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afstandsbediening

alarm uit

cv aan

rolluiken open dakramen open

verlichting aanwakker worden

screens open

Van eenvoudig tot Hi Tech

Home Motion
Met Home Motion by Somfy haalt u automatische 

besturing in huis die alle elektrisch aangedreven 

producten op commando laat werken. 

En dat ook nog eens draadloos, waardoor het 

systeem zeer eenvoudig en onbeperkt modulair uit 

te breiden is met andere toepassingen. Zonder te 

hoeven investeren in de aanleg van bekabeling.

Het Basisprincipe
Het basisprincipe van Home Motion kent in eerste 

instantie drie aansturingmogelijkheden: 

Home Motion Uitgebreid

Home Motion en io-homecontrol®

Een belangrijke stap voorwaarts is de ontwikkeling 

van io-homecontrol waarmee u in en direct bij 

uw woning op uw afstandsbediening kunt aflezen 

of en hoe de door u gegeven opdracht is 

uitgevoerd. U krijgt dus terugmelding en kunt 

desgewenst corrigeren. Kortom u heeft alles volle-

dig onder controle.
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Scenario Opstaan
Dit kan door u automatisch geactiveerd worden of u kiest er voor met één klik op 

de afstandsbediening het scenario in werking te stellen:

En zo kunt u eenvoudig meerdere scenario’s aanmaken, bijvoorbeeld Thuiskomen, Slapen, Verlichting, Huis uitgaan. Of  Huis Bewoond, een scenario waarbij 

automatisch en op verschillende tijden lichten aan/uit gaan, luiken omhoog/omlaag, de radio aan/uit of wat u wilt om de indruk te wekken dat er iemand thuis is 

terwijl u in werkelijkheid een weekendje weg bent. Wél zo’n veilig gevoel.

C. zon-/windsensoren die onafhankelijk van A en  

   B hun werk doen: bij weinig of veel lichtme-

   ting gaan bijvoorbeeld de zonweringen omhoog

   of omlaag, terwijl bij harde wind de sensoren 

   ervoor zorgen dat uw terrasscherm veilig naar

   binnen wordt gehaald. 

B. zelfdenkend met behulp van scenario’s, die  

    u zelf met één druk op de afstandsbediening in

    werking stelt dan wel op door u aangewezen 

    tijden automatisch verschillende functies 

    aansturen. Zie voorbeeld scenario ‘Opstaan’.

A. handmatig met behulp van afstandsbediening:

    aan/uit, open/dicht, omhoog/omlaag

Home Motion en TaHoma
Dit is een optionele uitbreiding van Home Motion 

die het mogelijk maakt uw woning ook tot ver  van 

huis te monitoren. Simpelweg door in uw eigen 

Home Motion systeem in te loggen via Internet met 

behulp van laptop, tablet of smartphone. 

De TaHoma router bij u thuis voert in combinatie 

met io-homecontrol al uw commando’s uit, waar 

ter wereld u ook bent. En het resultaat van uw 

opdrachten krijgt u onmiddellijk te zien op uw

beeldscherm.

TaHoma: de schakel tussen u en uw woning De tijd ligt nog niet eens zo ver achter ons dat we alles met de hand deden: zonnescherm intrekken, rolluiken laten 

zakken, de garagedeur openen en wat al niet. Toen kwam Somfy met de elektrische aandrijving voor deze voorzieningen. 

Eerst aangestuurd met een simpele wandschakelaar, later gevolgd door afstandsbediening met radiografische besturing 

RTS (Radio Technology Somfy) en io-homecontrol®. 

Technologie is inmiddels onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Het comfort van klimaatregeling in de auto, mobiel 

internetten, interactieve televisie, het past allemaal in ons leefpatroon. En dat geldt ook voor huisautomatisering. 

Somfy heeft daar een zeer geavanceerd en tegelijkertijd uiterst overzichtelijk concept voor ontwikkeld: Home Motion.
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Vanaf elke plek in of direct bij uw woning de zonwering bedienen



Afstandsbediening
Alle comfortfuncties van uw woning kunt u ín of 

in de onmiddellijke nabijheid van uw 

woning aansturen met één enkele afstands-

bediening. Standaard tot wel 40 verschillende 

radiografisch bestuurbare producten. Dat is ruim 

voldoende voor de meeste privéwoningen. 

