
TaHoma® switch
Få ut så mycket som  
möjligt av TaHoma switch
Den första Smart Control som centraliserar  
alla smarta enheter i din bostad. 



Få ut så mycket 
som möjligt
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Att motorisera dina rullgardiner, persienner, markiser eller din garagedörr är första 
steget mot ett bekvämare och smidigare liv hemma. Med lite konnektivitet skapar du 
massor av möjligheter. 

Få ut så mycket som möjligt av ditt hem med hjälp av Somfys motoriserade lösning. 
Med TaHoma switch slipper du enformiga och tråkiga sysslor och kan istället njuta av 
nya, smarta funktioner i hemmet. Berika din vardag och få mer tid över till att göra 
sådant som du älskar istället.

“Springa runt i hela huset för 
att kolla så att allt är stängt eller 
avstängt är sånt slöseri med tiden! 
Vad jag behöver är en enda lösning 
som kontrollerar alltihop.”

Jesper

Slut på slöseri med tiden

“När jag går ut funderar jag ofta på 
om jag kom ihåg att släcka lamporna 
eller aktivera larmet. Jag vill ha teknik 
som funkar med min livsstil – inte tvärtom 
– för att skydda mitt hem så att jag får frid 
i sinnet.”

Lisa

Större sinnesfrid 



Skapa & utför 
enkelt dina egna rutiner

Exempel: Du lämnar hemmet
Stäng rullgardinerna   

Släck lamporna

Stopp
Exempel: Du kommer hem   
Tänd lamporna
Öppna rullgardinerna

Personligt scenario

TaHoma® switch är Somfys Smart Control med 2 knappar som du använder för att enkelt starta 
personaliserade scener. Anslut knapparna till dina vardagsrutiner. Den mest kompletta Smart 
Control-lösningen, kompatibel med Somfy- och partnerprodukter och styrs med en app. Låt 
ditt hem parera solen och temperaturen för att hålla värmen borta. Eller kartlägg dina rutiner 
via en timer och låt det se ut som om du är hemma. Om du har händerna fulla, kan du enkelt 
kontrollera ditt hem med hjälp av din röst. 
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Kompakt och kraftfull, en 
Smart Control som alla kan 
programmera och använda – 
oavsett hur teknisk du är. 

+ Wi-fi-aktiverad TaHoma 
switch som kan installeras 
varsomhelst i ditt hem. 

En snygg och stilren 
design som passar i 
alla hem. ++

TaHoma switch, få ut så mycket som möjligt av ditt hem! 

Personligt scenario
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När du är på väg ut genom dörren, 
tryck bara på den förprogrammera-
de knappen med scenen för när du 
lämnar hemmet: rullgardinerna går ner, 
garagedörrarna öppnas och du kan gå 
till jobbet med ro i sinnet. 

Lämna hemmet & kom hem igen

När du går 
ut: snabbt och 
enkelt  

Personligt scenario +



Så skönt att komma hem från 
en lång dag på jobbet och kunna 
koppla av med en gång! Tryck bara 
på den andra scen-knappen för att 
tända lamporna i hallen och/eller 
vardagsrummet. 

Hemma igen: 
ett mysigt hem 
med ett klick
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Ta det ett steg längre: 
anslut ett larm för 
större sinnesfrid*
Anslut enkelt ett 
Somfy larmsystem. 
Om någon försöker 
bryta sig in, skickas en 
varning till din telefon 
och rullgardinerna 
stängs automatiskt och 
utomhusbelysningen 
tänds. 

Personligt scenario

Kan styras med 
smartphone eller en 

röstassistent*.

+



Börja dagen så bekvämt  
som möjligt med en «God 
morgon»-scen

Avsluta dagen  
med en «God natt»-scen

Aktivera «god morgon»-scenen med en enkel knapptryckning och 
se hur ditt hem vaknar till liv: rullgardinerna öppnas och belysningen 
anpassas efter din programmering. Enkelt och smidigt. 

Dra ner rullgardinerna och släck lamporna med en enda knapptryckning. 
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Dag & natt

Ta ett steg längre: addera sen-
sorer för ett bekvämare och 
smidigare liv.  

