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Scenario?
Det handler om å programmere hjemmet for å gjøre livet enklere!

Ved å programmere flere scenarier kan du sette et antall motordrevne produkter eller mottakere  
i bevegelse samtidig, ved bestemte tider eller med et enkelt trykk på en knapp. Med scenarier  
kan du skape og gjenskape ditt favorittmiljø når du vil.

Konfigurere mitt hjem
Jag lager en plan over hjemmet og navngir alle 
io- og RTS-produkter (markiser, rullegardiner, per-
sienner, skjermer, vindussjalusier, garasjeporter, 
belysning osv.). Jeg kan koble dem til de ulike 
rommene i hjemmet.

Skape mine scenarier
Jeg velger ganske enkelt alle enheter jeg vil 
styre samtidig (f.eks. et scenario som kjører ned 
alle rullegardiner, stenger takvinduer og tenner 
belysning ute og inne samtidig).

Jeg kan tilpasse min Tahoma**

Velvære betyr at ditt hjem tilpasser seg til din livsstil

Med Tahoma er alt så enkelt mellom meg 

og mitt hjem!

Med Tahoma får jeg tilgang til en ny ver-

den av hjemautomasjon: enkel, lettilgjen-

gelig og oppgraderingsbar.

Med Tahoma er det jeg som tar beslutnin-

gene: Jeg har kontroll over mitt hjem!

TaHoma-grensesnittet består av fire menyer for pro-
grammering og styring av alt utstyr i hjemmet - enkelt 
og sikkert. 
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Med Tahoma® sparer jeg 
energi!

Om vinteren: Jeg kan programmere mine 
vindussjalusier til å stenges automatisk i 
skumringen, som ekstra isolering for mine 
vinduer, noe som innebærer opptil 10% 
besparing på oppvarmingsutgiftene.*

Om sommeren: Solsensoren regulerer 
automatisk mine markiser, skjermer og 
rullegardiner. På den måten kan jeg holde 
huset svalt, også når jeg er borte. Dessuten 
kan jeg senke innendørstemperaturen med 
opptil 9 °C med naturlige midler. 

*Physibel-studie utført for den europeiske solbeskyttelsesorganisasjonen (ES-SO) i Brussel.

** Tahoma er kompatibel med alt utstyr som inneholder io-homecontrol®-teknikk, samt med RTS-produkter (Radio Technology Somfy®).  
io-homecontrol® er en kommunikasjonsprotokoll som deles av en rekke større varemerker som har produkter som etterhvert utvikles for å  
omfatte denne protokollen. I dag kan du allerede styre markiser, skjermer, utvendige persienner, takvinduer, grinder, garasjeporter, ytterdørens lås,  
belysning og elektriske apparater. I morgen vil du også kunne styre alarmer, varme, luftkondisjonering og mer ... 

Avhengig av tidspunktet 
Jeg kan programmere mine scenarier slik at de 
aktiveres automatisk hver dag i uken, på et tids-
punkt som jeg velger. Eller så kan jeg program-
mere ulike tider på ulike dager (for eksempel 
kan jeg programmere et "god morgen-scenario" 
som starter kl. 07.30 mandag til fredag og kl. 
09.00 pi helgene).

Avhengig av sollyset  
Om sommeren kan for eksempel solbeskyttelse 
aktiveres så snart solen når en forhåndsinnstilt 
grenseverdi.
Bruk solsensoren som et skumringsrelé for å 
tenne belysning ute og inne. 

Jeg kan i sanntid se utstyrets nøyaktige 
posisjon: solbeskyttelsen halvveis nede,  
garasjeporten helt stengt. 
Gjelder io-produkter 

Jeg kan styre alle io- og RTS-produkter  
i mitt hjem 
•  Individuelt (markiser, rullegardiner, persienner, 

skjermer, vindussjalusier, garasjeporter, belys-
ning osv.)

•  Per produktgruppe (f.eks. alle markiser).

•  Gjennom scenarier.

Jeg kan programmere mine scenarier slik at de passer meg
Uansett om jeg er hjemme eller borte kan mine scenarier aktiveres automatisk:

Jeg kan styre mitt hjem i sanntid
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LightLight

Home FavouriteDashboard

Entry light

OK OK for all Cancel

Roller blindRoller blin..

