
Somfy Indoor/Outdoor Camera 

+ TaHoma



Somfy Indoor Camera + TaHoma

In TaHoma Control

=> “my home”

=

• Video rec - Auto
bij beweging

• Video afspelen

• Live video

• Foto maken

• Privacy shutter

• 2-weg audio

• Resolutie aanpassen

Somfy Protect220/12/2018

❑ De Somfy Protect App is vereist om de Somfy indoor/outdoor 

camera’s aan te melden.

❑ De Somfy Protect app en de TaHoma kunnen dezelfde login 

gegevens gebruiken.

❑ Het is mogelijk de Indoor/Outdoor camera’s  te benaderen en te 

bedienen via de TaHoma app. Dit betekend dat de gebruiker live 

kan meekijken in/om het huis.

❑ Het is niet mogelijk om de Indoor/Outdoor camera’s toe te 

voegen aan andere opties van TaHoma zoals: agenda, smart & 

scenario’s.

❑ Er is geen verbinding tussen de camera’s en sensoren van 

TaHoma, zoals bewegingsdetectoren. Mocht een TaHoma

sensor iets opmerken zal deze de camera niet activeren.

❑ Mocht er zich een evenement voordoen kan de gebruiker direct 

een live stream starten om te kijken wat er gebeurd. De 

bewegingsdetector van de camera werkt uiteraard wel. Mocht 

de camera beweging detecteren zal deze direct beginnen met 

opnemen en ontvangt de gebruiker een push notificatie. Deze 

opname is dan eveneens beschikbaar in TaHoma.



Somfy Outdoor Camera + TaHoma

In TaHoma Control

=> “my home”

=

• Video rec - Auto
bij beweging

• Video afspelen

• Live video

• Foto maken

• Privacy shutter

• 2-weg audio

• Verlichting schakelen

• Sirene activeren

Somfy Protect320/12/2018

❑ De Somfy Protect App is vereist om de Somfy indoor/outdoor 

camera’s aan te melden.

❑ De Somfy Protect app en de TaHoma kunnen dezelfde login 

gegevens gebruiken.

❑ Het is mogelijk de Indoor/Outdoor camera’s  te benaderen en te 

bedienen via de TaHoma app. Dit betekend dat de gebruiker live 

kan meekijken in/om het huis.

❑ Het is niet mogelijk om de Indoor/Outdoor camera’s toe te 

voegen aan andere opties van TaHoma zoals: agenda, smart & 

scenario’s.

❑ Er is geen verbinding tussen de camera’s en sensoren van 

TaHoma, zoals bewegingsdetectoren. Mocht een TaHoma

sensor iets opmerken zal deze de camera niet activeren.

❑ Mocht er zich een evenement voordoen kan de gebruiker direct 

een live stream starten om te kijken wat er gebeurd. De 

bewegingsdetector van de camera werkt uiteraard wel. Mocht 

de camera beweging detecteren zal deze direct beginnen met 

opnemen en ontvangt de gebruiker een push notificatie. Deze 

opname is dan eveneens beschikbaar in TaHoma.



Ga naar Configuratie



Click op Toevoegen



Kies ‘Somfy Protect’



Vul login gegevens



Kies gewenste Somfy protect product(en)



Bevestiging



Web (beperkte functies) App (uitgebreide functies)

Kijk Live mee via Web of App (Indoor Camera)



Web (beperkte functies) App (uitgebreide functies)

Kijk Live mee via Web of App (Outdoor Camera)



Privacy modus in/uitschakelen



Niet beschikbaar in SMART Programma



Niet beschikbaar in MIJN BEVEILIGING


