
svůj dům
odkudkoli...

Ovládejte



je kompatibilní s:  
   io-homecontrol® pohony pro 

stínění oken
   io-homecontrol® přijímači 

pro osvětlení
  Philips Hue osvětlením
  io-homecontrol® slunečními 

a teplotními čidly

je kompatibilní s:  
  io-homecontrol® pohony pro 

markýzy
   io-homecontrol® pohony pro  

pergoly a vertikální screeny
   io-homecontrol® přijímači 

pro osvětlení
  Philips Hue osvětlením
    io-homecontrol® slunečními 

a teplotními čidly 

je kompatibilní s:  
  io-homecontrol® pohony pro 

garážová  vrata
   io-homecontrol® pohony pro 

vjezdové brány
   io-homecontrol® přijímači pro 

osvětlení
  io-homecontrol® 

zabezpečovacími systémy
   io-homecontrol® dveřními 

zámky
  Philips Hue osvětlením

Ovládejte svůj dům odkudkoli...

Ovládejte rolety a žaluzie odkud-
koli, stačí vzít do ruky svůj chytrý 
telefon. Jdeme ještě dál – nastavte 
si scénáře a nechte Connexoon, 
ať stínění ovládá sám.

Vytvořte si na terase atmosféru, 
která doladí příjemné setkání 
s rodinou nebo přáteli. Pak si ji 
uložte a příště vyvolejte znovu 
jediným dotykem.

Pohodlí? Bezpečí? A co takhle 
obojí naráz? Connexoon se po- 
stará o to, aby vás vaše bydlení 
vždy přivítalo s otevřenou náručí. 
A nezvané hosty nepustí dál.

Somfy neustále přichází s novinkami, které 
vznikají v souladu s měnícím se světem kolem 
nás. Nároky na pohodlný a bezpečný život se 
zvyšují, každý z nás však právem očekává, 

že technologický pokrok zajistí jejich snazší 
splnění. Proto přichází Connexoon. Tři aplikace 
pro tři klíčové části vaší domácnosti, které díky 
nim můžete ovládat odkudkoli.



Výhody Technické údaje
 U připojených 
zařízení je zobrazena 
aktuální poloha nebo 
stav každého z nich: 
-  jsou uzamčeny  

vchodové dveře? 
- jsou zatažené rolety? 
- je zhasnuto?
 Můžete vytvořit  
a spouštět až 4 scénáře 
pro současné ovládání 
několika připojených 
zařízení
 Každé kompatibilní 
zařízení v domě může 
být ovládáno pomocí 
mobilního telefonu.

 Můžete sledovat 
a zkontrolovat stav 
připojených zařízení  
io-homecontrol®  
jedním dotykem
 Centralizované 
ovládání zařízení  
io-homecontrol®  
z domova i mimo něj
 U aplikace Window 
můžete naprogra- 
movat svá zařízení 
v závislosti na čase, 
aktivovat časovač, 
simulovat přítomnost 
nebo zapnout/vypnout 
sluneční automatiku

Provozní napětí 230 V / 50 Hz

Provozní teplota 5 °C až +35 °C

Stupeň krytí IP 30

Okolní podmínky suché obytné místnosti

Kmitočtové pásmo io 868 – 870 MHz

Max. počet zařízení 40

Max. počet senzorů 4

Max. počet scénářů 4

Max. počet časovačů 8 (aplikace Window)

Max. počet HUE 1 bridge



        Ovládejte svůj dům   
odkudkoli...

Kompatibilní s io-homecontrol® 

Aplikace pro Android a iOS 

Najděte si  
nejbližšího prodejce  

na webových   
stránkách  
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