Home FavouriteDashboard

TV room blind

OK OK for all Cancel

GateGate

Home FavouriteDashboard

Gate

OK OK for all Cancel

Med Tahoma er alt så trygt mellom 

meg og mitt hjem!

Hvor jeg enn befinner meg, er jeg all-

tid i kontakt med mitt hjem, ettersom 

jeg kan fjernstyre det.

Trygghet innebærer at jeg kan håndtere uventede hendelser hvor jeg enn be  finner meg

Jeg kan håndtere alt utstyr i mitt hjem fra kontoret (via min PC) eller til og med på reisefot (via en 
smartphone eller et nettbrett med Internett-tilkobling).

Jeg kan når som helst kontrollere tilstanden for et bestemt utstyr i sanntid - åpent eller stengt, på 
eller av - og ved behov gripe inn.

Hvor jeg enn er kan jeg kontrollere utstyret i mitt hjem
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Dashboard

Lock the entry door
2011 - 03 - 07  23:00

Home FavouriteDashboard

History In progress Scheduled

Close all the roller shutters
2011 - 03 - 07  21:30

Open the roller shutter
2011 - 03 - 07  07:00

Garage doorGarage...

Home FavouriteDashboard

Gate

OK OK for all Cancel

Roller shutterRoller shut...

Supervision FavorisTableau de bord

Shutter bedroom 1

OK OK pour tous Annuler

Door lockDoor lock

Home FavouriteDashboard

Door lock

OK OK for all Cancel

Terrace awningTerrace...

Home FavouriteDashboard

Terrace Awning

OK OK for all Cancel

WindowWindow

Home FavouriteDashboard

Bedroom window 2

OK OK for all Cancel

100%

>  Storm på gang?  
Fra mobiltelefonen kan jeg se om markisen 
på uteplassen har heiset seg opp - og stenge 
takvinduet samtidig. Jeg vet at mine instruk-
sjoner blir utført riktig.  

>  Hva skjer om min datter mister nøkkelen sin?  
Jeg kan åpne døren for henne med bare et 
par klikk på mobiltelefonen. Dessuten får jeg 
straks en bekreftelse på at hun er i sikkerhet 
inne i huset. 

>  Jeg kan være sikker på at huset er  
ordentlig sikret  
Fra mobiltelefonen tar det bare noen sekunder 
å kontrollere at vindussjalusiene, ytterdøren og 
garasjen er skikkelig stengt. Så jeg behøver ikke 
lenger gå en kontrollrunde rundt hele huset!

Trygghet innebærer at jeg kan håndtere uventede hendelser hvor jeg enn be  finner meg

Takket være kontrollpanelet er alt under 
kontroll. 
Jeg kan også kontrollere at de programmerte 
tiltakene har fungert som de skal.
Gjelder io-produkter

Hvor jeg enn er kan jeg kontrollere 
at mine instruksjoner er gjennomført 
på riktig måte



Dette må du vite om TaHoma

Tahoma: hvordan fungerer det?

Tahoma består av to deler:

1.  Du sender en instruksjon via en datamaskin, 
et nettbrett eller en telefon som er koblet til 
Internett.

2.  Instruksjonen tas imot av en sikker server, som 
dirigerer den til Tahoma-boksen i ditt hjem. 

3.  Denne boksen sender deretter instruksjonen 
til den aktuelle io-homecontrol- ®-enheten 
eller RTS-enheten, som sender et retursignal* 
som bekreftelse. Boksen sender deretter dette 
signalet tilbake til deg. Hele prosessen tar 
bare noen millisekunder. 
*Gjelder io-produkter 

En styringsboks som er enkel å installere

•  Denne gjør at du enkelt kan 
aktivere alt utstyr i huset.

•  Tahoma-boksen sender signalet 
til og fra solbeskyttelse og radio-
mottaker.

•  Hjemme er Tahoma-boksen koblet til ruteren.

•  Installatøren kan koble seg opp til boksen og 
gjøre de innstillinger som kreves.

Ett abonnement 

•  Abonnementet gir deg tilgang til det web-
baserte Tahoma-grensesnittet.

