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Profesionální tipy
pro výběr vašeho 
zabezpečovacího  

systému

Zabezpečení domácnosti
od Somfy
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VĚDĚLI JSTE, ŽE*?

V roce 2019 bylo v ČR 
vyloupeno celkově 24 229 
objektů s objasněností 
32,9 %. 

* Tyto údaje pocházejí ze zprávy 
Policie ČR „Statistické přehledy 
kriminality za rok 2019“

Jak si můžete být jistí, že pro ochranu svého domova vybíráte optimální 
řešení, které se hodí pro váš rozpočet, poskytuje vámi požadovanou 
úroveň ochrany a je vhodné pro váš domov a životní styl?

Tento průvodce obsahuje 6 podrobných tipů na cestu k lepšímu 
bezpečnostnímu systému bez zbytečných chyb.

Somfy 
a bezpečnost
Skvělá rada pro vás

1
Vyberte si uznávaného 

odborníka na domácnosti

4
Výběr  
řešení  

na míru

2
Svěřte instalaci 

odborníkovi,  
abyste měli  

záruku účinnosti

6
Myslete na budoucnost  

a vyberte si 
modernizovatelný  

systém

3
Výběr  

připojeného řešení

5
Nastavení úrovně  

ochrany jedním kliknutím



Odborná instalace zaručuje 
montáž a správnou funkci 

vašeho bezpečnostního řešení.

NEZAPOMEŇTE

Tip č. 1

Tip č. 2

Vyberte si uznávaného 
odborníka na domácnosti

Svěřte instalaci  
odborníkovi,  
abyste měli záruku 
účinnosti.

Společnost Somfy již 50 let konstruuje a vyrábí 
inovativní produkty vysoké kvality a neustále zvyšuje 
pohodlí a bezpečnost svých zákazníků. V zájmu 
zlepšení své bezpečnostní nabídky společnost 
Somfy integrovala know-how a znalosti předních 
bezpečnostních společností, jako jsou Domis a Myfox. 
Dnes společnost Somfy nabízí intuitivní, všestrannou 
ochranu na profesionální úrovni.

Počínaje prostým dohledem po zabezpečení domova, 
nalezení vhodného plánu může být nesmírně náročný 
úkol. Pokud si vyberete profesionální instalaci, 
mimo plného záručního krytí získáte i osobní radu 
a dokonalé služby.
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Dálkové ovládání z chytrého telefonu.

Bezplatná, jednoduchá a intuitivní aplikace.

Funkce „Chytrá aktivace” upozorňuje uživatele, 
aby systém zapnul, když odchází z domova.

Textové zprávy, upozornění a časově omezený záznam 
zasílaný okamžitě a zdarma, pokud je detekován pohyb.

7denní sekvence nahrávání uložená na cloud  
za měsíční poplatek (aktivace přímo v aplikaci  
Somfy Protect).  

Tip č. 3
Výběr připojeného  
řešení

Výběr připojeného řešení pro ochranu vašeho domova zna-
mená, že budete dostávat upozornění v reálném čase na svůj 
chytrý telefon a budete moci svůj systém ovládat na dálku. 

Pro větší klid!

Každý druhý den zapomenu ráno 
zapnout alarm… Takže pokud 
dostanu upozornění, které mi 

umožňuje zapnout zabezpečovací 
systém z mého chytrého telefonu, 

mění to celou situaci!

Josefína, matka dvou dětí
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Aplikace „Somfy Protect“ 
v českém jazyce

Funkci „Má komunita“ 
lze využít pro delegování 

dohledu nad svým domovem 
na rodinu nebo přátele, když 

jste na cestách. Dočasně 
budou dostávat všechna 
upozornění, pokud dojde 
k pokusu o vloupání, aby 

mohli zkontrolovat,  
že je vše v pořádku.

NEZAPOMEŇTE
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Tip č. 4
Výběr řešení  
na míru

Ať už je váš domov, životní styl, nebo rodina 
jakákoli, my máme řešení ochrany, které 
splní vaše potřeby. V naší rozsáhlé řadě 
výrobků určitě najdete dokonalý plán a různé 
úrovně služeb.