Låt ditt hem reagera på om-
ständigheterna – när tempe-
raturen stiger kan markisen 
automatiskt rullas ut för att 
hålla värmen borta. 

+

+

Personligt scenario

Personligt scenario



Avskildhet 
& bekvämlighet

Varmt  
& välkomnande

Skapa omedelbart din egen stämningsscen genom 
att aktivera din «scen». TaHoma switch: sänker dina 
rullgardiner, dimmar belysningen och spelar din favorit-
spellista så att du kan koppla av och bara njuta. 

Njut av en mysig kväll med goda vänner ute 
på altanen. Med en enda knapptryckning, tänd 
utomhusbelysningen och spela din favoritmusik. 
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Kvällar,  
inomhus och utomhus

+ + ++

Kan styras med 
smartphone eller en 

röstassistent*.

Personligt scenario Personligt scenario
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3 sätt för att 
kontrollera dina enheter 

Med röstassistent*
Om du har händerna full, 
på väg från bilen eller är 
upptagen på något annat. 

Med Smart Control
Utför dina vardagsrutiner 
med en enkel knapp-
tryckning. 

Ta det ett steg längre: 
simulera närvaro. 
Ska du åka iväg på 
semester? Skapa en 
illusion om att du inte 
har åkt iväg genom att 
använda närvarosimu-
lering: en särskild scen 
som tänder och släcker 
lamporna och stänger 
rullgardiner och per-
sienner på bestämda 
tider. 

Kompatibel med: 

“Mina gäster har kommit och jag är inte ens färdig 
med middagen än! Då ber jag bara min röstassistent «Kan 
du öppna grinden?» för att släppa in dem medan jag fixar 
klart!”

James

Bara fråga och så är det klart! 

Med TaHoma-appen 
Programmera och kontrollera ditt 
hem, oavsett om du är hemma, 
borta eller det sker automatiskt.  

* Kräver röstassistent (tillgänglighet varierar efter land)



Kontrollera ditt anslutna hem, 
närsomhelst & varsomhelst 
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Kontrollera dina anslutna enheter 
-  varför sig eller i grupp
-  hemifrån eller borta
-  från appen eller automatiskt

Få information om ditt hems 
status i realtid  
(till exempel «på» eller «av», «öppen» 
eller «stängd»)

Använd programmerings-
funktionen som automatiskt 
triggar scener:
- med sensorer
- med timer

Skapa scener enkelt 
och skräddarsy 
scenaktiveringsknapparna

Anslut existerande enheter 
eller nya utan något krångel

+ +

+

+

+

Spara dina 
favoritprodukter, 
rum eller scener  
och gå direkt in 
på dem. 



Den mest kompletta 
Smart Home-
lösningen:  
öppen & skalbar

  Persienner

  Rullgardiner & gardiner

  Markiser & jalusier

  Grindar, garageportar & dörrlås

  Belysning & elkontakter

  Kameror & larm

  Sensorer (klimat och övervakning)

  Musik- & röstassistans»

TaHoma switch 
är kompatibel 
med upp till 
300 Somfy- och 
partnerprodukter
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... and many 
more! 



Vårt samarbete med ledande 
varumärken erbjuder dig en 
sömlös upplevelse   
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Tillgänglighet kan skilja sig från land till land. 
Kompatibilitetslista och mer information på somfy.se 

... and many 
more! 

Ditt Smart Home 
utvecklas med din 
livsstil.  
För att förbättra 
dina kommande 
upplevelser, bara 
anslut fler enheter 
– i din egen takt. 

+



Somfy Sweden AB
Box 60038
216 10 Limhamn
Somfy Showroom:
Arenagatan 16
215 33 Malmö
040 16 59 00
info.nordic@somfy.com 
www.somfy.se
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Om Somfy
Somfys marknadsledande och smarta lösningar för hem och byggnader har förbättrat människors vardag i över 50 år. 
Våra produkter utformas med komfort, användarvänlighet, säkerhet och hållbarhet i åtanke och gör det möjligt att automatisera och 
koppla samman markiser, gardiner och persienner, grindar och garageportar, belysning och värme, larmsystem m.m. Vi lägger stort 
fokus på att skapa användbara lösningar som är tillgängliga för alla, designade för att fungera lika bra idag som imorgon.