•  Der får du tilgang til et sikkert, passordbe-
skyttet HTTPS-webområde.

• Tegn ditt abonnement på www.somfy.se 

 

Somfy-kvalitet

Somfys motorer er konstruert og testet for å holde mange tusen sykluser, 
også under ekstreme værforhold. Før de installeres i ditt hjem, testes 
100% av Somfys produkter på produksjonslinjen. Somfy garanterer 
sine produkter i fem år for sine installatør- og produsentkunder.

Tahoma-boksen

Betyr trygghet!
Selv om jeg ikke er hjemme, kan jeg kontrollere at mine innstillinger er 
utført på riktig måte.*
* Gjelder bare utstyr som omfattes av radioteknikken i ®io-homecontrol. RTS-produkter kan 
fortsatt styres av nettbrettet.

Betyr kontroll!
Jeg har alltid kontroll over mitt hjem: Jeg kan håndtere utstyret etter 
behov og smak og deaktivere automatiske scenarier når som helst.



Det intelligente hjemmet er nå 
innenfor rekevidde og er lett å bruke

io-homecontrol® er enklere og billigere å instal-
lere, lettere å oppgradere når behovene endres 
og gir en garantert kompatibilitet i lang tid mel-
lom ulike produktfabrikat i byggebransjen. 

Hva er io-homecontrol®?

io-homecontrol® er den nye radiokommunika-
sjonsstandarden for utstyr i hjemmet. Somfy 
integrerer io-homecontrol-teknologi i markiser, 
grinder, garasjeporter og belysning samt i 
vindussjalusier.
Dessuten deler Somfy denne teknikken med 
andre store merker på markedet for utstyr til 
hjemmet.

Ved å velge io-motoriserte  
produkter vil ditt hjem bli  
"io-ready" allerede fra  
begynnelsen

Med garantert kompatibilitet kan du legge 
til utstyr etter hvert: Alle nye "io-produkter" 
integreres automatisk i systemet. 

Toveis  
En kommunikativ installasjon: 
io-homecontrol® gjør det mulig å dele infor-
masjon mellom styringsenheter, automatiserte 
systemer og motorer og tillater tilbakemelding 
i sanntid, noe som gjør installasjon, bruk og 
vedlikehold enklere og sikrere.

Multi-frekvens 
Mer pålitelig overføring: 
io-homecontrol® skanner tre radiofrekvenser 
mellom 868 og 870 MHz og velger automatisk 
den beste for å overføre kommandoen. 

Din io-homecontrol® -installasjon med 4 ordio-homecontrol® -partnere

Kryptert
Dialogen er 100% sikker:  
Den manipuleringssikre 128-biters krypteringsnøk-
kelen står imot alle inntrengningsforsøk. Denne 
krypteringsnøkkelen er eksklusiv for hvert anlegg og 
har samme sikkerhetsnivå som en transaksjon i en 
Internett-bank.

Rekkevidde
Garantert dekning:  
Den frekvensen som brukes, gir utmerket signalspred-
ning i boliger og garanterer dekning innenfor en radius 
på minst 20 m i en betongbygning. Ute i det fri kan 
rekkevidden strekke seg til minst 200 m. Ved behov kan 
rekkevidden enkelt økes ved at du legger til en repeterer.

Med io-homecontrol® kan Somfy-produkter kommunisere og interagere med hverandre og med produkter fra andre store merker for utstyr i hjemmet.

På vei mot intelligente hjem med io-homecontrol®,  
takket være forhold som bygger på enkelhet

Luftkondisjonering

Oppvarming

Takvindu

Belysning

Alarm

Utvendig persienne

Innvendig vindusavskjerming

Ytterdør

Garasjeport

Grind

Markise på uteplass

Pergola

Vindu

Vindusmarkise, skjermer
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SOMFY Nordic, Norge
Fjellhamarveien 46

1472 Fjellhamar

Norge

Tlf: 41 57 66 39

Faks: 67 97 96 21

www.somfy.no

io-homecontrol® er avansert og sikker teknikk som er enkel å installere. Produkter med etiketten 
io-homecontrol® kan kommunisere med hverandre og dermed øke komforten, forbedre sikkerheten 
og spare energi.

www.io-homecontrol.com


