőnyök, 

árnyékolók, zsaluziák és garázskapuk vezérelhetők, hanem a bejárati ajtók, 

tetőablakok és a világítás is – és mindezek ugyanarról a távirányítóról.

inte l l igens  o t thon – A JÖVŐ  TECHNOLÓGIÁJA AZ  ÖN OT THONÁBAN

A Somfy io-homecontrol® termékei megfelelnek az európai szabványoknak.

Minden Somfy termék tesztelésen esik át a gyártás során.

A Somfy io-homecontrol® termékeire 5 év garanciát biztosít. 

A garancia érvényesítés feltételeiről tájékozódjon a www.somfygarancia.hu honlapon.

Megbízható termékek egy, a piacon 40 éve szereplő gyártótól.

év

Garancia
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Az automatizálás jelentősen hozzájárul az energiamegtakarításhoz 
A redőnyök átfogó hőszigetelése csak akkor használható ki, ha esténként 

időben bezárják őket. Például téli hidegben , vagy forró nyári napokon az 

automatikusan működő redőnyök plusz szigetelést képeznek a nyílászárókon.

Biztonság
Az automatizált redőnyök a programozott időben nyitnak és zárnak – akkor is, 

ha Ön éppen nincs otthon. A jelenlét szimulációs működtetés pedig elriasztja a 

betörőket (mozgó redőnyök, felkapcsolódó világítás, stb.).

Kényelem
Elegendő egy gombnyomás az elektromos működtetésű redőnyök, árnyékolók 

vagy kapuk nyitásához és zárásához. Programórája segítségével teljesen 

automatikussá teheti otthona működését.

Optimális környezet
A redőnyök a napsugárzástól függően a megfelelő helyzetbe állnak, az 

automatikusan kinyíló tetőablakon át friss levegő áramlik a szobába. Önnek 

pedig nincs más dolga, mint kényelmesen hátradőlni és élvezni otthona 

kényelmét.kényelmét.

Bejárati ajtó

Redőny

Légkondícionálás

Fűtés

Napellenző

Belső árnyékolók

Tetőablak

Külső roló (Screen)

Garázskapu

Zsaluzia

Világítás

Kertkapu

Riasztó

Fűtés

Szellőzés

Ablaknyitás

Fűtés-/klímatechnika

Tetőablakok

Zárrendszerek

Ház körüli hajtási és 

vezérlési megoldások

Világítás

A z  io  -homec ont r o l ® 

t ermékek  kompat ib i l i s ek 

eg y más s al,  í g y  külön fé le 

g yár t ók  t erméke i  eg y 

közös  r endszeren  be lül 

eg yü t tműködnek.
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Energiamegtakarítás dinamikus árnyékolással - egész  

inte l l igens  o t thon – A JÖVŐ  TECHNOLÓGIÁJA AZ  ÖN OT THONÁBAN

Kímélje pénztárcáját és a környezetet – az intelligens rádiós technológiával felszerelt ház élővé válik 

(bioklimatikus homlokzat). Automatikusan igazodik az időjárási körülményekhez, hozzájárul az 

energiamegtakarításhoz és csökkenti otthona széndioxid-kibocsátását. 

A mindennapokban néhány szituáció rendszeresen 

ismétlődik – a személyes körülmények, szokások  miatt 

vagy a nap- és évszakok változásának megfelelően. 

A lakás működési forgatókönyvei (ébredés, reggeli, 

esti, távollét, hazaérkezés) tetszőlegesen személyre 

szabhatóak az Ön igényeinek megfelelően.

Auto/Kézi üzemmód 

Az összes io termék működtetéséhez

Amennyiben a  a távirá-
nyító a fali tartóelemére 
csatlakozik, az automata 
üzemmód aktív.

Amennyiben a távirányítót 
kézbe veszi, az automata 
üzemmódról a készülék kézi 
üzemmódra vált.

Az intelligens otthon az Ön napirendjéhez 
igazodik.
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z   évben 

Nyáron akár 9 °C-kal alacsonyabb 

belső hőmérséklet.

