
TaHoma® switch
TaHoma switch
haalt het beste uit je huis.
De eerste Smart Control om alle slimme 
apparaten in je hele huis te bedienen.



Haal het beste 
uit je huis
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Elektrisch bediende rolluiken, raamdecoratie, terrasschermen, zonwering of garage
deur maken het leven thuis een stuk comfortabeler en gemakkelijker. Door hier een 
Smart Control aan toe te voegen open je een wereld van nieuwe mogelijkheden.

De producten van Somfy helpen je het beste uit jouw huis te halen. TaHoma switch 
bevrijdt je van terugkerende, alledaagse taken en voegt nieuwe functies toe aan jouw 
huis. Verrijk je dagelijkse ervaring en bespaar tijd zodat je je kunt concentreren op 
zaken waarvan je houdt

“Gehaast door het hele huis 
rennen om al mijn apparaten af te 
sluiten en uit te schakelen is zo’n 
tijdverspilling! Ik wil een oplossing 
die alles centraal voor mij regelt.”

Pieter

Geen tijdverspilling

“Als ik het huis verlaat, vraag ik 
me vaak af of ik niet vergeten ben 
de lichten uit te doen of het alarm te 
activeren. Ik wil technologie die bij mijn 
levensstijl past - en niet andersom - en die 
mij gemoedsrust geeft.”

Ilse

Meer gemoedsrust 



Creëer & start je eigen  
routines in één keer

Voorbeeld: het huis verlaten  
Sluit de rolluiken   

Schakel alle verlichting uit

Stop
Voorbeeld: thuiskomen   
Doe de lichten aan
Open de rolluiken

Gepersonaliseerde 
scène

TaHoma® switch is een Smart Control, met 2 knoppen waarmee je eenvoudig je eigen 
scènes start. Elke knop is afgestemd op jouw dagelijkse routines. De meest complete Smart 
Control-oplossing is gemakkelijk te bedienen met een app en is compatibel met Somfy- en 
partnerproducten. Laat je huis reageren op omstandigheden zoals zon en temperatuur, 
bijvoorbeeld om de warmte buiten te houden. Of plan gebeurtenissen via een timer om een 
bewoonde indruk van je huis te geven. En als je je handen vol hebt, bedien je je huis eenvoudig 
met je stem. Wel zo makkelijk! 
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Compact en krachtig. 
De slimme bediening is 
eenvoudig te programmeren 
en te gebruiken, ongeacht 
jouw ervaring.

+ De TaHoma switch kan 
overal in je huis worden 
geplaatst dankzij WiFi. 

Het slanke & strakke 
ontwerp past goed in 
elke woning. ++

TaHoma switch, haal het beste uit je huis!

Gepersonaliseerde 
scène
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Wanneer je de deur uit rent, druk je 
gewoon de voorgeprogrammeerde 
‘Huis verlaten’ knop in. De rolluiken 
gaan naar beneden, de garagedeur gaat 
open en je kunt met een gerust hart 
naar je werk.  

Weggaan & thuiskomen

Het huis 
verlaten: snel 
en gemakkelijk 

Gepersonaliseerde 
scène +



Thuiskomen na een lange dag op 
kantoor en direct kunnen ont-
spannen. Wat een luxe! Druk ge-
woon op de tweede scèneknop om 
de rolluiken te openen en de lichten 
in de gang en/of woonkamer aan te 
zetten.

Thuiskomen in een 
gezellig huis, met 
één druk op de knop
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*Ga nog een stap 
verder: voeg een 
alarm toe voor meer 
gemoedsrust.
Sluit eenvoudig een 
Somfy-alarmsysteem 
aan. Als iemand probeert 
in te breken, verschijnt 
er een waarschuwing 
op jouw telefoon, 
sluiten jouw rolluiken 
automatisch en gaat de 
buitenverlichting aan.   

Gepersonaliseerde 
scène

Kan ook worden bediend  
met een smartphone of  

met je stem.*

+



Begin de dag comfortabel 
met een «Goedemorgen» scène

Ga naar bed met 
een «Welterusten» scène

Start met één druk op de knop de «Goedemorgen» scène en kijk 
hoe je huis ontwaakt: de (rol)gordijnen gaan open en de verlichting past 
zich aan zoals je haar hebt geprogrammeerd. Eenvoudig en praktisch.

Met één druk op de knop sluiten de rolluiken en gaan de lichten uit. 
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Dag en nacht

Ga nog een stap verder:  
voeg sensoren toe voor meer 
comfort & gemak. 

Laat je huis reageren op om-
standigheden – de zonwering 
doet z’n werk wanneer de tem-
peratuur buiten omhoog gaat, 
zo houd je de warmte buiten.