En u krijgt ter controle standaard terugmelding van 

uw opdrachten.

     afstandbediening              smartphone               tablet                                       laptop
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Home Motion by Somfy stuurt alle comfortproducten in uw woning volautomatisch aan, helemaal in overeenstemming met de door u op eenvoudige wijze samengestelde 

scenario’s. Onafhankelijk daarvan grijpen gevoelige zon-/ en windsensoren in wanneer de weersomstandigheden daarom vragen. Bovendien kunt u te allen tijde met behulp 

van afstandsbediening, smartphone of tablet elk product handmatig bedienen, elk scenario wijzigen.

Zelfdenkende aansturing
Met een Somfy zonlichtsensor gaan screens en 

rolluiken bij veel of weinig lichtmeting auto-

matisch omlaag en omhoog. Met een Somfy 

windsensor gaat uw terrasscherm bij harde wind 

direct naar binnen. 

De sensoren zijn ook als combinatie verkrijgbaar.

Home Motion en TaHoma
Met uw smartphone, tablet of laptop kunt u via 

internet opdrachten geven aan de TaHoma router 

en deze geeft ze door aan de door u aangegeven 

apparatuur. U krijgt onmiddellijk antwoord 

terug op uw scherm: of en hoe de opdracht is 

uitgevoerd. Alles in duidelijke beeldtaal. 

Ook via de TaHoma kunt u standaard tot 150 

verschillende producten bedienen. Dat is meer 

dan voldoende voor de grootste privéwoning.

Interactief met Tahoma
Met uw smartphone, tablet of laptop 

‘loopt’ u door het programma op de 

volgende manier:

>  Tik op Somfy icoon 

> Tik op Mijn Huis, Mijn Scenario, 

   Mijn Week of Mijn Sensoren

> De gebruiksvriendelijke TaHoma 

   interface voert al uw nieuwe of 

   gewijzigde opdrachten uit en het 

   resultaat leest u direct af op het 

   scherm.

U bent meester over het comfort van uw woning
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Vanaf uw terras bepaalt u de gewenste sfeer



Comfort
Uw leefomgeving voelt comfortabeler aan met 

Home Motion by Somfy. Het concept neemt u 

veel werk uit handen, waardoor u tijd krijgt voor 

leukere dingen.

Wij willen graag langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen. Somfy producten sluiten uitste-

kend aan op deze wens. Home Motion by Somfy 

biedt een pracht oplossing voor de gewenste 

onafhankelijkheid. 

Vrijheid
Waar u zich ook bevindt, de door u ingestelde 

scenario’s doen voor u het werk. Uw hele huis is 

daarmee volautomatisch onder controle. 

En met uw smartphone of computer kunt u altijd 

en overal elke instelling handmatig wijzigen. 

In huis en rond uw huis kunt u ook gebruik maken 

van de afstandsbediening. 

De meerwaarde van uw huis

Home Motion heeft direct invloed op 

de meerwaarde van uw huis. 

En dan bedoelen we niet eens de 

marktwaarde van uw woning die 

ontegenzeggelijk toeneemt wanneer u 

besluit voor Home Motion. 

Nee, we hebben het dan over de 

beleving van uw dagelijks woongenot 

in de vorm van Vrijheid, Veiligheid 

en Comfort.
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Veiligheid
Met Home Motion kunt u een scenario instellen 

dat uw huis eruit doet zien alsof u thuis bent. 

Een veilig gevoel wanneer u van huis bent. 

En altijd instelbaar en te veranderen, ook al bent 

u aan de andere kant van de wereld. 

Gewoon via het internet. 

Win win met Home Motion



Uw rolluik automatisch beschermd 
tegen obstakels
Komt er onverwacht een obstakel tussen het rolluik 

en bijvoorbeeld het kozijn, dan stopt de 

motoraandrijving direct. Het rolluik gaat niet ver-

der en u krijgt een melding op uw scherm, zodat u 

passende maatregelen kunt nemen. 

Simuleer aanwezigheid
U kunt op eenvoudige wijze met Home Motion een 

scenario maken waarbij uw rolluiken op vooraf 

ingestelde tijdstippen vanzelf omhoog of omlaag 

gaan. Daarmee kunt u suggereren dat u thuis bent. 

Dat houdt ongewenst bezoek op veilige afstand.

Nieuwe, maar ook bestaande 

elektrische rolluiken met afstands-

bediening kunnen eenvoudig 

draadloos worden aangesloten op 

Home Motion. De luiken gaan open 

en dicht op door u vooraf ingestelde 

tijdstippen, die u altijd en waar u 

zich ook bevindt kunt wijzigen.

