
• Τι είναι τοTaHoma® Premium? 
Το TaHoma® Premium είναι η συσκευή που σας επιτρέπει να ελέγχετε & να διαχειρίζεστε 
απομακρυσμένα, τα προϊόντα του σπιτιού σας (1). 
Έχετε πρόσβαση στο περιβάλλον χρήσης χρησιμοποιώντας την αποκλειστική εφαρμογή  
TaHoma® στα Smartphones, τα  tablets και το Apple Watch, ή από Η/Υ στην ιστοσελίδα: 
 www.somfy-connect.com.  

 
• Το TaHoma® Premium επιτρέπει  : 

- Τον απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση των συσκευών της οικίας σας 
 Για παράδειγμα: Στις διακοπές σας, μπορείτε να ελέγξετε το σπίτι σας όπου και αν βρίσκεστε. 
 Ή από το γραφείο σας, μπορείτε να ανοίξετε την γκαραζόπορτα στην κόρη σας που ξέχασε τα κλειδιά 
της. 

- Εξελίξιμο: Συμβατό με ευρεία γκάμα προϊόντων της Somfy και των συνεργατών της. 
 (Λίστα συμβατότητας στο somfy.com) 

- Απλό περιβάλλον χρήσης το οποίο προσαρμόζεται με αναβαθμισμένες λειτουργίες: 
¬ Agenda: Διαχειριστείτε το συνδεδεμένο σπίτι σας ώστε να ταιριάζει στον τρόπο ζωής 
σας 
Για παράδειγμα: Κατα τη διάρκεια της εβδομάδας, τα ρολά σας κλείνουν αυτόματα στις 9μμ. & 
ανοίγουν στις 7πμ. 

¬ Smart: Αυτοματοποιήστε τα προϊόντα σας ανάλογα τις συνθήκες που επικρατούν 
(αισθητήρες, ανιχνευτές, χρονοδιακόπτες κλπ.) 
Για παράδειγμα: Το καλοκαίρι όταν είστε στη δουλειά, θέλετε τα ρολά του σπιτιού να κλείνουν 
μόνο όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 25°. 

¬ Scenarios: Διαχειριστείτε συγχρόνως πολλά προϊόντα. 
Για παράδειγμα: Το πρωί καθώς φεύγετε από το σπίτι, ενεργοποιείτε το σενάριο «¨εναρξη 
ημέρας» και συγχρόνως κλείνουν τα ρολά, ενεργοποιείται ο συναγερμός και σβήνουν τα φώτα. 

 

 
• Technical and functional data 

TaHoma® Premium 
Έγγραφα πώλησης 
με ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2016 

Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου αναφέρονται σε 
υπηρεσίες που προσφέρονται από την "SOMFY ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ", 
εδρεύουσα στη διεύθυνση Λ.Καραμανλή 181 Αχαρναί, ΤΚ.13677, 
με αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 004015601000. 

 
(1) Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις απομακρυσμένες υπηρεσίες ελέγχου Tahoma, οι συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν συμβατά πρωτόκολλα 
επικοινωνίας. Η λίστα των συμβατών συσκευών: www.somfy.gr 
(2) Η Apple, το λογότυπο Apple, το iPhone και iPad είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι ένα σήμα 
υπηρεσιών της Apple Inc. Το Google Play είναι ένα σήμα κατατεθέν της Google Inc. 

Η εφαρμογή TaHoma είναι 
διαθέσιμη για iOS και Android (2). 

somfy-connect.com 

Προτεινόμενα Μέγιστα 

IO προϊόντα 25 200 
RTS προϊόντα 25 50 
RTD προϊόντα 1 / 

RTDS προϊόντα 15 50 

Ramses προϊόντα 20 200 

EnOcean προϊόντα 10 / 

OVP προϊόντα 15 / 

Camera προϊόντα 5 5 

Zwave προϊόντα 15 / 

Scenario player προϊόντα 5 / 

HUE Bridge (από τη Philips) 1 Απεριόριστα 
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TaHoma® 
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TaHoma® box 

Εφαρμογή TaHoma® για Smartphone, tablet ή πρόσβαση από Η/Υ με 
σύνδεση στο Ίντερνετ

Δωρεάν αυτόματες αναβαθμίσεις 
(νέα χαρακτηριστικα, νέες συμβατότητες με προϊόντα κλπ.)

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 

Διαχείριση αισθητήρων & ανιχνευτών 

Agenda (ετήσιος προγραμματισμός – δυνατότητα και για εβδομαδιαίο 
προγραμματισμό) 

Smart (προγραμματισμός πολλαπλών συνθηκών) 
(πχ. Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πάνω από 25 °, θα κλείσουν τα ρολά)

Scenarios

Διαχείριση Ειδοποιήσεων 24/24 με email(4) 

3 διευθύνσεις email + push notifications
 
 

               

 

Εγκατάσταση 
1/ Για να εγκαταστήσετε το TaHoma box:  
συνδέστε το με το ADSL modem χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό καλώδιο Ethernet RJ45 και 
συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.  
2/ Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Tahoma: σύνδεση με www.somfy-connect.com(6) και 
δημιουργία του λογαριασμού σας.  
3/ Ρύθμιση και διαμόρφωση στο περιβάλλον χρήσης του Tahoma 
=> Χρησιμοποιήστε το περιβάλλον χρήσης Tahoma® από Η/Υ ή κατεβάστε τις εφαρμογές 
Tahoma® σε smartphone ή tablet.  
 
Εγχειρίδιο χρήσης διαθέσιμο στο www.somfy.gr 
 
 

Και τώρα μπορείτε να απολαύσετε πλήρως συνδεδεμένες στιγμές ζωής! 
 

 

Επικοινωνία 
Η εξυπηρέτηση πελατών Somfy είναι διαθέσιμη να απαντήσει σε τυχόν αιτήματα για 
πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών Somfy  
τ. 211 6000 200 
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