+

+

Gepersonaliseerde 
scène

Gepersonaliseerde 
scène



Privacy
& comfort

Warm 
& uitnodigend

Creëer direct je eigen sfeer door jouw scène te 
lanceren. TaHoma switch sluit je jaloezieën, dimt je 
lichten en speelt je favoriete afspeellijst om je te helpen 
ontspannen. 

Geniet van een gezellige avond met vrienden 
op jouw terras. Met één druk op de knop gaat de 
zonwering uit, schakelt de buitenverlichting aan en 
speel je jouw favoriete muziek af.
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Avonden 
binnen & buiten

+ + ++

Kan ook worden bediend  
met een smartphone of 

met je stem.*

Gepersonaliseerde 
scène

Gepersonaliseerde 
scène
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3 manieren om je 
apparatuur te bedienen

Met je stem*
Als je in de auto zit of je 
handen vol hebt.

Met de Smart Control 
Start je dagelijkse 
routines in één keer.

Gebruik 
aanwezigheidssimulatie 
voor meer veiligheid. 
Ga je op vakantie of 
ben je een paar dagen 
niet thuis? Creëer 
eenvoudig de illusie 
van een bewoond huis: 
met een speciale scène 
die op gezette tijden de 
verlichting aan en uit 
laat gaan en je rolluiken 
en raam decoratie 
opent en sluit.

Compatibel met:

“Mijn gasten zijn eerder aangekomen dan verwacht, 
en ik ben nog steeds druk bezig met het eten! Ik vraag 
gewoon mijn spraakbediening: ‘Start de scène “Avond voor 
de woonkamer”,’ en de verlichting gaat gedimd aan en de 
raamdecoratie gaat voor de helft omlaag. De sfeer in huis is 
direct gezellig en de gasten voelen zich welkom.”

   Jan

Vraag het, en het is geregeld!

Met de TaHoma-app 
Programmeer en bedien 
je apparaten, thuis, op 
afstand of automatisch. 

* Vereist een spraakbediening (beschikbaarheid varieert per land).



Bedien jouw verbonden huis, 
altijd & overal
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Jouw verbonden apparaten 
bedienen 
- afzonderlijk of als groep   
- buitenshuis of thuis
- vanuit de app of automatisch

Ontvang realtime-informatie over 
de status van jouw apparatuur 
(bijvoorbeeld ‘aan’ of ‘uit’, ‘open’  
of ‘dicht’)

Gebruik programmeer-
functies die scènes  
automatisch activeren:
- met sensoren    
- met een timer

Maak eenvoudig scènes  
en pas je startknoppen voor 
scènes aan

Jouw bestaande apparaten 
verbinden of nieuwe apparaten 
in een handomdraai toevoegen

+ +

+

+

+

Sla je favoriete 
apparatuur, kamers  
of scènes op en vind  
ze snel terug



De meest complete 
Smart Home- 
oplossing: klaar  
voor de toekomst

  Rolluiken

  Raamdecoratie & gordijnen

  Zonwering & Pergola’s

  Toegangshekken, garagedeuren

  Verlichting & stekkers

  Camera’s en alarmsystemen

  Thermostaten

  Sensoren

  Muziek- en spraakbediening

TaHoma switch  
is compatibel  
met bijna 300 
verschillende 
Somfy- en  
partner- 
producten
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...en nog 
veel meer!



Energiebesparing, meer  
comfort, eenvoud en veilig heid 
voor je huis, door samenwerking 
met zorgvuldig gekozen partners 
die betrouwbare producten van 
hoge kwaliteit leveren  
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De beschikbaarheid kan per land verschillen. 
Compatibiliteitslijst en meer details vind je op somfy.nl of somfy.be. 

...en nog 
veel meer!

Jouw Smart Home 
evolueert volgens 
jouw levensstijl.  
Om jouw toekom-
stige ervaring te 
verbeteren, voeg 
je eenvoudig extra 
apparaten toe, in je 
eigen tempo.

+



Somfy Nederland B.V.
Jacobus Ahrendlaan 1
2132 LP  Hoofddorp
Nederland
023 5625 051
info@somfy.nl
www.somfy.nl

NV Somfy SA (BeLux)
Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
België
02 540 23 71
info.be@somfy.com
www.somfy.be
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Over Somfy
Somfy maakt al meer dan 50 jaar slimme oplossingen voor het beheer van woningen en gebouwen. Onze innovaties zijn gericht op het 
automatiseren en onderling verbinden van rolluiken, zonweringen, raamdecoratie en gordijnen, poorten en garagedeuren, verwarming, 
verlichting, camera’s en alarmsystemen. Elke dag opnieuw werken wij aan de ontwikkeling van betrouwbare en milieuvriendelijke 
oplossingen zodat miljoenen gebruikers comfortabeler, veiliger en duurzamer kunnen leven vandaag en morgen.