Napközben a redőnyök, zsaluziák és 

árnyékolók automatikusan a kívánt 

helyzetbe állnak és megakadályozzák 

a helyiségek felmelegedését. Éjszaka 

a redőnyök, ablakok szellőztetési 

pozíciója lehetővé teszi a hűvös levegő 

beáramlását.

Télen akár 10%-kal kisebb fűtési 

költség.

Napközben a nap energiáját a 

helyiségek fűtésére hasznosíthatjuk. 

Este automatikusan lezáródnak 

a redőnyök, hőszigetelő hatásuk 

így teljesen kihasználható, 

elkerülve ezzel a nem kívánt 

energiaveszteségeket.

Impresario Chronis io 

Rádiós távirányító, időzítő és forgatókönyv funkciókkal.

Az Impresario Chronis io rádiós kézi adóegységgel naponta öt 

működési forgatókönyv automatikus, idővezérelt végrehajtására 

van lehetőség. Így gondoskodhat róla, hogy a redőnyök télen 

szürkületkor lecsukódjanak és elkerülje a hőveszteséget.

Easy Sun io 

Napellenző vezérlés egyszerűen.

Az Easy Sun io távirányítóval öt termékcsoport összesen legfeljebb 

15 terméke kezelhető. Segítségével beállíthatja az érzékelők 

érzékenységét. A Sunis WireFree io fényérzékelővel együtt 

gondoskodik például arról, hogy árnyékolói, zsaluziái és redőnyei 

túl erős napsugárzás esetén automatikusan árnyékoló helyzetbe 

álljanak. A ház belseje így kellemesen hűvös marad. 

Hogyan működik?

A Somfy  á l ta l  k íná l t 

d inamikus  árnyékolás TM 

a lka lmazásáva l 

o t thona automatikusan 

reagá l  a  környezet 

vá l tozása i ra ,  így  Ön 

energiá t  takar í that  meg és 

mind té len,  mind nyáron 

ke l lemes  környezete t 

varázso lhat  o t thonába.

Sunis io 

Vezeték nélküli fényérzékelő, amely automatikusan 
működteti az árnyékolókat a fényviszonyoknak 
megfelelően.

A Sunis io nyáron megvédi a bútorait az erős napsugárzástól, 

illetve az épületet megvédi a túlzott felmelegedéstől, így nem 

kell a klímaberendezést sem használnia.

E N E R G I A

TAKARÉKOS

megoldások
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Érezze magát biztonságban és kényelemben

Még nagyobb biztonság az új, 

kétoldalú kommunikációnak 

köszönhetően.

A Somfy intelligens vezérlései soha 

nem hagyják Önt cserben. A kézi 

adóegységek látható vagy hallható 

visszajelzést adnak, ha a parancs 

végrehajtása megtörtént. Ön biztos 

lehet benne, hogy a bejárati ajtó, a 

redőny és garázskapu zárva van.

Otthona lakottnak tűnik akkor 

is, ha Ön éppen nincs jelen.

Az automatikusan mozgó redőnyök 

és árnyékolók, vagy a szürkület 

kezdetekor automatikusan 

bekapcsoló bejárati világítás egy 

lakott ház benyomását kelti. Így 

az Ön távollétében is úgy tűnhet, 

valaki otthon tartózkodik.

A betörésgátló redőnyök 

biztonságosabbá teszik otthonát.

A beépített fékkel rendelkező 

Somfy motor és a merev felfogató 

(feltolásgátló) kombinációja 

gondoskodik arról, hogy a redőnyök 

több mint 100 kg felnyomó erőt 

bírjanak ki. Bizonyos partnereinknél 

MABISZ (Magyar Biztosítók 

Szövetsége) által minősített 

biztonsági motoros redőnyt is 

vásárolhat.

inte l l igens  o t thon – A JÖVŐ  TECHNOLÓGIÁJA AZ  ÖN OT THONÁBAN
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A Tahoma io box használatával azonnal 

tájékozódhat, mi történik otthon, akkor 

is, ha távol van. Az internetre csatlakozva, 

jelszavával egy biztonságos rendszeren ke-

resztül belépve, valós képet kap berendezései 

állapotáról. Le- és felhúzhatja a redőnyöket 

a számítógépen, vagy akár az okostelefonon 

keresztül.

