A Somfy apresenta as suas novidades de casa conectada e inteligente na CES.
Las Vegas, 7 de janeiro de 2020 – A Somfy apresentou as suas novidades na CES. Um
compromisso com a tecnologia para a casa conectada através de novos produtos concebidos
para facilitar a vida dos consumidores.
O Somfy Air permitirá melhorar a qualidade do ar em casa, programando a abertura e o fecho de janelas; o
Somfy Door Keeper e o Somfy Connected Doorphone oferecerão o controlo do fecho e abertura das portas
principais remotamente; da mesma forma, todos os dispositivos da Somfy podem ser facilmente controlados
com o comutador Somfy TaHoma switch.

Somfy Air: Ventilação automática assegurada pela Somfy
Passamos 80% do nosso tempo dentro de edifícios, em ambientes
de elevada poluição causada pelas nossas atividades diárias,
como limpeza, lavagem ou culinária. Por este motivo, a OMS
recomenda o recurso à ventilação num mínimo de 10 minutos, duas
vezes por dia. Para garantir a qualidade do ar que respiramos, a
Somfy lançou o Somfy Sensor Control air io, um sensor que,
combinado com o novo motor Somfy Sliding air io para janelas
deslizantes, permite automatizar a ventilação doméstica. Com um
clique no comando, e graças à posição "air", a janela deslizante abre
apenas alguns centímetros e fica bloqueada, para maior segurança.
O Somfy Sensor Control air io possui um sensor de humidade e temperatura que fecha
automaticamente a janela quando o ar da sala fica suficientemente renovado.
Além disso, o sensor anti-intrusão Somfy IntelliTAGTM air io, integrado na janela, deteta
qualquer tentativa de intrusão com a tecnologia IntelliTAGTM patenteada da Somfy.
Somfy Door Keeper: uma fechadura inteligente com detetor de intrusos
A porta principal de uma casa é o local mais sensível em
termos de segurança, uma vez que mais de 50% dos ladrões
acedem ao interior da mesma pela entrada. Para reforçar a
segurança, a Somfy redesenhou a sua fechadura inteligente e
apresenta o Somfy Door Keeper, que incorpora a tecnologia
patenteada IntelliTAGTM, usada nos alarmes da Somfy. Assim, a
porta detetará as vibrações causadas por uma tentativa de
intrusão e, assim, ativará o alarme.
O Somfy Door Keeper está equipado com um motor potente,
que pode acionar todos os tipos de portas em menos de 3
segundos e sem ruídos. Utilizando a aplicação Somfy Keys, os
utilizadores podem verificar se uma porta está aberta ou fechada a qualquer momento e
podem fechá-la remotamente, se necessário. Também é possível receber alertas se a porta
for deixada aberta, bem como criar códigos de acesso permanentes e temporários.

Somfy Connected Doorphone: intercomunicador de vídeo conectado para casas e
apartamentos
Para residências, a Somfy apresenta o Somfy Connected
Doorphone, que permite acesso remoto e abertura remota da porta.
A aplicação Somfy Protect permite gerar códigos permanentes ou
temporários para cada visita. Além disso, se tiver sido instalada uma
câmara Somfy Outdoor, o utilizador poderá verificar se a abertura e o
fecho foram feitos corretamente diretamente a partir da aplicação.

Somfy TaHoma switch: controlo total para a casa conectada
O compromisso da Somfy de criar soluções domésticas
inteligentes acessíveis a todos traduz-se na apresentação do
Somfy TaHoma switch, o primeiro controlo inteligente que
permite centralizar e conectar a casa.
Através da aplicação TaHoma, os utilizadores podem personalizar
2 dos 3 botões de controlo, para os adaptar à sua rotina diária, por
exemplo: "Sair de casa" e "Chegar a casa". De manhã, basta um
simples toque no dispositivo para ativar o cenário "Sair de casa",
que fecha automaticamente os estores e apaga a luz. E o oposto,
quando regressa a casa, ao pressionar "Chegar a casa".

Somfy TaHoma, integrado em todos os dispositivos Somfy
A Somfy aperfeiçoa o seu ecossistema Somfy TaHoma todos os anos, adicionando novas
compatibilidades e funções. Atualmente, o Somfy TaHoma é compatível com quase 300
dispositivos smarthome (Somfy e marcas líderes no mercado doméstico, para além de
assistentes de voz Amazon Alexa e Google Assistant), o que garante uma experiência
doméstica perfeitamente conectada.
Somfy, comprometida com os seus clientes
Pela primeira vez no setor de casas inteligentes, uma marca está comprometida com a
sustentabilidade dos seus produtos, com a promessa de uma garantia de cinco anos em
todos os seus produtos conectados.

