
animeo IP/io
Inteligentní pohony a řízení ve výjimečné bezdrátové technologii

animeo IP/io

Rychlé a přizpůsobitelné řešení v souladu 
se současnými požadavky

>  Jste profesionálové a znáte spolehlivost Somfy radiového protokolu.

>  Nyní, díky animeo IP/io můžete tuto zkušenost přenést i do budov a sektoru služeb.

>  animeo IP/io je řídicí systém s velkým potenciálem kompatibilním s vnější protisluneční  
ochranou: screeny, vnějšími žaluziemi, roletami...

>   animeo IP/io se zakládá na zkušenostech Somfy a nabízí výhody io řešení:

-  Obousměrná komunikace 
Usnadňuje komunikaci, provoz a údržbu. Informace o  poloze žaluzie v reálném čase.

-  Multi frekvenční technologie 
animeo IP/io skenuje 3 frekvence mezi 868 a 870 MHz a pak komunikuje  
po té nejvhodnější

-  Šifrovaná technologie 
Zabezpečení pomocí 128 bitového klíče poskytuje ochranu srovnatelnou s bankovními  
transakcemi

-  Daleký dosah 
Použitá frekvence 868 MHz zajišťuje dosah ve volném prostranství nejméně 200 m  
a 20 m v betonové konstrukci.

SOMFY, spol. s r.o.

Na Radosti 413

155 21 Praha 5 - Zličín

Česká Republika

www.somfy.cz
www.somfyarchitecture.cz
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animeo IP/io nabízí kompletní řešení

>  io pohony pro vnější  
stínicí techniku

>  animeo IP - building controller  
WM 240 AC

>  animeo IP - Sub Controller  
WM 100-240 AC

>  animeo IP USB/io 
Transceiver

>  animeo IP konfigurační  
software

Vytvořte nabídku pro jakoukoliv budovu

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ BUDOV

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ BUDOV



animeo IP/io

Kompletní řešení pro ovládání protisluneční ochrany 

VýPOMOc Ve VŠech StáDIích PROjektu
V každém stupni projektu nabízí Somfy konkrétní 
pomoc 

>   Před…
•  Výběr správných výrobků.
•  Příprava schématu zapojení.
•  Technická specifikace.

>   Během…
• Somfy dohled, podpora během instalace.
•  Spolupráce se sítí zahraničních výrobců, zaručujících,  

že produkty budou vysoké kvality a plně kompatibilní.
• Ověřené Somfy montážní firmy po celém světě.

>   Po...
•  Rozšiřitelné řešení, které se přizpůsobí měnícím se požadavkům 

bez nutnosti velkého zásahu.

Přímé ovládání stínění  
v jakýkoliv čas
Jednoduchá konfigurace a programování 
založené na výkonném a intuitivním animeo IP 
vizualizačním softwaru, nevyžadujícím místní 
fyzický zásah:

>  Konfigurace a údržba může být provedena vzdáleně.

>  Funkce „Discover functionality“ umožňuje vyhledat všechna 
instalovaná zařízení v budově.

>  Využitím funkce „Floor plan view“ můžete vložit půdorysy  
přímo do softwaru.

Přizpůsobitelný  
požadavkům uživatelů
Snadno použitelný a splňující širokou paletu 
požadavků, webová aplikace pro vzdálené ovládání 
dává animeo IP/io řešení úplnou flexibilitu:

>  Splňuje požadavky uživatelů 
Vždy je možné, aby si uživatelé ovládali stínicí techniku lokálně 
z jejich PC pomocí přístupu z webového rozhraní.

>  umožnuje změnu po přestavbě interiéru budovy 
Pokud se změní vnitřní dispozice budovy, pak aktualizace  
konfigurace je velmi snadná. 

Omezená kabeláž
>  animeo IP/io požaduje o 2/3 menší rozsah kabeláže než tradiční 

instalace.

>  Díky omezené kabeláži a plug&play konektorům se chyby 
během instalace a programování téměř vylučují.

>  Jednoduchá instalace snižuje náklady a zkracuje čas na stavbě.

Zaručené spojení 
Pokud použijete animeo IP/io, máte jistotu,  
že zařízení bylo navrženo a vyrobeno spolehlivou 
značkou

>  Plug & play konektory snižují chyby v kabeláži.

>  Somfy nabízí 5-ti letou záruku  
na všechna zařízení v systému   
animeo IP/io.

       

Meteostanice

animeo IP 
Sub Controller io 

animeo IP 
vizualizační software

animeo IP Building 
Controller io

animeo IP  
USB io transceiver

animeo IP  
USB io transceiver

     IP síť 
     napájení

Somfy pohony pro různou  
stínicí techniku

animeo IP/io

Splnění vašich požadavků

>  Somfy se stará o zprovoznění a tak  
poskytuje přednastavené pohony.

>  Díky bezdrátové technologii se 
zjednodušuje instalace.

>  Animeo IP rozhraní činí programování 
vysoce intuitivní.

>  Nastavení a změny jsou jednoduché  
(bezproblémové zprovoznění a provoz). 

 

>  Díky inovativního řešení získáte výhodu 
nad vaší konkurencí.

>  Můžete odpovědět na požadavky poptávek 
na bez limitní tvoření zón (ovládání podle 
jednotlivých oken, skupin nebo fasád).

>  Animeo IP/io vám dá rozhodující  
argumenty pro získání jakékoliv zakázky. 
Můžete nabídnout servis, který odpovídá 
současným požadavkům:ekologické  
řešení, úspora energie a zajištění vizuální 
pohody uživatelů a teplotně komfortního 
prostředí.

>  Somfy odpovídá na poptávku, kdy  
management budovy požaduje informace 
o činnosti systému nebo musí být zajištěna 
přesná poloha stínicí techniky.

>  Zapojte se do rozhodování o inteligentním 
řízení stínicí techniky již v ranné fázi 
projektu.

>   Prodáte kompletní řešení (řízení + pohony 
+ čidla) než pouze samostatné pohony.

>  Můžete nabídnout servis (údržba  
a dodatečný prodej) s přímou podporou 
Somfy.

Získejte vyšší  
konkurenceschopnost
Nyní, více než kdy předtím,  
je konkurenceschopnost klíčovým 
faktorem úspěchu. Získejte díky  
animeo IP/io výhodu.

Pomáhá zvyšovat 
prodej
Animeo IP/io rozšiřuje možnosti 
vašeho podnikání v oblasti budov  
a servisu.

Výhoda snadné  
instalace a zprovoznění
animeo IP/io používá radiovou 
technologii, která usnadňuje váš 
profesní život.

+

+

* animeo IP zařízení jsou instalována uvnitř budovy

*

*
*

*