Kijk op www.homemotion.nl 

of vraag uw dealer naar de 

mogelijkheden en er gaat een wereld 

voor u open.
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Rolluiken en Home Motion



Zonnescherm reageert automatisch 
op zon en wind
Een gecombineerde zonlicht-/windsensor laat de 

schermen automatisch omhoog of omlaag gaan 

bij veel of weinig lichtmeting of bij harde wind. 

Ze zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar en altijd 

te gebruiken in combinatie met de afstands-

bediening. U behoudt immers graag zelf de 

controle?

Een draadloze bewegingssensor gemonteerd op 

of in de voorlijst van een terrasscherm zorgt 

ervoor dat het scherm bij stevige wind direct 

wordt ingetrokken.
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Elektrisch aangedreven zonnescher-

men en markiezen met Somfy 

afstandsbediening kunnen eenvoudig 

draadloos worden aangesloten op 

Home Motion en via de TaHoma geeft 

u elk commando vanaf waar u zich 

ook maar bevindt. 

Op uw smartphone, tablet of laptop 

leest u af of er naar uw opdrachten 

is gehandeld. 

Check check doublecheck, u heeft er 

verder geen omkijken naar. 

Kijk op www.homemotion.nl 

of vraag uw dealer naar de 

mogelijkheden en er gaat een wereld 

voor u open.

Zonneschermen & Markiezen en Home Motion
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Ook voor screens kiest u natuurlijk 

voor de uitvoering met Somfy aan-

drijving. De zonwering gaat dan op 

de door uw gewenste tijden omhoog 

of omlaag. Wanneer de screens ook 

voorzien zijn van een zonlichtsensor 

dan zal deze bij lichtmeting het screen 

omhoog of omlaag doen gaan. 

Op het scherm van uw smartphone, 

tablet, laptop of afstandsbediening 

kunt u alles volgen en desgewenst 

wijzigen. 

Kijk op www.homemotion.nl 

of vraag uw dealer naar de 

mogelijkheden en er gaat een wereld 

voor u open.
Simuleer aanwezigheid
Net als bij rolluiken kunt u op eenvoudige wijze 

met Home Motion een scenario maken waarbij uw 

screens op vooraf ingestelde tijdstippen vanzelf 

omhoog of omlaag gaan. 

Daarmee kunt u suggereren dat u thuis bent. 

Waarmee u ongewenst bezoek op veilige afstand 

houdt.

Screens en Home Motion
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Geen geploeter in de regen

Elektrische toegangshekken en 

garagedeuren zijn al vrij algemeen 

goed. Je hoeft er niet meer je auto 

voor uit in storm en wind. 

Maar aangesloten op Home Motion 

by Somfy kunt u deze functie ook op 

grote afstand aansturen en contro-

leren.

Kijk op www.homemotion.nl 

of vraag uw dealer naar de 

mogelijkheden en er gaat een wereld 

voor u open.

Altijd toegankelijk
Stel er is niemand thuis en een huisgenoot komt 

aan en wil de fiets uit de garage halen maar heeft 

geen sleutel. Deze belt op en legt de situatie uit. 

Geen probleem: met uw smartphone opent u 

meteen de garagedeur op afstand. Datzelfde kan 

met het toegangshek. Dankzij Home Motion en 

TaHoma.

Veiligheid voor alles
Als door welke oorzaak ook het sluiten van de 

garagedeur wordt belemmerd, gaat deze 

automatisch niet verder. U krijgt daarvan direct 

een melding op het scherm. Zo kan niets 

beschadigd worden of iemand gewond raken. 

Het toegangshek kent dezelfde beveiliging.

Garagedeur & Toegangshek en Home Motion
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Vanaf een terrasje even een scenario aanpassen
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Comfort en gemak

Met Home Motion by Somfy kunt u 

voortaan zowel binnen als buitens-

huis al uw  verlichting aansturen. 

Alles afzonderlijk of allemaal tegelijk. 

Met uw afstandsbediening of via 

TaHoma. En elke nieuwe lamp of elk 

nieuw elektrisch apparaat met een 

aan/uit functie sluit u simpelweg aan 

op de speciale Somfy zender/ont-

vanger die u in het stopcontact steekt. 

Zelfs dimmen kunt u: met een wand-

schakelaar van Somfy Partner Niko.

Kijk op www.homemotion.nl 

of vraag uw dealer naar de 

mogelijkheden en er gaat een wereld 

voor u open.

Simuleer aanwezigheid
Net als bij rolluiken en screens kunt u op een-

voudige wijze met Home Motion een scenario 

maken waarbij uw verlichting op vooraf ingestelde 

tijdstippen vanzelf aan of uit gaat. Het lijkt of u 

thuis bent. Dat houdt ongenode gasten op veilige 

afstand.

