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Systém Somfy GLYDEATM jsou interiérové, motorické, závěsové kolejnice, jejichž tvar 
i konfiguraci umíme přizpůsobit vašim požadavkům. 

Motory GLYDEATM patří k těm nejtišším na trhu. Závěsy dosahují velmi nízké hladiny hluku 
motoru, až 44 dB(A). Zajímavostí těchto kolejnic je funkce TOUCH MOTION, kdy lze závěs 
rozpohybovat a zastavit pouhým lehkým zatažením za látku. V případě výpadku elektrické 
energie lze závěsy či záclony ovládat manuálně.  Aby byl výsledný dojem z interiéru 
a jeho stínění dokonalý, jsme schopni na těchto kolejnicích provádět ohyby a tvar tak zcela 
přizpůsobit vašemu interiéru.

Kolejnice je na straně zakončena motorem, který lze v případě potřeby zabudovat do 
sádro-kartonového podhledu. Celá instalace se tak stane velice minimalistickou. 

Pokud by snad nabídka těchto pohonů nebyla pro váš interiér dostatečná, nabízíme také 
IRISMOTM pohony na 24V a kompletně bateriový pohon s nabíjecím adaptérem. 
Tento bateriový pohon se pyšní nejdelší dobou provozu na jedno nabití, 
a to až neuvěřitelných 9 měsíců, což je nejvíce na trhu.
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Síť DIAMOND DESIGN je certifikovaným partnerem společnosti Somfy. Na všech showroomech naleznete ochotný a profesionálně vyškolený personál, který vám funkci 
systémů dle potřeby vysvětlí, popřípadě také ukáže možnosti systémů io homecontrol, Tahoma a Connexoon na vystavených vzorcích. Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně 
školeni odborníky společnosti Somfy, a tím se značka diamond design řadí mezi největší odborníky na českém trhu.
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Systém TaHoma® v sobě 
obsahuje veškeré moderní 
možnosti inteligentního 
ovládání domácnosti.

Zařízení v domácnosti 
můžete ovládat 
prostřednictvím internetu 
přes váš smartphone, tablet či počítač, a to 
z jakéhokoli místa s připojením na internet. 

Přehledné rozhraní a intuitivní ovládání činí z tohoto 
systému řešení opravdu pro každého. Okamžitá 
zpětná vazba vám ukáže, zda zadané úkoly byly 
provedeny, popřípadě zda se nesetkaly s nějakou 
překážkou.

K tomuto řídicímu systému je možné připojit až 100 
io zařízení. Současně je také zpětně kompatibilní 
se starším protokolem RTS, což vám umožňuje 
opravdu nevídanou variabilitu a pohodlí. 

Je zde možné nastavení až 20 různých scénářů, 
včetně možnosti tvorby podmíněných scénářů, 
kdy jsou příkazy závislé na vyhodnocení 
připojeného čidla.

Současným trendem moderních domácností je propojování jednotlivých 
spotřebičů do jednoho komplexního systému za účelem šetření času a energie.

Relativní novinkou na českém trhu, v sousedních evropských zemích již delší čas 
spolehlivě fungující, je řízení io-homecontrol®. Jedná se o systém dálkového 
ovládání, které probíhá přes ovladač či přes mobilní aplikaci vašeho chytrého 
telefonu. Stiskem tlačítka ovladače je vyslán signál k ovládanému prvku. V případě, 
že je daná frekvence nějakým způsobem rušena, systém vybere automaticky jinou 
frekvenci tak, aby byl příkaz proveden. Vše se odehrává ve zlomcích sekundy, aby 
váš komfort bydlení nebyl nikterak narušen a vaše životní tempo nebylo ničím 
omezované.

Obousměrná komunikace
Unikátní vlastností systému Somfy io-homecontrol® je přenos informací probíhající 
v obou směrech. Okamžitě tedy obdržíte zpětnou vazbu z vašeho domácího 
zařízení o provedení daného povelu. Systémem lze ovládat veškeré stínění, jako 
jsou vnitřní a vnější rolety, žaluzie či screenové rolety, ale také markýzy, pergoly, 
garážová vrata a brány, osvětlení, regulaci topení či domácí spotřebiče. Z vašeho 
života zcela zmizí obavy, zda jste zavřeli garážová vrata, zamkli dveře nebo zhasli 
světlo. Vše vidíte na svém chytrém telefonu.