1. Ön kiadja a parancsot

2. A motor fogadja a parancsot és visszajelez

3. A távirányító fogadja a visszajelzést

Zárja le a ház minden nyílászáróját, még akkoris, ha csak rövid időre 

hagyja el otthonát

A “HÁZ“ , gomb megnyomásával minden 

árnyékoló egy gombnyomásra leereszkedik. 

A fény és hangjelzés megerősíti, hogy az 

utasítás végrehajtották.

Rádiós kézi adóegység központi zárás funkcióval

Mindig kéznél van az autóban vagy a táskában: 

A Keytis 4 Home io terméken a „HÁZ” gombot megnyomva egy mozdulattal 

lezárhatja a házat. Legfeljebb négy termék kezelhető vele. A vezérlendő 

termékek darabszáma a Closing Contoller io segítségével tovább növelhető. 

Így például egyetlen gombnyomással leengedhető minden földszinti redőny, 

bezárható a bejárati ajtó, becsukható a garázskapu és kikapcsolható a bejárati 

világítás. A kétszínű visszajelző LED és a hangjelzés garantálja, hogy a parancs 

végrehajtása megbízhatóan megtörtént.

21:00 A jelenlét szimuláció alkalmazásával                 

4 különböző forgatókönyv hozható létre az 

árnyékolók mozgatására, így azok akkor is 

mozognak, ha Ön nem tartózkodik a házban.

Úgy tűnik, mintha valaki otthon lenne

Ellenőrzés akár az irodából

I lyen egyszerű:
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Komfort minden szempontból

Késő délután van, gyermekei bekapcsolják a tévét, de a nappali fény tükröződik a monitoron? A zsaluzia lamelláit 

egy gombnyomásra bezárhatja. Ha este kényelmesen elnyújtózik a heverőn, a környezetnek is hangulatosnak kell 

lennie. Az „ellazulás” forgatókönyv előhívásával a hangulatvilágítás bekapcsol és a redőnyök lehúzódnak. Így Ön 

nyugodtan pihenhet kedvesével, védve van a kíváncsi tekintetektől.

inte l l igens  o t thon – A JÖVŐ  TECHNOLÓGIÁJA AZ  ÖN OT THONÁBAN

Minden hangulathoz a                

megfelelő forgatókönyv

10

Már az ébredés is másabb, ha friss levegő áramlik be az         

automatikusan kinyíló tetőablakokon és a napfény szivárog           

át a még félig zárt redőnyökön. Vagy mégis a vekker csörgése                                                                  

ébresztette? Csak egy gombnyomás, és az előre beállított     

„ébredés” forgatókönyvet választva reggel kellemes légkört 

teremthet szobájában.
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Központi távirányító

A Telis Composio io rádiós kézi adóegységgel legfeljebb 

40 termék vagy csoport vezérelhető és nevezhető el 

egyénileg. 

Egyetlen gombnyomással lehetőség van a csoport minden 

termékének egyidejű vezérlésére. Célszerű pl. egy szint 

vagy egy homlokzat minden redőnyét, vagy a teljes kültéri 

világítást egy csoportba foglalni. Az áttekinthető kijelzőnek 

köszönhetően a kívánt csoport egy pillantásra felismerhető. 

A csoportok vezérlése mellett a termékeket külön-külön is 

tudjuk működtetni.

A Skitter io rádiós adóegységgel két egyéni működési forgatókönyv futtatható le. Működési 

forgatókönyvként a ház meghatározott (például felkeléskor vagy elalváskor) állandóan 

ismétlődő beállításai menthetők el. A beállítások egy gombnyomásra azonnal előhívhatók. 

Például egy gombnyomásra felhúzódnak a redőnyök és a szellőztetéshez kissé kinyílnak a 

tetőablakok, vagy egyszerre felkapcsolhatja a hálószoba, a folyosó és a fürdő világítását. 

•  A Skitter io-t oda helyezheti, ahová akarja. Mágnessel bármilyen fémes felületre 

rögzíthető. 

