
De toekomst met een complete 
smart home beleving
De samenwerking tussen de Danfoss Icon™ temperatuurregeling per vertrek en het Somfy TaHoma®  
besturingssysteem voor smart homes geeft een betere woonervaring.



Gebouwd voor woningbouwers

Gezamenlijk bieden Danfoss en Somfy twee belangrijke aanvullende oplossingen – 

Danfoss Icon™ en Somfy TaHoma® DIN-Rail – om een complete en innovatieve  

smart heating-oplossing te garanderen. Dankzij een open communicatieprotocol  

is het mogelijk om Danfoss Icon™ vloerverwarmingsregeling te bedienen  

via de TaHoma® app. 

Dit stelt bouwondernemingen in staat om hun woningen te voorzien  

van een efficiënt en gebruiksvriendelijk smart home systeem welke waarde  

toevoegt voor de toekomstige bewoners. 

Danfoss Icon™ zoneregeling
Danfoss Icon™ geeft de bewoner de mogelijkheid om de vloerverwarming  

en -koeling per vertrek te regelen. Het regelsysteem kan zowel bedraad  

als draadloos worden toegepast en werkt naadloos samen met duurzame  

verwarming zoals een warmtepomp, hybride systeem en woningen aangesloten  

op warmte- en koudeopslag (WKO).

TaHoma® domotica systeem
De TaHoma® wordt geïnstalleerd in de meterkast en maakt verbinding met alle slimme 

oplossingen in de woning. Via de TaHoma® app kan alles in huis worden bedient, zoals 

rolluiken, rolgordijnen, deuren, temperatuurregeling, beveiliging, camera’s, verlichting  

en nog veel meer.

Het beste van twee werelden
Danfoss Icon™ en Somfy TaHoma® bieden een gezamenlijk ontwikkelde smart home-

oplossing die Danfoss Icon™ verbindt met andere Somfy apparaten in de smart home.  

Het resultaat is een intelligent huis met slimme klimaatregeling voor comfort in elk seizoen.

2

Bouw de smart 
homes van morgen
Nieuwe richtlijnen in het bouwbesluit moeten leiden tot verbetering 

van de energieprestaties van moderne woningen. Als woningbouwer 

wordt er van u verwacht dat u domotica in woningen levert waarbij 

comfort, naleving van regelgeving en kosteneffectieve, innovatieve 

functies hand in hand gaan.
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Positioneer uzelf als een 
bouwer van de toekomst

Door Somfy en Danfoss te combineren, heeft u bewoners iets extra’s te bieden 

wanneer het gaat om het comfort, gemak of het optimaal gebruik van energie. 

Kiezen voor Somfy en Danfoss is eenvoudig. De aanwezigheid van beide  

bedrijven op de markt zorgt voor een hoge beschikbaarheid, korte doorlooptijden 

en snelle ondersteuning.

U positioneert zich als een ‘smart home provider’ voor geringe extra kosten  

en zonder enige wijziging in uw inkoop- en installatieproces. Uw lokale Danfoss  

en Somfy teams staan klaar om u te helpen bij het implementeren van echte  

smart home-oplossingen. 

Vertel de toekomstige bewoners over de voordelen

• Volledige controle via één app 

• Activeer meerdere toepassingen met één druk op de knop

• Alle applicaties volgen de levensstijl van de eigenaar 

• Vanaf elke locatie toegang tot hun huis

• Tot 15% energiebesparing ten opzichte van standaard systemen

• Iedere vloerverwarmingsgroep automatisch ingeregeld  

voor efficiënt energie verbruik

• Door TÜV Rheinland gecertificeerd automatisch inregelen  

van vloerverwarmingsgroepen*

* Er kunnen extra componenten voor de 
verwarmingsinstallatie nodig zijn om de functie  
correct te laten werken. Neem contact op met Danfoss 
voor de specifieke vereisten voor de installatie.



