Infoleht - Tark Kodu, mugav ja energiasäästlik
Targa Kodu keskus on mõeldud kliendile - kes hindab mugavust, soovib säästa energiat ning vajab kodu
elektriseadmete kaugelt juhtimise võimalust. Targa Kodu keskus võimaldab kardinate, markiiside, pergolate,
väravate, kütteseadmete, uste, kaamerate, valgustite jne. kaugjuhtimist telefoni rakendusest, luua kellaajalisi töö
tsenaariumeid - kohandades neid oma elustiiliga või ilmastiku muutustega.
Sunoreki kõiki raadioside elektriajamiga varustatud tooteid, saab ühendada meie tooteportfelli Targa Kodu
keskustega:
Somfy TaHoma Switch (Somfy elektriajamitele) ja Louvolite One Touch (Louvolite elektriajamitele)
NB! Targa Kodu keskused vajavad pidevat interneti olemasolu (WIFI) ja kaabeltoidet. Keskuste juhtimine käib
läbi telefoni/tahvelarvuti rakenduse (appi) ning soovikorral lisa häälkäskluse seadme. Kardinate, valgustite,
kütteseadmete jne. juhtimine võib toimuda üle maailma peaasi, et tagatud on interneti olemasolu.

TaHoma Switch Targa Kodu keskus:
• Võimaldab juhtida Somfy raadioside elektriajamitega kardinaid,
markiise ja pergolaid ning lisaks ka teiste brändide koduseadmeid (nt.
Velux, Sonos, Philips Schneider, Thermor, Danfoss, HITACHI jne.).
• Keskus kasutab häälkäsklustega juhtimiseks Hey Google, Apple
HomeKit ning Amazon Alexa rakendusi.
• Keskus juhib Somfy RTS (ühesuunaline infovahetus), Somfy iO
(kahesuunaline infovahetus) kui ka Zigbee tehnoloogiaga varustatud
elektriajameid ja andureid.
• Mõeldud kuni 200 erineva seadme juhtimiseks (kardinad, väravaid,
kütteseadmed, uksed jne.)
• Kahesuunaline infovahetus (vaid Somfy iO elektriajamite puhul) ehk
näete, kas kardin, markiis, pergola on suletud või avatud asendis.
Ühesuunaline infovahetus võimaldab edastada ainult käskluse.
• Võimalik luua mugavaks juhtimiseks ajakavasid ning tsenaariumeid.
• Piiramatu kasutajate arv.
• Ühes hoones ei saa kasutada mitut keskust.

One Touch Targa Kodu keskus:
• Võimaldab juhtida Louvolite
raadioside elektriajamitega
kardinaid.
• Keskus kasutab häälkäsklustega
juhtimiseks Hey Google ja
Amazon Alexa rakendusi.
• Ühildub Control4
koduautomaatika seadmetega.
• Mõeldud kuni 450 kardina
juhtimiseks.
• Võimalik luua mugavaks
juhtimiseks ajakavasid ning
tsenaariumeid.
• Suuremates hoonetes saab
kasutada mitur keskust.

Targa Kodu keskuse komplekt sisaldab: Targa Kodu keskust, toitekaablit, seina adapterit ning kiirjuhendit.
Keskuste aktiveerimine ning seadistamine on imelihtne:
•
•
•
•
•

Paigaldage Targa Kodu keskuse toitekaabel vooluvõrku.
Kontrollige, et hoones oleks WIFI leviala.
Hoidke käepärast hoone WIFI parooli.
Laadige telefoni/tahvelarvutisse, olenevalt keskuse mudelist TaHoma by Somfy või Neo Smart Blinds
rakendus.
Alustage Targa Kodu liitmist telefoni/tahvelarvuti rakendusega, järgides rakendusest saabuvaid juhiseid.
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