•  A működési forgatókönyvek egy ingyenes szoft verrel, számítógépen tervezhetőek. A 

tervezés egyszerű és szemléletes. A beállított forgatókönyvek az USB-kábelen áttölthetőek 

a Skitter io-ra. 

Eltérő színű keretekkel kapható, így 

minden családtag megismeri a saját 

Skitter-ét. Tökéletesen kézbe simul.

Fali adóegység Auto/Kézi funkcióval

Hétvége van és Ön szeretné végre kialudni magát? 

Szeretné, hogy az elmentett "ébredés" forgatókönyv ne 

fusson le automatikusan? 

A Smoove A/M io fali adóegység Auto / Kézi funkciója 

lehetőséget ad erre is.

•  Ha az "Auto" funkciót állította be, akkor megtörténik a 

beprogramozott parancsok végrehajtása. 

•  De ha valamelyik helyiséget ki akarja kapcsolni (pl. 

hétvégén) az automatikus programból, akkor egy 

mozdulattal megteheti ezt. 

S m o o v e  k a p c s o l ó 

Innovatív technika vonzó 

megjelenéssel. A dizájnos 

modulok illeszkednek 

a helyiség stílusához 

és egy fi nom érintéssel 

kezelhetőek.

1 1

Hívja elő kedvenc forgatókönyvét a Skitter io-val!

Soksz ínű d izá jn: 

A  Smoove  io  fa l i  adóegység 

különböző  d izá jnvál tozata i 

harmonikusan i l le szkednek 

minden kapcso lócsa lád 

vá lasz tékához  és  bármi lyen 

berendezés i  s t í lushoz,  így 

könnyen meg ta lá lhat ja  az 

Önnek  megfe le lő t . 
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Kényelem a teraszon kora tavasztól késő őszig

Nyerjen nagyobb teret a Somfy megoldásaival

Bővítse ki életterét - az intelligens otthon nyújtotta megoldásokkal a terasz a ház központi helyiségévé válhat.

Tovább maradhat a teraszán még akkor is, ha lehűlt a levegő. Egy gombnyomás a távirányítón és a napellenzőjére 

felszerelt hősugárzó melegebbé teszi az éjszakát. 

Viharos szél esetén a szélérzékelő azonnali védelmet biztosít: behúzza a napellenzőt, 

megvédve a vihar okozta károktól.

Tűző napsütésben napellenzője automatikusan kitekeredik. 

in te l l igens  o t thon – A JÖVŐ  TECHNOLÓGIÁJA AZ  ÖN OT THONÁBAN

A TaHoma használata:

•  Készítse elő a házat a nyaralásból való visszatérésre: 

nyissa ki a tetőablakokat és szellőztesse ki a 

helyiségeket.

•  Nyissa ki munkahelyéről saját számítógépén a bejárati 

ajtót, ha gyermeke otthon felejtette a kulcsot.

•  Nem tudja, hogy kihúzta-e a vasalót? Egyszerűen nézze 

meg okostelefonról vagy laptopról és szükség esetén 

kapcsolja ki a rádiós csatlakozót.

•  Éppen bevásárol és már szemerkél az eső? Zárja be a 

bukóablakok előtti redőnyöket az okostelefonjáról.
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Rádiós szélérzékelő

Az Eolis WireFree io érzékelő megvédi az árnyékolót vagy 

zsaluziáit a szélkároktól. Az Easy Sun io-val beállítható 

a szélerősség. Ha feltámad a szél, akkor érvénybe lép 

a behúzási parancs és biztonságba kerülnek az értékes 

árnyékolók. Az érzékelő elemről működik, kábelezés nem 

szükséges.

Rádiós fényérzékelő

Az elemről működő Sunis WireFree io fényérzékelő védi a 

teraszt és a lakóhelyiségeket a túlzott hőtől és napfénytől. Ha 

a fény túllép a meghatározott értéket, önműködően kinyílik a 

napellenző 

Rádiós napellenző vezérlés

Az Easy Sun io kézi adóegységgel öt termékcsoport összesen      

15 terméke kezelhető. 