Energie besparen
U kunt delen van uw verlichtingssysteem uitrusten 

met bewegingsschakelaars, die pas reageren als 

iemand er in de buurt van komt. Of met een 

daglichtregeling die de sterkte van het kunstlicht 

aanpast aan het aanwezige daglicht. 

Een doeltreffende manier van energie besparen. 

Verlichting en Home Motion
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Gordijnen en raamdecoratie laten 

zich ook uitstekend aansturen door 

Home Motion. 

Het door u ingestelde scenario doet 

bijvoorbeeld ’s morgens op een 

vastgestelde tijd automatisch de 

gordijnen open en ’s avonds weer 

dicht. Maar u kunt ook met één druk 

op uw afstandsbediening elke raam-

decoratie – of meerdere tegelijk –

omhoog of naar beneden laten gaan. 

Ideaal bij lastig te bereiken plaatsen, 

zodat u bijvoorbeeld niet over de 

bank hoeft te klimmen om het vouw-

gordijn op te halen.

Kijk op www.homemotion.nl 

of vraag uw dealer naar de 

mogelijkheden en er gaat een wereld 

voor u open.

Simuleer aanwezigheid
Net als bij rolluiken, screens en verlichting kunt 

u op eenvoudige wijze met Home Motion een 

scenario maken waarbij uw gordijnen en raam-

decoratie op vooraf ingestelde tijdstippen vanzelf 

open of dicht gaan. Daarmee kunt u suggereren 

dat u thuis bent. Dat houdt ongewenst bezoek op 

veilige afstand.

Gordijnen & raamdecoratie en Home Motion
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Met het Somfy alarmsysteem 

(leverbaar vanaf medio 2012) beveiligt 

u uw huis tegen inbraak-, brand- en 

waterschade. Het pakket is eenvoudig 

zelf draadloos te installeren en via 

het internet te programmeren. 

Draadloos, dus zonder hak- en 

breekwerk. 

Bij alarm wordt u direct geïnformeerd 

per sms of telefoon.

Het standaardpakket is vanaf 2012 

eenvoudig uit te breiden met rook- 

en glasbreukmelders, garage- en 

rolluikcontacten en camera’s.

De status van het alarm kan te allen 

tijde worden gecontroleerd. Behalve 

via de wandbediening ook met de 

afstandsbediening, smartphone en 

computer. Zo kunt u zien wie het 

alarm heeft in- of uitgeschakeld, 

welke apparatuur actief is en wat de 

status is van deze producten.

Kijk op www.homemotion.nl 

of vraag uw dealer naar de 

mogelijkheden en er gaat een wereld 

voor u open.

Draadloos Alarm en Home Motion



Home Motion en de nabije toekomst

Garantie
Somfy biedt u de zekerheid van topklasse 

producten met 5 jaar fabrieksgarantie op veilige 

en probleemloze werking.

Over Somfy
Home Motion is 100% ontwikkeld door Somfy. 

Somfy is fabrikant van elektrische besturings-

systemen voor zonwering, rolluiken, gordijnen, 

raamdecoraties, toegangspoorten, garagedeuren, 

verlichting en nog veel meer. Somfy is wereldwijd 

actief in 70 landen en in 40 jaar uitgegroeid tot 

marktleider.

De technologie achter Home Motion is verwerkt in een protocol dat ook door andere 

fabrikanten wordt aangewend voor hun producten. Daarmee kunnen ook die 

producten eenvoudig door u draadloos worden aangestuurd. Denk bijvoorbeeld

aan de elektrische dakramen van Velux en de LED verlichtingssystemen van Niko. 

En binnenkort ook centrale verwarming en air conditioning.
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Home Motion Partners bij u in de 
buurt
De partners van Somfy (herkenbaar aan boven-

staand logo) hebben het Home Motion programma 

in huis en geven u graag een demonstratie van de 

mogelijkheden. 

Kijk voor het dichtstbijzijnde adres op 

www.homemotion.nl of  www.somfy.nl 

Home Motion House Amsterdam
In Villa Arena Amsterdam is een compleet huis 

ingericht met Home Motion, een experience center 

die u speelsgewijs vertrouwd maakt met Home 

Motion.

Dit Home Motion House vindt u op de 2e 

verdieping en is dagelijks geopend, ook in de 

weekends. Kijk voor routebeschrijving en de exacte 

openingstijden op www.homemotionhouse.nl

Voor direct contact
Somfy Nederland BV

Telefoon 023 56 25 051

E-mail info@somfy.nl

www.somfy.nl

www.homemotion.nl


