Η δικι μου εκδοχι και ανάλυςθ του τι είναι θ τεχνολογία Somfy io
απο το Σεχνικό τθσ FamilyRolls
Σι μασ δίνει θ μζχρι τώρα τεχνολογία (RTS) εκπομπισ 433.92 Mhz:

Σθλεχειριςμό ςε μια ςυςκευι* ι ςε πολλζσ απο ζνα μονοκάναλο κοντρόλ ι και απο
Πολυκάναλο κοντρόλ με δυνατότθτα ακόμθ και χρονοπρογραμματιςμοφ μζςω
διακοπτών ι τθλεχειριςτθρίων
υςκευι* = Ρολά τζντεσ Κουρτίνεσ Αυλοπορτ Γκαραηόπ Πζργολεσ Φεγγίτεσ κ.λ.π


Σωρα θ τεχνολογία Somfy io

Κάνει οτι και θ τεχνολογία (RTS) αλλά το πρωτόκολο εκπομπισ 868 Mhz
Διαςυνδεδεμζνο με τισ κατάλλθλεσ ςυςκευζσ ** περνάει πλζον ςτο Internet και και με τα
κατάλλθλα applications (Λογιςμικό) μπορεί ο Χριςτθσ να ζχει ζνα πραγματικά ζξυπνο
Οίκθμα Λειτουργϊντασ τα πάντα απο υςκευζσ όπωσ Κινθτό τθλζφωνο Tamblet Pc κ.λ.π .
υςκευζσ ** Εδϊ ενοϊ ςυςκευζσ διαςφνδεςθσ modems κεραίεσ ενιςχυτζσ κ.λ.π
Εποίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα να κάνει ςενάρια που Λαμβάνουν υπ όψιν τουσ αιςκθτιρεσ
όπωσ Θερμότθτα θλιοφάνεια Βροχι Ενταςθ Ανζμου κ.λ.π.
Εδϊ ζχουμε διάφορεσ ςυνεργαςίεσ (υμβατότθτεσ) και με άλλεσ μάρκεσ υςκευϊν *** τθσ
αγοράσ και φυςικά όλεσ τισ ιδθ υπάρχουςεσ όπωσ μοτερ για Ρολά τζντεσ Κουρτίνεσ
Αυλοπορτεσ Γκαραηόπορτεσ Πζργολεσ Φεγγίτεσ κ.λ.π
Σο Επιπλζον Φανταςτικό τθσ io Σεχνολογίασ είναι θ αμφίδρομθ ςχζςθ πλθροφορίασ :
Δθλαδι ζχουμε τθν πλθροφορία ότι ζνα ρολό ζκλειςε ι πόςθ κερμοκραςία ζχουμε ςτο
Οίκθμα ι αν ι Πόρτα είναι κλειδωμζνθ
τθν Σεχνολογία io εντάςεται και θ Σεχνολογία RTS ςαν κομμάτι τθσ Αλλά χωρίσ τθν
αμφίδρομθ πλθροφορία
υςκευζσ *** Παράδειγμα Ψυξθ Θζρμανςθ Κλειδαριζσ Ειςόδων υναγερμόσ κ.λ.π

Τεσνολογίερ και
σςμβατότητα
Οη αζχξκαηεο ηερλνινγίεο ηεο Somfy δηεπθνιχλνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπηηηνχ ζαο, παξέρνληάο
ζαο πεξηζζφηεξε άλεζε & αζθάιεηα. Τα ειεθηξνθίλεηα πξντφληα επηθνηλσλνχλ έηζη κεηαμχ ηνπο,
αζχξκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ελζσκαησκέλε ηερλνινγία ξαδηνθπκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν
εμνπιηζκφο κπνξεί λα νκαδνπνηεζεί θαη λα ειεγρζεί ζπιινγηθά απφ ηειερεηξηζηήξην ή ιχζεηο
απηνκαηηζκνχ. Τα ζπζηήκαηά καο κε δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο ζαο επηηξέπνπλ λα πξνζζέζηε
εμνπιηζκνχο θαζψο εμειίζζνληαη νη αλάγθεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ζαο, ρσξίο λα δηαθφςεηε ηελ
αξρηθή εγθαηάζηαζε.

