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Tahoma®  
Premium

Zarządzanie  
domem  

przez internet

Bezproblemowe sterowanie domem przez  
Internet – TaHoma® Premium

System TaHoma® Premium umożliwia sterowanie i kontrolowanie 
urządzeń domowych przez Internet. Dostęp przez zabezpieczone 
łącze możliwy jest z komputera, tabletu lub smartfona.  
Prosta i intuicyjna obsługa urządzeń domowych - lokalna i zdalna.

Zalety produktu  

Dane techniczne  TaHoma®-Box Oprogramowanie TaHoma® Premium
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�  sterowanie indywidualne lub grupowe urządzeniami przez Internet,  
w domu lub zdalnie z komputera, tabletu lub smartfona  
(z systemem operacyjnym iOS lub Android),

�  zintegrowany dotykowy odtwarzacz scenariuszy,
�  możliwość użytkowania z bazą bezpieczeństwa,
�  sterowanie produktami wyposażonymi w technologię  

io-homecontrol® oraz RTS,
�  sterowanie odbiornikami światła EnOcean,
� sterowanie odbiornikiem światła Z-Wave,
�  możliwość zintegrowania kamer IP do prowadzenia monitoringu 

(nagrywania wideo),
�  integracja czujników RTD takich jak: czujniki ruchu, otwarcia  

i dymu (zintegrowany moduł RTD),
�  tworzenie zależności: określone urządzenia przełączane  

są do zdefiniowanej pozycji, jeśli dane czujniki zadziałają,
�  powiadamianie e-mailem o wystąpieniu określonych zdarzeń,
�  proste tworzenie scenariuszy na komputerze w aplikacji  

TaHoma® Premium,
�  przejrzyste zestawianie terminarzy dziennych na komputerze,  

które mogą zostać połączone w kalendarzu,
�  wyświetlanie aktualnych pozycji i stanów produktów io  

oraz odbiorników Z-Wave,
�  indywidualne nazywanie produktów i przyporządkowywanie 

ich do kondygnacji domu

Dane techniczne  

Zasilacz 
Zasilanie: 100 - 240V AC / 50/60Hz
Parametry wyjściowe: 12V / 1A DC
Stopień ochrony: IP 40
 

TaHoma®-Box 
Napięcie zasilania: 12V DC
Stopień ochrony: IP 30
Warunki otoczenia: suche pomieszczenia
Temperatura pracy: od 0° C do +50° C przy IP 20
Częstotliwość radiowa io: 868 - 870 MHz
Częstotliwość radiowa RTS: 433,42 MHz
Częstotliwość radiowa enOcean: 868 MHz
Częstotliwość radiowa Z-Wave: 868,42 MHz
Wymiary (S x W x G): 110 x 71,25 x 28,15 mm
Przyłącza: 1x łącze sieciowe RJ45 
 1x USB 2.0 typu A
 
TaHoma® Premium umożliwia zapisywanie: 
produktów io 200
produktów RTS 50
produktów enOcean* 128
produktów Z-Wave* 232
czujników RTD 50
odtwarzaczy scenariuszy io 20
kamer 5
Philips hue 1 mostek (50 lamp)
repeaterów 3
scenariuszy 40
Typ dnia 40
Programowanie Smart 20
produktów / scenariuszy 
w ramach jednego terminarzu dowolna ilość
produktów / scenariuszy 
w ramach zależności (SMART) dowolna ilość
warunków 
w ramach zależności (SMART) 6
powiadamianych adresów e-mail 3
numerów powiadamianych SMSem 3
wysyłanie powiadomień typu push nieograniczona

          

RTD

      

* Wymagany interfejs USB.

Nr ref.
TaHoma® Premium 1 811 478

Zestaw zawiera: TaHoma®-Box io z zasilaczem i przewodym sieciowym


