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SOMFY PROTECT

O SOLUŢIE COMPLETĂ DE SECURITATE PENTRU CASĂ ŞI FAMILIE

Încuietoare 
conectată

IntelliTAG™
Senzori pentru uşă

şi fereastră
Somfy One +

Cameră HD, sirenă 90+dB şi
detector de mişcare

Sirenă de 
interior

Wireless, 110 dB
Camera de 
securitate

Detector interior 
de mişcare

Sirenă exterioară
Wireless, 112 dB

Breloc
Dezarmare alarmă de 

tip Hands-free
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SOMFY PROTECT

CAMERĂ DE SECURITATE

1 – Aruncă o privire când eşti plecat

720p / 3MP 
Senzor video

Vedere 
infraroşu

Ascultă şi vorbeşte

2 – Fii avertizat atunci când se întâmplă ceva

Detector de mişcare Notificare e-mail

Înregistrează
24/7 

Baterie de rezervă

3 – Intimitate pentru întreaga familie

Obturator 
motorzat

Protecţia şi
securitatea datelor

Recunoaşte animale 
de companie

“Activare 
Inteligentă”

Detector de fum

http://bit.ly/1Jj0BmE
http://bit.ly/1Jj0BmE
https://www.youtube.com/watch?v=Ys8cCuG3NiQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ys8cCuG3NiQ
https://www.youtube.com/watch?v=uZzxxYwj0vg
https://www.youtube.com/watch?v=uZzxxYwj0vg
https://www.youtube.com/watch?v=H3BMsPQUs3E
https://www.youtube.com/watch?v=H3BMsPQUs3E
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SOMFY PROTECT

SISTEM DE ALARMĂ

1 – Pleacă de acasă lipsit de griji

3 – Nu fii singur

Notificare e-mail şi
SMS

Avertizare înainte 
de intruziune

Baterie de rezervă şi
comunicaţie LoRa

Aplicaţie pentru 
copii

MyfoxAround™

Comunitate

2 – Un ajutor în viaţa de zi cu zi

Uşor de folositSetare în câteva 
minute

Dezarmare de tip 
hands free 

“Activare 
Inteligentă”

http://bit.ly/1Jj0APO
http://bit.ly/1Jj0APO
https://www.youtube.com/watch?v=Ys8cCuG3NiQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ys8cCuG3NiQ
https://www.youtube.com/watch?v=7EEgEBqlIEg
https://www.youtube.com/watch?v=7EEgEBqlIEg
https://www.youtube.com/watch?v=5oDAUTPgBAk
https://www.youtube.com/watch?v=5oDAUTPgBAk
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SOMFY PROTECT

ACCESORII

Senzor inteligent unic care detectează înainte ca efracţia să aibă loc

IntelliTAG™ : Securitate Premium

 Senzori inteligenţi care detectează o spargere ÎNAINTE de 

a se întâmpla

 Analiza vibraţiilor identifică potenţialele ameninţări

 Utilizare interioară şi exterioară pentru orice tip de uşă

sau fereastră(culisantă, batantă, de garaj, de mansardă)

 Comunicaţie wireless securizată cu o rază de acţiune de 

200 de m în spaţiu deschis
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SOMFY PROTECT

ACCESORII

 Dezarmare de tip “hands – free”

 Recunoaştere automată a utilizatorului

 Monitorizează cine este acasă

 Mod noapte şi buton de panică – apăsarea

lui trimite o alarmă silenţioasă către sistem, 

apăsarea dublă declanşează imediat sirena

 Rază de acţiune: 50 metri în spaţiu deschis

Breloc
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SOMFY PROTECT

ACCESORII

 Recunoaşte animalele de 

companie

 Durata de viaţă a bateriei: 2 ani

 Senzor de temperatură

 Unghi de 130°

 Poate fi pus pe mobilier sau 

montat pe perete

 Protecţie la şoc

Senzor de mişcare
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SOMFY PROTECT

ACCESORII

Amplificator semnal radio

 Frecvenţă: 868 MHz

 Autonomie baterie: 6 ore

 Monitorizarea bateriei, semnalului 

radio şi a sursei de alimentare
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SOMFY PROTECT

ACCESORII

 110 dB

 Durata de viaţă baterie: 2 ani

 Poate fi pus pe mobilier sau 

montat pe perete

 Protecţie la şoc

 Rază de acţiune de 200 de m în 

spaţiu deschis

Sirenă interioară
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SOMFY PROTECT

ACCESORII

 112 dB

 Durata de viaţă a bateriei: 2 ani

 Senzor de temperatură

 Lumini intermitente

 Poate fi pus pe mobilier sau 

montat pe perete

 Protecţie la şoc

Sirena exterioară
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SOMFY PROTECT

SOMFY ONE

11

Full HD 
1080p

Clipuri video la detecţie mişcare(10sec.)
Înregistrare 24/7 HD(Optional)

130°

Experienţă video superioară

Fără alarme false Detector fum Detecţie pană de 
curent

Detecţie şi alertă inteligentă

Ascultă şi
vorbeşte

Natural Voice 
Control

Compatibilă Smart Home

90+ dB

Descurajare 
înaintea intruziunii

Sistem extensibil în 
funcţie de necesităţi

Nivel de securitate profesional

x8

Vedere 
infraroşu

(6m)
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SOMFY PROTECT

GAMA SOMFY ONE
Somfy One

Somy One Plus

Stocare locală în cazul în care nu 
există conexiune la internet

Baterie de rezervă: 6 ore

Internet back-up

1 Breloc + 1 IntelliTAG incluse
Poziţionarea produsului
Soluţie completă şi fiabilă de Securitate

Caracteristici
Descurajare hoţ – sirenă 90+ dB
Detectare avansată a intruziunilor – SomfyVision™
Supraveghere video – Cameră Full HD
Intimitate – Obturator motorizat unic
Compatibil cu accesoriile pentru alarmă
Control vocal


