
Během svého života strávíte 90 dní v dopravní zácpě.  

A 40 dní otevíráním a zavíráním okenních stínidel.  

Nemůžeme změnit provoz, ale můžeme 

zautomatizovat zastínění 

vašich oken.

Nejpokročilejší smart systém pro automatizaci zastínění oken. 

Nová série Smart Shades 2



Chytré se staly ještě lepší 

Představujeme SOMA Smart Shades 2 

4x rychlejší motor a integrované smart funkce, jako jsou Sunrise & Sunset, Quiet 

Morning & Light Sensing, posouvají SOMA Smart Shades 2 na vyšší úroveň.

Baterie s USB nabíjením 

Výkonná lithiová baterie 
vydrží až 30 dní.

Rychlý motor 

Až 4x vyšší rychlost ve srovnání 
s předchozím modelem.

Režim tichého rána 

Pomalé otevírání stínidel 
a neslyšná hladinu hluku.

Ovládání aplikací 

Ovládejte okna a místnosti 
z 1 mobilní aplikace.

Solární pohon 

Systém Smart Shades 2 je 
napájen sluneční energií a 
vestavěnou lithiovou baterií.

AI pro snímání světla 

Samostatně sníží nebo 
zvýší zastínění oken podle 
aktuálních podmínek.

Naplánujte automatizace 

Nastavte si denní nebo týdenní 
plány pro automatizaci každé 
místnosti.

Hlasové povely 

SOMA Connect umožní 
hlasové ovládání pomocí Siri, 
Google Assistant a Alexa.

Snadné zprovoznění 

Snadná instalace na vaše 
stávající zastínění.

Východ a západ slunce 

Automaticky funguje na základě 
času místního východu a západu 
slunce.



1 řešení pro všechny žaluzie a rolety 

Funkce Smart Shades je kompatibilní s jakoukoliv roletou nebo stínidlem 

A lze jej namontovat k libovolnému pohonu řetízkem, nebo šňůrou.

Hledáte automatizaci žaluzií? Podívejte se na SOMA Tilt.

Snadná instalace: připojte řetěz k převodu. Namontujte Smart Shades ke zdi. Stáhněte si aplikaci a nakonfigurujte. Vše hotovo. Ovládání smartphonem nebo automatizací.



Solární pohon baterie 

Solární panel využijete v případě, že poblíž 
vašeho okna není zásuvka. Alternativně 

je k dispozici také USB nabíjení. 
Jedno nabití stačí na měsíc. 

Adaptér můžete klidně nechat i zapojený.

Apple HomeKit 
Amazon Alexa 
Google Home 

Samsung SmartThings 
IFTTT 

Home Assistant 

Ovládejte zastínění pomocí svého hlasového 
asistenta nebo platformy pro automatizaci 

domácnosti (vyžaduje zažízení SOMA Connect).

Domácí automatizace 

Smart Shades je vybavený časovačem, který lze 
použít k automatizaci otevírání a zavírání 

zastínění vašich oken v určitých časech a dnech.



Mohu jej použít s jakýmkoli typem řetězů? 

SOMA Smart Shades podporuje celou řadu 

smyčkových řetízků a smyčkových provázků.

Je možné použít jakýkoli typ, hmotnost 
a velikost zastínění? 

Funkce Smart Shades podporuje všechny 

horizontální žaluzie. Podporovaná hmotnost je 

až 5 kg, doporučená velikost je až 2 x 2 m.

Jaké jsou možnosti ovládání? 

Smart Shades lze standardně ovládat takto:  

•  ovládání mobilní aplikací Smart Shades 

•  automatické spouštění pohybu na základě denní doby, 

východu / západu slunce / světelných podmínek 

•  další možnosti nabízí dokoupitelné příslušenství SOMA 

Connect (hlasové ovládání, automatizace, scény, trigery

Kolik zařízení Smart Shades dokáže SOMA 
Connect ovládat? 

SOMA Connect může ovládat neomezený počet 

zařízení Smart Shades.

Jaký je bezdrátový dosah Smart Shades? 

Smart Shades mají dosah přibližně 40 metrů.

Jaká je úroveň hluku Smart Shades? 

Za normálních provozních podmínek Smart Shades vydává 

50 db, což je srovnatelné třeba s lednicí. Úroveň hluku závisí na 

povrchu, ke kterému jsou Smart Shades připojeny. Některé 

materiály mají tendenci zesilovat zvuk (např. sádrokarton, 

dřevěné ostění). Jako protihluková pojistka slouží Smart Shades 

3mm lepicí páska, která pomáhá absorbovat vibrace.

Které smartphony jsou kompatibilní? 

Funkce Smart Shades je aktuálně kompatibilní 

s telefony a tablety s operačními systémy iOS 

a Android.

Mohu ovládat Smart Shades na vícero telefonech? 

Ano, po dokončení prvního nastavení mohou všichni 

členové vaší rodiny spárovat své telefony se Smart Shades.


