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Nejen světlo a stín v rukách automatizace  

Perspektivy bydlení VI – Komunikace – další dimenze bydlení 



TaHoma® - celý dům vždy k Vašim službám 



Obavy a očekávání uživatelů 

Nutnost změny dispozic 

 Snadnost instalace a použití 

 Flexibilita 

Cena 

Obavy a hlavní bariéry: 

Očekávání: 
Ovládání topení / teploty / klimatizce 

 Zabezpečení 

Měření spotřeby energií 

Ovládání světel 

Ovládání garážových vrat a bran 

Ovládání stínění 



Hlavní výhody 
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JEDNODUCHOST BEZPEČNOST ÚSPORA 



Jednoduchost 

 Snadná instalace: není nutné projekt domu přizpůsobovat 

 Vysoký komfort pro snadné ovládání  

Detailní průvodce instalace i pro méně zkušené uživatele 

Uživatelsky příjemné rozhraní (Win, iOS a Android) 

(87% uživatelů vyjadřuje spokojenost a doporučilo by systém TaHoma® svým blízkým a známým – tento průzkum byl proveden na základě 1.505 uživatelů) 



Jednoduchost 



Bezpečná domácnost 

 Ať jste kdekoliv, můžete snadno zjistit, co se děje ve vašem domě 

Detailní nastavení a přesná zpětná informace o stavu jednotlivých zařízení 

 Automatické a podmíněné scénáře simulují přítomnost 

 Vysoký stupeň ochrany produktů (např. větrná/sluneční automatika) 

 



Bezpečnost 

 



Úspora energie 

 např. rolety automaticky reagují na změny počasí 

 v zimě se rolety na noc stáhnou a zima zůstane venku, zatímco během dne se 

žaluzie vytáhnou, aby do vaší domácnosti mohly proudit sluneční paprsky. Tímto 

způsobem můžete ušetřit přibližně 800 kWh energie. Naopak v létě zajistí příjemné 

prostředí i v horkých letních dnech. 

  Automatizace techniky je nastavena s ohledem na dosažení úspor  

(za topení/klimatizaci), zvýšení zabezpečení domu a komfortního  ovládání 

 

 



Úspora energie 



Široká paleta nastavení a automatizace 

Scénáře Agenda SMART 

Scénáře propojené na 

snímače a čidla 

Současné spuštění více 

povelů pro různá zařízení 

 

Příklad: ODCHOD, 

DOVOLENA … 

Denní a týdenní programy 

spouštění scénářů včetně 

ročních kalendářů 

 

 

Příklad: PRACOVNÍ DEN, 

VÍKEND, DOVOLENÁ ..... 

Podmíněné scénáře spouštěné na 

základě splnění jedné či více 

podmínek, např. údajů snímačů … 

 

 

Příklad: SLUNCE, VÍTR , POHYB, 

.... 

Význam automatizace dle průzkumu firmy Somfy 
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Kompatibilita 

RTD 
Protocol 

 Více než sto produktů od Somfy, jež 

jsou kompatibilní se systémem 

TaHoma® 

 

 Zařízení od světových výrobců jsou 

rovněž kompatibilní se systémem 

TaHoma® 

 

Možnosti rozšíření díky podpoře 

vybraných protokolů 
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Děkujeme za Vaší pozornost 


