EDIFICI D’HABITATGE / D’OFICINES
Simulació de l’aplicació amb proteccions interiors / lames orientables /
exteriors / tèxtils

Que vols controlar a casa teva?

Dades de l’empresa
Nom comercial: SOMFY ESPAÑA
www.somfy.com y www.somfyarquitectura.com
Persona de contacte: Albert López. Arquitecte
Telèfon i mail: 934.800.900, albert.lopez@somfy.com

Descripció de la solució proposada:
TAHOMA és el control del teu habitatge des del móvil per moure casa teva des de
qualsevol lloc del món confirmant totes les accions. El sistema permet una personalització
de l'habitatge degut a que el propietari escull en cada moment que vol controlar.
Exemple. Primer escull el control de persianes i llums. I dos anys més tard incorpora una
porta de garatge i un tendal. Els dos nous elements es poden afegir al sistema TAHOMA
perque no hi han cables per la gestió o control (La connexió és via radiofreqüència). Amb
aquesta característica el sistema flexible, modular i ampliable en el temps.

Personalització dels elements a gestionar. Flexible

Cost, €/m2
El Consum anual d'energia (electricitat, gas, gasoil, etc.) d’un habitatge és 20 € / m2. Un
habitatge de 60 m2 tindrà un consum aproximat anual de 1.200 €. Controlar les
persianes, inclòs motors, sensor i comandaments amb Somfy TAHOMA tindrà un cost
d’aproximadament de 1.325 €. L'estalvi aproximat amb el control l'automàtic de les
persianes en Aire condicionat i Calefacció estarà en aproximadament en 350 € a l'Any.
L‘amortització estarà en 4 anys.

Beneficis i aportació a l’edifici
Els habitatges TAHOMA pot aportar un notable increment del confort i qualitat de vida,
Seguretat i estalvi energèti als habitatges. A mès cada llar podrá personalitzar els equips
que volen controlar i gestionar de forma fàcil i intuïtiva des del Mòbil. El Sistema Ràdio de
gestió evita les obres d'Instalacion de cablejat i facilita l'ampliació i modificació de la
Instal·lació a casa. Degut a que als edificis hi ha mès requerimets, Somfy té el sistema
ANIMEO per donar solucions a les necesitats dels usuaris.

Sense obres de cablejat. Vía radio per gestionar casa teva

WORKSHOP REHABILITACIÓ ENERGÈTICA. La protecció solar en edificis terciaris i d’habitatges
CAATEEB/ASEFAVE 01/10/2015