Pojďte se podívat!
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INTERIÉROVÁ  
KAMERA

SOMFY ONE+
VENKOVNÍ  
KAMERA

HOME ALARM

Sledování  
interiéru

První sledovací kamera, 
která chrání vaše 

soukromí
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Security + Security +++
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Naprosto kompletní 
systém ochrany

První systém ochrany 
s integrovanou kamerou 

a zabezpečovacím 
systémem

Vnější  
dohled

Bezpečnostní bariéra, 
která působí  
jako odrazení

Zaručená vysoká 
úroveň ochrany
Bezdrátový alarm 

s možností rozšíření

DOHLED OCHRANA



Dohled nad domovem

Příjem upozornění  
v reálném čase

Vzdálený poslech a mluvení

Odrazování v případě  
detekce narušitele

Dohlížejte na svůj domov pomocí 
sledovací kamery.

Na svůj chytrý telefon budete 
dostávat zprávy v reálném čase 
a videosekvence vám budou zasílány 
okamžitě, jakmile se něco stane.

Kamery fungují samostatně nebo se 
zabezpečovacím systémem v zájmu 
vyšší bezpečnosti.
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Mějte svůj domov 
pod kontrolou
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Kvalita videa Full HD 1080p Full HD 1080p

Zorné pole 130° 130°

Zoom X 8 X 8

Noční vidění 6 m 8 m

Detekce pohybu 5 m 8 m

Oznámení metodou push s videem

E-maily a textové zprávy

Zabudovaná siréna – 110 dB

Mikrofon a reproduktor

Odrazování světlem
(po připojení svítidla) –

Použití v interiéru v interiéru/exteriéru

INTERIÉROVÁ KAMERA VENKOVNÍ KAMERA
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Interiérová 
kamera Somfy
Zabezpečení, které 
respektuje vaše soukromí
První sledovací kamera, která vám umožňuje dohled  
nad domovem a zároveň respektuje vaše soukromí.

• Motorizovaná závěrka může zcela zakrýt objektiv

•  Pokud bude cokoli detekováno, dostanete upozornění  
na svůj chytrý telefon

• Apple HomeKit kompatibilita

Sledování interiéru

Technické vlastnosti

 Kamera Full HD 1080 p    
 Noční vidění až do 6 m
 Širokoúhlá 130°
 Infračervený detektor pohybu až do 5 m
 Funkce rozpoznávání domácích zvířat díky možnosti selektivní  

detekce pohybu

Kompatibilní s TaHoma / Amazon Alexa / Google Assistant / IFTTT /  
Works with Nest / Apple HomeKit / Somfy One+ / Home Keeper

Bezplatná aplikace pro iOS 9 a novější, Android 4.4 a novější

NEZAPOMEŇTE:

Jedním kliknutím na svém 
chytrém telefonu můžete 
zobrazit a slyšet lidi  
ve svém domě.
Můžete s nimi dokonce  
přímo mluvit. Šikovná 
komunikace s rodinou!

ROKY
ZÁRUKA
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Máte domácí zvířata?
Můj pes skočí na gauč, jakmile 
odejdu z domu. Abych předešla 

planým poplachům,
vybrala jsem zóny pro sledování 

přímo na svém chytrém telefonu.

Anna, zdravotní sestra
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Venkovní kamera 
Somfy
Odrazující bezpečnostní bariéra
Nejúčinněji odrazující venkovní kamera na trhu s integrovaným 
alarmem, která zažene vetřelce dřív, než se pokusí o vloupání.

• Tři metody instalace, které se přizpůsobí jakékoli konfiguraci

• Zvukový alarm lze posílit automatickým osvětlením v případě 
detekce

• Poslouchejte a mluvte s lidmi ve svém domě jedním kliknutím 
(dodávky, sousedé)

Vnější dohled

Technické vlastnosti

 Integrovaná kamera Full HD 1080 p  
se 110dB alarmem

 Detekce pohybu na 8 m
 Jasné noční vidění na vzdálenost 8 m Mechanický infračervený filtr 

s širokým diagonálním úhlem záběru 130° a 8násobný zoom
 Krytí IP54 a odolnost vůči počasí

Kompatibilita s TaHoma / Amazon Alexa / Google Assistant / IFTTT / Nest / 
Somfy ONE+ / Home Keeper / Apple HomeKit (již brzy).

Bezplatná aplikace pro iOS 9 a novější, Android 4.4 a novější

HODÍ SE VĚDĚT:

Dodává se ve dvou barvách 
(antracitově šedá a bílá). 
Venkovní kamera Somfy se 
přizpůsobuje prostředí a lze 
ji nainstalovat 3 různými 
způsoby (zapojení do elektric-
ké zásuvky, připojení k osvět-
lení nebo použití stávajícího 
elektrického rozvodu).