by diamond design®

détec mouvement
clavier
centrale sirène
transmetteur téléphonique
télécommande
détecteur audiosonique (pour baie vitrée)
détecteur de fumée

protection de zone
d'ouverture

activer : télécos et clavier LCD
détecter : détecteurs d'ouverture + mouvement + technique
analyser :  centrale sirène ou centrale transmetteur téléphonique
dissuader : sirène extérieure int.  flash 
alerter : transmetteur téléphonique
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starý způsob io-homecontrol®

Bezpečnost
Jedinečný je tento systém také z hlediska bezpečnosti. Celý systém je zabezpečen 128-bitovým klíčem, který je pro 
každou instalaci jiný. Tento klíč je vygenerován některým z obousměrných ovladačů, naprogramovaným do systému. 
Pro každou instalaci vždy existuje unikátní klíč. V případě ztráty či zcizení ovladače je možné klíč jednoduše změnit, 
všechny ostatní parametry systému zůstanou zachovány. O prolomení klíče nemusíte mít opravdu žádnou starost, neboť 
úroveň bezpečnosti klíče odpovídá bezpečnosti bankovních operací. Je tak běžně dostupnými technickými prostředky 
neprolomitelná. 

Markýzy
Nové IO pohony pro markýzy jsou velmi šetrné ke komponentům markýzy. Stínicí textilie jsou díky zcela nové funkci 
„povolovací a dopínací impuls“ maximálně chráněny proti poškození. Ochrana proti zaseknutí hřídele zajistí 
bezproblémové sbalení a rozbalení markýzy, čímž výrazně prodloužíte její životnost.

Venkovní rolety
Nový roletový pohon nabízí téměř neslyšný chod, zpomalení při rozjezdu a dojezdu a dvě rychlosti navíjení. Díky těmto 
funkcím vám můžeme zaručit, že zvuk pohonu vás už po ránu neprobudí a vaše ranní vstávání tak budou daleko 
příjemnější.

Žaluzie
Nové motory s označením protect chrání vaše žaluzie před poškozením v případě přimrznutí či překážky mezi lamelami 
při vytahování.

Další doplňky
Víte, že tímto systémem můžete ovládat i další vybrané prvky vaší domácnosti jako jsou kamery, čidla pohybu, čidla 
kouře, záplavová čidla, zámky dveří i oken a čidla rozbití oken? Lze napojit i termostatické hlavice a termostaty.

Řídicí systém Somfy io-homecontrol je primárně určen pro rezidenční využití. K tomuto účelu jsou k dispozici dvě 
kompaktní cesty, po kterých lze k tomuto řešení kráčet. Prvním, komplexnějším, je TaHoma® a druhým, jednodušším, 
je systém Connexoon®. 
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Příklad scénáře: 
Při odjezdu do práce z auta spustím scénář „ODJEZD“. Zavře se za mnou brána, zamknou zámky, 
spustí rolety, sbalí markýza na terase, kotel přepne do úsporného EKO režimu, je-li den, zhasnou se 
zapomenutá světla.

Pokud doma nastane nežádoucí stav, informuje mne SMS nebo emailem. A jestli jsem zapomněl klíče doma, 
otevřu si večer zase smartphonem.

Velkou výhodou a současně přidanou hodnotou je kompatibilita systému TaHoma® nejen s více než 100 výrobky 
značky Somfy, ale také s produkty dalších předních značek na trhu.

V případě tohoto systému se jedná o budoucí standard v oblasti technologie budov. Dlouhodobě je tedy zaručena 
komunikace mezi ovládanými prvky a standard odpovídá nejnovějším evropským normám a nařízením EN 300-220.
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Systém Connexoon® umožňuje volit ze tří možných aplikací automatizace vaší domácnosti, popřípadě kombinovat 
dvě vybrané. Připojit můžete až 40 zařízení a u připojených zařízení vždy víte, jaká je jejich aktuální poloha. 

Navíc lze vše pohodlně ovládat mobilní aplikací. Jedná se o alternativní řešení k systému TaHoma a díky atraktivní ceně 
může mít dnes s Connexoonem automatizovanou domácnost opravdu každý.

S aplikací Connexoon Window lze pohodlně ovládat rolety 
či žaluzie. Mohou být nastaveny současně až 4 scénáře 
stínění. 

Aplikace Connexoon Terrace zajišťuje automatizaci stínění 
na terase. Markýzy, pergoly, screenové rolety či osvětlení, 
vše lze ovládat kompaktně a jednoduše. 

Aplikace Connexoon Access zajistí, že váš domov bude 
otevřen pouze pro vás či vaše blízké. Ať se jedná o garážová 
vrata, vjezdové brány, zabezpečovací systémy, dveřní zámky 
či vnější osvětlení.


