Home Motion
Uw hele huis onder controle.
Waar u ook bent.

Home Motion: uw hele huis onder controle

Home Motion staat voor huisautomatisering. Met Home Motion kunt u alle toepassingen in uw woning draadloos bedienen,

Zo eenvoudig werkt het

wanneer u maar wilt en waar u ook bent. Bij het verlaten van uw woning kan u met behulp van een Somfy afstands-

Met Home Motion worden de door u

bediening, een smartphone of een tablet, de rolluiken, deuren, dakvensters en de garagepoort automatisch sluiten, de

geselecteerde componenten in uw woning in
werking gesteld in de door u vastgelegde

lichten doven, enzovoort. Bovendien heeft u geen duur bekabelingssysteem nodig, want Home Motion werkt volledig

scenario’s. Een voorbeeld: u heeft de gewoonte

draadloos. Verder geeft Home Motion u de mogelijkheid om uw producten zowel individueel als in groep te bedienen.

om ’s morgens bij het wakker worden de

U kan namelijk scenario’s creëren zoals thuiskomen, vertrekken, gaan slapen, enzovoort. Deze gelijktijdige bediening van

gordijnen te openen, de rolluiken omhoog te

meerdere producten kan u programmeren en activeren op een zelfgekozen tijdstip, maar ook op vaste dagen, tijdstippen of
ineens voor een ganse week. Home Motion stelt u dus in staat om uw woning te controleren, waar en wanneer u maar wilt.

sturen en het terrasscherm naar beneden te laten.
Home Motion voert elk scenario feilloos en
volautomatisch uit.

Er is méér: TaHoma®
TaHoma® is een besturingsinterface die
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toegankelijk is via het internet en waarmee u
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alle voorzieningen in uw woning kan bedienen,
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waar en wanneer u maar wilt. Met behulp van
uw smartphone, tablet of PC en uw unieke code,
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kan u vanop afstand elke gewenste opdracht
geven. U krijgt onmiddellijk feedback op uw
scherm over hoe de opdracht is uitgevoerd.
Zo zijn er heel veel functies in uw woning die
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u – waar u ook bent – snel en eenvoudig kunt
controleren en aansturen. Rolluiken,
zonnescherm, verlichting, gordijnen,
garagepoort, dakramen,... Dit zijn slechts enkele

Afstandsbediening blijft hanteerbaar

van de mogelijke producten die u met TaHoma®

Ook bij Home Motion kunt u ten allen tijde in en

kan bedienen.

rondom uw woning gebruik blijven maken van
uw gewone afstandsbediening om uw producten
aan te sturen.

Intelligente aansturing
Met een Somfy zonlichtsensor gaan screens en
rolluiken bij veel of weinig zonlicht automatisch
omlaag en omhoog. Met een Somfy windsensor
gaat uw zonnescherm bij hevige wind
automatisch naar binnen.

Aansturen met uw laptop

tablet						

of smartphone
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