Als Somfy contactsensoren een open raam 
detecteren, pauzeert het Danfoss Icon™ systeem  
de verwarming om het energieverlies te beperken. 
Wanneer het raam gesloten wordt, wordt het 
verwarmen hervat. 
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De ingrediënten 
voor een slimmer huis

Danfoss en Somfy bieden bewoners een compleet pakket voor een slimme woning  

die in elke behoefte voorziet, van comfort tot energiebesparing en kostenefficiëntie.

Danfoss Icon™ Draadloos Infrarood
De kamerthermostaat met infrarood  

vloersensor zorgt voor een uitstekend  

comfort in de badkamer, ook in de warmere 

maanden. Ook als de kamertemperatuur  

stijgt, bewaakt de thermostaat een behaaglijke 

vloertemperatuur. 

Danfoss Icon™ Hoofdregelaar
Iedere groep vloerverwarming wordt 

voorzien van een elektrische besturing 

welke gedoseerd water doorlaat. Moderne 

technologie zorgt dat dit proces automatisch 

en continu plaatsvindt. Dit is efficiënter  

voor het energieverbruik en maakt  

de woning comfortabeler. 

Praktijkvoorbeelden
Als een Danfoss Icon™ kamerthermostaat tijdens  
de zomer hoge temperaturen detecteert,  
sluit Somfy TaHoma® de rolluiken of rolgordijnen  
in de kamer om de warmte buiten te sluiten. 

Somfy Gemotoriseerde rolgordijnen  
met afstandsbediening*
Rolgordijnen kunnen worden bediend via  

de Somfy app of ze kunnen worden geauto-

matiseerd om in te schakelen bij bepaalde 

temperaturen of op vooraf ingestelde tijden. 

Danfoss Icon™ Zigbee-module
Met behulp van het draadloze communicatie-

protocol Zigbee wordt gecommuniceerd  

met de TaHoma in de meterkast.
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Danfoss Icon™ 24V
Bedrade kamerthermostaat voor inbouw 

wandmontage in een afdekraam. 

Somfy TaHoma® DIN-Rail
Somfy’s smart home gateway is ontworpen 

voor nieuwe woningen en wordt geïnstalleerd 

in de schakelkast. De gateway wordt geïnteg-

reerd in het gebouw en heeft een eigen 

offline installatie-app (Somfy DIN-Rail app) 

die voldoet aan de verwachtingen van zowel 

professionals als nieuwe huiseigenaren. 

Gebruikers kunnen hun apparatuur via de app 

bedienen en zo duizenden mogelijkheden 

ontdekken die hun leven makkelijker maken.

Via de app kunnen eindgebruikers de 
temperaturen voor elke kamerthermostaat 
aanpassen of ze via ‘scenario’s’ groeperen 
om acties als ‘Ik ben vroeg thuis’ of ‘Ik  
ben weg’ in te stellen. 

Somfy TaHoma® en Danfoss apparaten  
volgen dezelfde kalender en passen hun  
interacties automatisch aan, waardoor  
de apparaten eenvoudig te gebruiken zijn.

Somfy Gemotoriseerde rolluiken  
met afstandsbediening*
Rolluiken kunnen worden bediend  

via de Somfy app of ze kunnen worden 

geautomatiseerd om in te schakelen  

bij bepaalde temperaturen of op vooraf 

ingestelde tijden. 

Danfoss Icon™ Draadloos
Draadloze kamerthermostaat  

voor externe ruimtes van het huis  

of voor uitbouwen maakt het mogelijk 

om de positie van thermostaten  

naar wens te wijzigen. 