Így például vezérelheti a napellenzőt és a külső zsaluziákat, 

valamint a redőnyöket, be- és kikapcsolhatja a teraszvilágítást. 

A távirányító összehangolható a szélérzékelővel és 

a fényérzékelővel. A kijelző visszajelez a parancsok 

végrehajtásáról és az árnyékoló állapotáról.

Ha a vezérlés a fali tartóban van, akkor a rendszer a 

fényautomatika minden parancsát végrehajtja. Amint 

kézbe veszi az Easy Sun io-t, kikapcsol a fényautomatika 

és Ön gombnyomással kívánsága szerint működtethetii 

berendezéseit.

Fejezze be nyugodtan kedvenc 

könyvét, vagy vacsoráját a  

természet lágy ölén. 

Egy gombnyomás a távirányítón és 

a világítás felkapcsol a teraszon.

Otthona mindig szem előtt van

Az internet uralja a jövőt – Ön pedig az 

interneten át uralhatja házát. A TaHoma 

lehetővé teszi ezt. Ön bárhol is tartózkodik. 

A TaHoma segítségével távolból is nyomon 
követheti intelligens otthona működését.

A routerhez csatlakoztatott kis doboz 

segítségével számítógépről vagy okostelefonról, 

a világ bármely pontjáról vezérelheti otthonát. 

Használhatja a TaHoma rendszert,

mintegy kényelmes házközpont vezérlő 

egységet. Működtetheti akár a heverőről is – 

tablet-PC-vel. Mindig kap visszajelzést otthona  

berendezéseinek aktuális állapotáról és 

azonnal felismeri, hogy megtörtént-e a parancs 

végrehajtása.
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Intelligens otthon vezérlések – innovatív technika…

Helyi vezérlések Házvezérlések

Situo mobile io

Rádiós kézi adóegység

• 1 csatorna
• Fel, LE és Stop gomb
• „my” köztes pozíció

Telis Composio io

Kényelmes csoportvezérlés max. 40 csoport, vagy termék 
vezérléséhez

•  Egyéni névadás termékenként és csoportonként
•  A kijelzőn megjelenített mátrix lehetővé teszi a gyors 

hozzáférést a csoporthoz
• Fel, Le és Stop gomb 
• „my” köztes pozíció 
•  Visszajelzés a kijelzőn és LED-del

Csoportok vezérléseSmoove 1 io

Érintőgombos rádiós fali 
adóegység

• 1 csatorna
• Fel, Le és Stop gomb 
• „my” köztes pozíció

Smoove A/M io

Érintőgombos rádiós fali 
adóegység

• 1 csatorna
• Fel, Le és Stop gomb 
• „my” köztes pozíció 
• Auto/Kézi funkció

Impresario Chronis io

Forgatókönyv-kezelő legfeljebb 40 termék kézi vagy időzítő 
vezérlésére

•  16 különböző működési forgatókönyv, napi 5 különböző, 
időzítése, heti programok összeállítása

•  Auto / Kézi üzemmód
•   Automatikus átváltás a téli és nyári időszámítás között
•  Visszajelzés a kijelzőn és LED-del

Skitter io

Forgatókönyv-előhívó távirányító
Lehetővé teszi két elmentett működési forgatókönyv lefuttatását (pl. 
reggel/este, érkezés/távozás, ébredés/alvás, stb.)

• Bárhová elhelyezhető
• A forgatókönyvek egyszerűen, számítógépen tervezhetőek
•  Az elmentett forgatókönyv USB-kábelen tölthető át a Skitter io-ra
• LED-es visszajelzés

Forgatókönyv létrehozása és lefuttatása

Szem előtt az otthona – távollét esetén is

Helyiségvezérlések

inte l l igens  o t thon – A JÖVŐ  TECHNOLÓGIÁJA AZ  ÖN OT THONÁBAN

A Somfy io 

távirányítók Pure 

(fehér), Pearl 

(gyöngyház) 

és Silver Mat 

(ezüst) kivitelben 

kaphatóak. 