ROKY
ZÁRUKA



Noční dozor
Požádal jsem instalačního technika, aby 

připojil venkovní kameru k osvětlení 
zahrady, takže mohu vnější osvětlení 

ovládat ze svého chytrého telefonu. V noci, 
pokud je detekována přítomnost cizí osoby, 

se moje osvětlení automaticky zapne 
a odrazuje vetřelce. Šikovné a účinné!

Marek, majitel domu
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Detekce vetřelců  
nebo domácích nehod

Ovládání  
zabezpečovacího  
systému

Příjem upozornění  
v reálném čase

Jednání v případě problému

Provozuschopný systém 
v případě výpadku proudu

S alarmy Somfy chraňte svůj 
domov před vetřelci.

Jakmile bude detekován vetřelec, 
alarm funguje jako odrazení a vy 
obdržíte upozornění v reálném 
čase na svůj chytrý telefon.

Chraňte svůj domov pomocí 
integrované detekce poplachu 
kouřového čidla.

14

Chraňte  
svůj domov
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Ideální pro Malé prostory (byty) Byty s předzahrádkou, rodinné domy

SOMFY ONE+ HOME ALARM

Dálkové ovládání

Aplikace pro chytré telefony

Detekce v interiéru

Detekce na perimetru

Vnější detekce

Oznámení systémem push

E-maily a textové zprávy

Řešení pochybností pomocí videa

Autonomie

Vzdálená upozornění

Kompatibilita s venkovní kamerou

Integrovaná kamera  
+ rozšíření o další kamery

6 hodin

6 hodin

Kompatibilita s venkovní kamerou

Kompatibilita s venkovními 
a interiérovými kamerami

6 hodin

6 hodin
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Somfy One+
První komplexní systém  
s alarmem a kamerou
Kompletní sada Somfy One+ je ideální pro ochranu bytů 
a městských domů.

• Integrovaná Full HD kamera, detektor pohybu a alarm 
v jediném zařízení

• Její motorizovaná závěrka zcela zakrývá objektiv  
mimo dobu sledování

Komplexní  
systém ochrany 

Technické vlastnosti

 Video kamera Full HD 1080 p
 Diagonální široký úhel záběru 8násobný zoom 
 Detekce pohybu na 5 m
 Integrovaný 90+ dB
 Místní ukládání na SD kartu v případě přerušení internetového připojení 
 Záložní baterie pro případ výpadku proudu
 Upozornění v případě výpadku proudu

Kompatibilita s TaHoma / Amazon Alexa / IFTTT / Nest / Google Assistant

Bezplatná aplikace pro iOS 9 a novější, Android 4.4 a novější

VÝHODA:

Bezdrátový systém lze 
snadno přesunout do nového 
domova nebo do nové oblasti 
domu a lze snadno přidávat 
nebo odebírat příslušenství.

ROKY
ZÁRUKA



Děti vracející se domů ze školy
Každý den, jakmile moje nejstarší 
dítě otočí klíčem a otevře vstupní 

dveře, alarm se automaticky vypne 
a informuje mě. Když přijdu domů, 
závěrka kamery se zavře a chrání 

soukromí naší rodiny.  
Ten klid je úžasný!

Gabriela, svobodná matka
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Technické vlastnosti

 Systém lze ovládat pomocí české aplikace  
Somfy Protect (chytrý telefon) nebo pomocí aplikace Tahoma

 IntelliTAG™: inteligentní senzor dveří / oken, který vás varuje  
PŘED vniknutím narušitele

 Záložní baterie pro případ výpadku proudu
 Silná, 110dB siréna

Kompatibilita s TaHoma / Connexoon

Bezplatná aplikace pro iOS 9 a novější, Android 4.4 a novější

Home Alarm

Home Alarm je ideální řešení pro ochranu domova za jakýchkoli 
okolností: při pokusu o odstranění nebo sabotáž, výpadku 
proudu, přerušení internetového připojení…  
Home Alarm vás nikdy nezklame!

Proaktivní alarm: Pokud je detekováno vnější ohrožení, váš dům 
se bude automaticky chránit spuštěním žaluzií nebo zapnutím 
osvětlení (nutnost připojení k systému Tahoma).

Alarm pro snadný život: Řiďte své zabezpečení pomocí svého 
chytrého telefonu jen několika kliknutími, ať už jste kdekoli, 
pomocí aplikace Somfy Protect.