*io-homecontrol draadloze technologie
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Somfy TaHoma® DIN-Rail

• Eenvoudige en modulaire gateway

• Specifiek voor nieuwbouw

• Regelt het hele huis

• Geïntegreerd in de schakelkast

• Offline installatie

• Betrouwbaar en open ecosysteem

• Eenvoudig en intuïtief voor bewoners

• Gemiddeld 88,7% tevredenheid bij eindgebruikers

Danfoss Icon™ zoneregeling

• Geavanceerde comfortregeling voor 

vloerverwarmingssystemen in eengezinswoningen  

en appartementen

• Energiebesparingen tot 15%

 – Automatische hydraulische balansregeling 

– Programmering van energiebesparingsperiodes 

–  Aansturing voor warmtepompen, hybride systemen 

en warmte- en koudeopslag (WKO)

• Verbind de thermostaten bedraad of draadloos

• Inbouw of opbouw wandmontage

• Verwisselbaar thermostaat-afdekraam  

voor integratie met het schakelmateriaal

• Mogelijkheid voor vloerkoeling



Laat het over aan de professionals 

De installatie van Danfoss Icon™ en Somfy TaHoma® DIN-Rail wordt uitgevoerd door gespecialiseerde professionals.  

Dat staat garant voor een snel proces zonder kostbare fouten en vereist een minimale inspanning van de bewoner. 
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Checklist  
verwarmingsinstallateur

Icon™ hoofdregelaar installeren

Thermostaten toevoegen  

aan de hoofdregelaar

Het verwarmingssysteem in  

bedrijf stellen om de woning 

te verwarmen zonder 

internetverbinding

De Danfoss Zigbee-module 

 aansluiten naast de hoofdregelaar

Checklist elektricien

TaHoma® DIN-Rail  

installeren in de schakelkast  

(maximaal 4 radiomodules)

Andere smart home- 

apparaten installeren

Somfy of partner  
Checklist installateur

TaHoma® DIN-Rail aan alle smart 

home-apparaten koppelen

TaHoma® DIN-Rail aan het 

Icon™ systeem koppelen

*Optioneel* 

De bewoner uitleg geven  

over het systeem

Activering door de bewoner

Activeer het TaHoma® systeem 

op TaHoma-din.somfy.com

Download de app

Koppel TaHoma® aan  

de bijbehorende app  

via de ingebouwde  

stap-voor-stap-gids
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Engineering Tomorrow
Danfoss ontwikkelt de technologieën die de wereld van morgen meer laat  

doen met minder energie. We komen tegemoet aan de toenemende behoefte  

van milieuvriendelijke oplossingen voor infrastructuur, voedselvoorziening  

en energie-efficiëntie.

Danfoss ontwikkelt voortdurend nieuwe oplossingen die zorgen voor een aangenaam 

binnencomfort, ecologische duurzaamheid, een hoge energie-efficiëntie en lagere 

verwarmingskosten, gekoppeld aan eenvoudige installatie, service en onderhoud.

Of u nu een nieuwe een- of meergezinswoning bouwt of renoveert,  

er zijn diverse toepassingsmogelijkheden beschikbaar voor smart heating  

en kamertemperatuurregeling, huishoudelijk warm tapwater, vloerverwarming, 

energiemeting, lifttransport en vorst- en sneeuwbescherming.

50 jaar innovatie
Somfy is wereldleider op het gebied van automatische besturingen voor openingen 

en sluitingen in woningen en gebouwen. Somfy is al tien jaar een belangrijke speler 

op het gebied van smart home-systemen, met een reeks gemotoriseerde oplossingen 

en bedieningspunten.

Somfy’s toonaangevende smart management-oplossingen voor woningen  

en gebouwen zorgen al meer dan 50 jaar voor verbetering van het dagelijks  

leven van mensen. De innovaties van het bedrijf zijn ontwikkeld met het  

oog op comfort, gebruiksgemak, veiligheid en duurzaamheid en voorzien 

in automatisering en koppeling van rolluiken, gordijnen en rolgordijnen, 

toegangshekken en garagedeuren, verlichting en verwarming, alarmsystemen  

en nog veel meer. Voor elk type woning, eengezinswoningen of appartementen  

en flatgebouwen, nieuw of bestaand.

icon.danfoss.com

www.somfy.com

https://icon.danfoss.com/nl
https://www.somfy.nl/