TaHoma Box io

A TaHoma segítségével interneten át kívánság szerint vezérelhető és 
ellenőrizhető a teljes intelligens otthon. A biztonságos hozzáférés 
történhet számítógépről, iPadról, vagy okostelefonról.

•  Minden egyes termék a képernyőn a kívánt pozícióba állítható
•  A termékek aktuális állapota megjeleníthető
•  Integrált forgatókönyvkezelővel. A működési forgatókönyvek aktiválása 

történhet manuálisan, vagy automatikusan (időprogramok vagy 
érzékelők által)

•  Egyszerű, intuitív kezelés számítógépről
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vonzó dizájn

Homlokzatvezérlés és 

érzékelők

Bejáratvezérlés Világítás és egyebek…

Plug Receiver io

Rádiós csatlakozódugalj 
lámpák, audio-, TV- és 
háztartási készülékek 
stb. kényelmes be- és 
kikapcsolására.

Lighting Receiver io

Rádiós vevőegység 
a szabadtéri és 
teraszvilágítás komfortos 
be- és kikapcsolására

Keytis 4 io

Rádiós távirányító 4 termék ve-
zérlésére (pl. kertkapu, garázska-
pu, szabadtéri világítás, bejárati aj-
tózár, stb.)

•   Stop gomb
•   Billentyűzár
•   Fény- és hang visszajelzés a pa-

rancs végrehajtásáról

Keytis 4 Home io

Rádiós távirányító 4 termék vezér-
lésére, kiegészítő „Ház” gombbal a 
központi záráshoz.  (Becsukódik a 
garázskapu, reteszel a bejárati ajtó, 
kikapcsol a lámpa, a betörés által 
veszélyeztetett ablakok redőnyei 
lecsukódnak)

•   Stop gomb
•   Billentyűzár
• Fény- és hang visszajelzés a 
parancs végrehajtásáról

Easy Sun io

Rádiós napvédelmi vezérlés a 
homlokzathoz
•  Nyári kényelem
•  4 vezérelhető csoport
• 1 csoport a fényvezérléshez
•  Beállítható fény- és szél küszöbérték 
• Auto/Kézi üzemmód
• „my” köztes pozíció
•  Visszajelzés a kijelzőn és LED-del

Sunis WireFree io

Elemmel működő rádiós 
fényérzékelő

•  Homlokzathoz, vezeték nélküli
•  A fény küszöbértéke az Easy Sun 

io-val beállítható

Eolis WireFree io

Elemmel működő rádiós 
szélérzékelő

•  Homlokzatra, vezeték nélküli
•   A szél küszöbértéke az érzékelőn 

vagy az Easy Sun io-val 
beállítható

Sensor Box io

Kommunikációs egység az Easy 
Sun io és az érzékelők közötti 
információcseréhez

Eolis 3D WireFree io

Elemről működő rádiós 
szélérzékelő

•  Könyökkaros napellenzőkhöz
•  Rezgésérzékelő
•  A szél küszöbérték az érzékelőn 

beállítható

Tudja biztonságban szeretteit

Az idős emberek ameddig csak 

lehet, szeretnének saját, megszokott 

környezetükben élni. A TaHoma 

segítségével Ön egyszerűen segítheti 

szüleit, vagy nagyszüleit távolról is, 

például felhúzhatja a redőnyöket, 

kinyithatja az ablakokat, stb. - mindezt 

interneten keresztül a számítógépről, vagy 

az okostelefonról irányítva.

A TaHoma gondoskodik az Ön 

kényelméről és természetesen 

szeretteiről is.
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Somfy Kft .

1103 Budapest

Gyömrői út 105.

T.: +36 (1) 814 5120

F.: +36 (1) 814 5121

www.somfy.hu

www.io-homecontrol.com

www.somfygarancia.hu

KR
• 

M
in

d
en

 jo
g 

fe
n

n
ta

rt
va

• 
SO

M
FY

 K
ft 

. 
• 

20
12

.0
3.

io_brosura_2012.02.indd   16io_brosura_2012.02.indd   16 2012.03.21.   14:17:402012.03.21.   14:17:40