Zaručená vysoká  
úroveň ochrany

NEZAPOMEŇTE:

Pokud dojde k výpadku prou-
du nebo přerušení vašeho 
internetového připojení:

• interiérové i vnější alarmy 
fungují samostatně po dobu 
6 hodin.

• Uživatel dostane upozornění 
push notifikací.

Bezdrátový alarm  
s možností rozšíření

    

Designed & made in Fran
ce ROKY

ZÁRUKA



Na venkově
Na začátku jsme si nebyli jisti 

zda-li chceme zabezpečit jen dům.  
Po pár dnech používání Home Alarmu 

jsme se rozhodli rozšířit alarm i na  
garáž a dílnu. Teď máme zabezpečený 

celý dům a uvažujeme o koupi  
venkovní kamery.

Josef a Marie – žijící na venkově
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Tip č. 5
Nastavení úrovně ochrany 
jedním kliknutím

Odjezd na dovolenou, na cesty nebo jen na víkend: Somfy 
poskytuje profesionální bezpečnostní služby na vyžádání, 
bez smlouvy.

Jedním klepnutím v aplikaci můžete zapnout tyto služby 
a v klidu odjet.

Rozhodl jsem si pořídit 
průběžné monitorování své 
prodejny tak abych se mohl 
zpětně podívat co se v daný 
moment v obchodě stalo.

Robert – manažer prodeje

HODÍ SE VĚDĚT 

Služby jsou aktivovány 
přímo z aplikace  
Somfy Protect.
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Sledujte všechny události

Stahujte video

Neomezené živé video.
Upozornění v reálném čase (upozornění a e-maily).  
Časově omezený videoklip zaznamenaný po detekci (30s po dobu 7 dnů).
Videoklipy ke stažení v mobilní aplikaci. 

Zapněte průběžné nahrávání
Získejte přístup k posledním 7 dnům 

nebo 30 dnům (podle zvolené možnosti).

Stahujte videosekvence (až 10 minut)  
tak často, jak bude třeba.

Otevřete aplikaci Somfy 
Protect a aktivujte je!

VIDEOSLUŽBY NA ŽÁDOST, BEZ SMLOUVY

VČETNĚ  
BEZPLATNÝCH SLUŽEB



Tip č. 6
Myslete na budoucnost a vyberte 
si modernizovatelný systém!

Volbou řešení Somfy solutions získáte výrobek s možností 
modernizace, který skutečně hledí do budoucnosti. Jedná 
se o otevřený software a nabízí nejvyšší úroveň kompatibility  
s mnoha dalšími zařízeními.

Pokud je váš domov vybaven motorizovanými nebo 
automatickými zařízeními značky Somfy (rolety, žaluzie, brána, 
garážová vrata, osvětlení atd.), váš zabezpečovací systém 
k nim lze připojit – pomocí systému automatizace domácnosti 
Tahoma, aby:

• Odradil vetřelce simulací přítomnosti (plánováním aktivace 
a deaktivace osvětlení a rolety, zatímco jste na cestách)

• Chránil dům, pokud byl detekován vetřelec (záblesk, siréna, 
osvětlení a spuštění rolet)

• Pomáhal při evakuaci domu v případě požáru otevřením 
rolet

Somfy se také otevírá hlavním hlasovým asistentům 
a  ekosystémům Smart Home, včetně Amazon Alexa, IFTTT, 
Google Home, Apple HomeKit a Works With Nest.

Volba Somfy zaručuje připojený domov, který je bezpečný, 
otevřený a modernizovatelný, pro větší svobodu.

Jediným omezením je vaše představivost!

V zahraničí
Právě jsem položil kufry 

v hotelovém pokoji v Římě 
a vzpomínal jsem, jestli jsem 

nezapomněl zavřít žaluzie a přední 
vchod. Díky aplikaci TaHoma 

jsem si mohl zkontrolovat, že je 
vše zavřené. Je snazší užít si 

dovolenou, když máte klid v duši!

Petr, architekt
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SOMFY, SPOL. S R.O.  
Bavorská 2780/2
155 00  Praha 5
tel.:  +420 273 139 139
e-mail: somfy@somfy.cz 
www.somfy.cz

SOMFY, SPOL. S R.O. 
organizačná zložka Slovakia
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
tel.:  +420 273 139 139
e-mail: somfy@somfy.sk
www.somfy.sk


