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Somfy Home  
Alarm Premium

Kompleksowe zabezpieczenie domu

Zapobieganie włamaniu ZANIM do niego dojdzie

Somfy Home Alarm to innowacyjny, solidny i prosty system, który uruchomi alarm zanim intruz dostanie się  
do wnętrza.

Wchodzenie do domu i wychodzenie na zewnątrz – to takie proste!

System automatycznie rozpoznaje użytkowników, a rozbrojenie alarmu nie wymaga używania klawiatury 
kodowej. Dzięki temu liczba fałszywych alarmów jest mniejsza. 

Dostęp do systemu dla rodziny i przyjaciół

Nadzoruj system, odbieraj powiadomienia i udzielaj dostępu swoim przyjaciołom i członkom rodziny, by mogli  
kontrolować sytuację w Twoim domu - to wszystko za pośrednictwem smartfonu. 

W skład Somfy Home Alarm Premium wchodzą: 2 czujniki wibracji i otwarcia IntelliTAG™, 1 syrena wewnętrzna 
emitująca dźwięk o natężeniu 110 dB, 2 klucze zbliżeniowe Key Fob, umożliwiające automatyczne rozbrojenie 
systemu, 1 czujnik ruchu oraz 1 Link do bezprzewodowego połączenia z Internetem.

Somfy Home Alarm jest kompatybilny z centralą smart home – TaHoma® Premium, produktami Nest (Works 
With Nest), Amazon Alexa (Echo, Dot, Tap, Fire TV) oraz z platformą IFTTT.

FUNKCJONALNOŚĆ

Proaktywne wykrywanie

•    Opatentowana technologia IntelliTAG
•    System odróżnia zwykłe zdarzenia (oddziaływanie wiatru, pukanie itp.) od potencjalnych zagrożeń  

(wiercenie, próby siłowego wejścia itp.).
•    Możliwość montażu na dowolnego rodzaju drzwiach i oknach, wewnątrz lub na zewnątrz budynku.
•    W przypadku wykrycia sytuacji zagrożenia syrena alarmowa emituje dźwięk o natężeniu 110 dB,  

a na smartfon użytkownika przesyłane jest natychmiast powiadomienie push.

Prostota i inteligencja

•    Łatwość montażu: brak konieczności prowadzenia przewodów lub wiercenia otworów, łatwa konfiguracja 
połączenia WiFi bez potrzeby zapamiętywania hasła (dla urządzeń iOS). 

•    Łatwość użytkowania: możliwość kontroli systemu przy użyciu aplikacji instalowanej na smartfonie  
(darmowa aplikacja dla systemów iOS9 i nowszych oraz Android 4.4 i nowszych) lub klucza zbliżeniowego 
Key Fob.

•    Stworzone dla Ciebie: łatwe zarządzanie powiadomieniami i przekazywaniem uprawnień w ramach kręgu 
zaufanych osób (przyjaciół, członków rodziny, sąsiadów).

•    Smart: rozpoznawanie użytkownika i automatyczne rozbrajanie systemu, gdy użytkownik znajduje się w 
pobliżu. Aplikacja Somfy Protect pozwala sprawdzić w dowolnej chwili, kto przebywa w domu.

Bezpieczeństwo i niezawodność

•    Autonomiczne działanie w przypadku braku zasilania (awaryjne zasilanie bateryjne).
•    Bezpieczna łączność (przesyłanie danych do chmury Somfy przy użyciu zaszyfrowanego na poziomie  

stosowanym przez banki kanału transmisji SSL oraz szyfrowana, bezprzewodowa łączność pomiędzy 
wszystkimi elementami).

www.somfy.pl
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DANE TECHNICZNE

Syrena

•    Maksymalny zasięg komunikacji bezprzewodowej: 200 m od Hub Link (przy braku przeszkód)
•    Trwałość baterii: 2 lata (4x bateria alkaliczna D)
•    Zabezpieczenie przed manipulacją przez osoby niepowołane
•    Wymiary / waga: 175 x 45 mm / 985 g
•    Temperatura pracy: syrena wewnętrzna  0/45° C - syrena zewnętrzna : -10/45°C

IntelliTAG™

•    Maksymalny zasięg komunikacji bezprzewodowej: 200 m od Hub Link (przy braku przeszkód)
•    Trwałość baterii: 1 rok (1x bateria alkaliczna AAA)
•    Zabezpieczenie przed manipulacją przez osoby niepowołane
•    Możliwość zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz budynku (klasa ochronności IP54), do zabezpieczenia 

drzwi lub okien dowolnego typu
•    Wymiary / waga: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g
•    Temperatura pracy: 0-45° C

KeyFob klucz zbliżeniowy

•    Maksymalny zasięg komunikacji bezprzewodowej: 50 m od Hub Link (przy braku przeszkód)
•    Trwałość baterii: 1 rok (1 x bateria litowa CR2032)
•   Wymiary / waga: 34 x 10 mm / 12 g
•   Temperatura pracy: 0-45° C

Czujnik ruchu

•    Kąt wykrywania ruchu: 130° 
•    Maksymalna odległość wykrywania ruchu: 7 m
•   Maksymalny zasięg komunikacji radiowej pomiędzy czujnikiem ruchu a Hub Link 
     (przy braku przeszkód): 200 m
•   Czas pracy baterii: 2 lata przy użyciu baterii dołączonej do zestawu (1 CR123A)
•   Ochrona przed ingerencją osób niepowołanych
•   Do zastosowań wewnętrznych
•   Wymiary / masa: 47 mm x 47 mm / 55 g
•   Temperatura pracy: 0-45°C

Hub Link

•    Obsługiwane protokoły komunikacyjne: WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz (Open, WEP, WPA2,  
tryb mieszany WPA/WPA2)

•    Możliwość współpracy z maksymalnie 50 czujnikami IntelliTAG, 50 kluczami zbliżeniowymi Key Fob,  
2 syrenami wewnętrznymi oraz 2 syrenami zewnętrznymi, 2 Hub Link  
oraz 4 kamerami (kamera bezpieczeństwa Somfy lub Somfy One / Somfy One+)

•   Ciągły monitoring łączności radiowej z syreną i czujnikami IntelliTAGTM

•   Wykrywanie zakłócania komunikacji radiowej / Szyfrowana komunikacja radiowa
•   Wbudowany akumulatorek awaryjny zapewniający pracę w przypadku awarii zasilania zewnętrznego 
     (przez maksymalnie 6 godzin)
•   Zasilanie prądem przemiennym: 110-240 V 50/60 Hz, uniwersalne
•   Wymiary /waga: 89 x 30 mm / 132 g
•   Temperatura pracy: 0-45° C

www.somfyprotect.com.pl