Τψξα είλαη ε ψξα λα κεηαβείηε ζε έλα ζπλδεδεκέλν ζπίηη, δηαηεξψληαο
παξάιιεια ηελ αξρηθή νινθιεξσκέλε φςε ηνπ ζπζηήκαηνο

Ό,τι καλύτερο μπορεί να προσυέρει η τεχνολογία
Τα ειεθηξηθά κνηέξ ηεο Somfy είλαη εμνπιηζκέλα κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο: iohomecontrol®
Τα κνηέξ απηά είλαη αθφκε πην αζθαιή κε ηελ αμηφπηζηε ηερλνινγία ξαδηνθπκάησλ.
Σαο απνζηέιινπλ πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα κπνξείηε λα ειέγρεηε ηη ζπκβαίλεη ρσξίο λα
ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζείηε.
Χξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο κε είδε ζπηηηνχ γηα κέγηζηε ζπκβαηφηεηα.

Αζχξκαηε ηερλνινγία πνιιαπιψλ ζεκάησλ

Απηή είλαη ε ηερλνινγία αλαθνξάο γηα επαγγεικαηίεο.
Η ηερλνινγία io-homecontrol® είλαη πξσηφθνιιν ξαδηνκεηάδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ
κεγάιεο επσλπκίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ: Velux γηα παξάζπξα νξνθήο, Niko γηα θσηηζκφ,
Ciat, Honeywell θαη Atlantic γηα ζέξκαλζε… θαη θπζηθά ηεο ηειεπηαίαο γεληάο κνηέξ Somfy!
Είλαη ε ηερλνινγία αλαθνξάο γηα επσλπκίεο εηδηθψλ γηα ην ζπίηη.
________





Η ηερλνινγία io-homecontrol® είλαη:
Έξςπνη: Τα ζρφιηά ηεο ζαο επηηξέπνπλ λα γλσξίδεηε ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ ζαο
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Μπνξείηε λα ειέγρεηε ηηο ζπζθεπέο ζαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θνπλεζείηε. Είλαη ηδαληθή γηα
απνκαθξπζκέλν έιεγρν ησλ πξντφλησλ!
Εξαιπετικά ασυαλήρ: Τν θιεηδί θξππηνγξάθεζεο είλαη απνθιεηζηηθφ ζε θάζε
εγθαηάζηαζε γηα αζθαιή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πξντφλησλ.
Απηή ε ηερλνινγία ζπληζηάηαη:
Γηα απνκαθξπζκέλν έιεγρν
Αλ ε δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο απνηειεί πξνηεξαηφηεηά ζαο θαη ζρεδηάδεηε λα νκαδνπνηήζεηε
ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ απφ άιιεο κάξθεο βξαρππξφζεζκα ή κεζνπξφζεζκα, φπσο ζπζηήκαηα
ζθίαζεο ή παξάζπξα νξνθήο, θσηηζκφ, ζέξκαλζε θ.ιπ.



Σπλεξγάηεο io-Homecontrol®

RTS
Η αζχξκαηε ηερλνινγία ηεο Somfy

Τν RTS είλαη ην παξαδνζηαθφ πξσηφθνιιν ξαδηνκεηάδνζεο ηεο Somfy κε πεξηζζφηεξα
απφ 10 εθαηνκκχξηα θνκκάηηα εμνπιηζκνχ εγθαηεζηεκέλα παγθνζκίσο.
Απηή είλαη ε ηερλνινγία αλαθνξάο γηα ηηο ιχζεηο καο
πνπ δηαηίζεληαη ζηα θαηαζηήκαηα κε είδε DIY Somfy.

Απηή ε ηερλνινγία ζπληζηάηαη:
Απηή είλαη ε ηερλνινγία αλαθνξάο εάλ έρεηε κφλν κεξηθά αλνίγκαηα γηα ειεθηξηθή
κεηαηξνπή θαη δελ ζθνπεχεηε λα κεηαηξέςεηε πεξηζζφηεξα απηή ηε ζηηγκή.

