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Veel gestelde vragen   

Apple HomeKit  
 

Wat is HomeKit ?  
Apple HomeKit-technologie biedt een gemakkelijke, veilige manier 
om HomeKit-compatibele accessoires te bedienen met de Apple Home-app en Siri op je iPhone, iPad, 
Apple Watch, HomePod of Mac. Meer dan 50 merken wereldwijd bieden producten aan die compatibel 
zijn met HomeKit en uw Apple-apparaten - en er komen er steeds meer ... En nu ook TaHoma!  
 
 
Wat is het verschil tussen Siri en de Woning app?  
Siri is een intelligente assistent die een snellere, gemakkelijkere manier biedt om dingen gedaan te 
krijgen op jouw Apple-apparaten. Zelfs voordat je het vraagt.  
Meer info op de Apple-website: https://www.apple.com/uk/siri/  
Met de Woning-app kun je je slimme accessoires op afstand bedienen via Apple TV, HomePod, iPhone of 
iPad, met een aanraking, automatisch of met Siri.  
Meer info op de Apple-website: https://www.apple.com/uk/ios/home/  
 
 
En wat betekent HomeKit voor TaHoma?  
Met de HomeKit-compatibiliteit kun je Somfy producten bedienen via de Siri- of Apple Woning-app.  

• Siri: voeg eenvoudig spraakbesturing toe aan je TaHoma en de aangesloten apparatuur in 
huis en vraag Siri alles vanaf je iPhone of ander compatibel product.  
• Woning app: daarnaast kun je je apparaten ook terugvinden in de Apple Home-app, klaar om 
te worden bediend vanaf al jouw Apple-producten. De Woning-app wordt ook gebruikt om jouw 
HomeKit-installatie in te stellen.  

 
Hoe werkt de verbinding tussen TaHoma, apparatuur en HomeKit?  
TaHoma maakt het mogelijk om apparatuur te koppelen met behulp van HomeKit-technologie. Deze link 
is een lokale verbinding tussen het apparaat dat wordt gebruikt om te bedienen (bijvoorbeeld iPad of 
Apple TV) en de Somfy toepassing die het bestuurt. Deze verbinding vereist specifieke firmware in de 
TaHoma.  
Let op: Apple HomeKit ondersteuning is alleen beschikbaar voor de 2e generatie TaHoma (schuin model), 
niet de eerste generatie (vierkant model). 
 
 
Hoe kan ik Somfy producten buitenshuis bedienen, aangezien dit een lokale verbinding is?  
Op een algemene basis (= niet specifiek voor TaHoma), maakt HomeKit bediening op afstand mogelijk 
door een van de volgende apparaten als thuishub in te stellen en thuis te laten: HomePod, een Apple TV 
(4e generatie of later) met tvOS 10.x of later, of een iPad waarop iOS 10.x of later is geïnstalleerd. 
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Hierdoor kan de lokale verbinding worden doorgestuurd naar de cloud, waardoor bediening van buitenaf 
mogelijk is. Meer info op de Apple-website: https://support.apple.com/en-gb/HT207057  
Kan ik de Somfy TaHoma of Somfy Connexoon gebruiken?  
Er zijn 2 soort TaHoma in omloop  (v1 en v2) en 2 soorten Connexoon (io en RTS). Elk type moet een 
specifiek certificeringsproces volgen.  
 

• Het certificeringsproces betreft de TaHoma van de 2e generatie.  
• De 1e generatie TaHoma-box, de Somfy Connexoon io, Somfy Connexoon RTS en de TaHoma 
DIN-Rail zijn niet compatibel.  

 
De nieuwe productie van de TaHoma-box is bijgewerkt met de HomeKit-specificaties:  
 

• De TaHoma-fabriek moet MFI-gecertificeerd zijn (Made for iPhone, Apple licentieprogramma).  
• Elke TaHoma-box krijgt een unieke HomeKit-code (QR-instelcode) om de koppeling met 
HomeKit te verzekeren.  

 
De installatiecode is beschikbaar op elke doos en in de verpakking.  
 
Als je thuis al een TaHoma hebt (2e generatie) of er een krijgt zonder HomeKit-gegevens dan werkt deze 
ook. Gebruik de TaHoma-app om de koppeling met HomeKit te starten (zie de handleiding over HomeKit 
in de TaHoma-app).  
 
 
Waarom zijn er 2 methoden om HomeKit met TaHoma te verbinden?  
 
TaHoma-compatibiliteit met HomeKit wordt aan beide aangeboden:  

• Nieuwe boxen geproduceerd met HomeKit-details (logo en setup-code)  
• Bestaande boxen, die geen HomeKit-details bevatten (voor onze huidige gebruikers)  

 
Voor nieuwe TaHoma boxen  
• Zoals alle door HomeKit goedgekeurde apparaten, bevatten TaHoma’s de details en elementen die 
vereist zijn voor de certificering, waarbij strikt de HomeKit-richtlijnen worden gevolgd.  
• Dit omvat de HomeKit QR-code (installatiecode) die wordt weergegeven onder de doos en in de 
verpakking, die later in de Home-app wordt gebruikt om de link te kunnen configureren.   
 
Opmerking: de onderstaande uitleg (voor bestaande boxen) werkt ook voor nieuwe boxen: start eerst je 
ervaring met de Tahoma-app om deze vervolgens te koppelen aan HomeKit.  
 
Voor bestaande TaHoma’s (2e generatie!)  

• HomeKit is ook beschikbaar voor huidige TaHoma v2gebruikers, d.w.z. als je al een TaHoma in 
huis hebt, of als je er een koopt/overneemt waarop geen HomeKit-logo en -details staan.  
• Het kan eenvoudig worden verbonden met HomeKit door de HomeKit-handleiding in de 
TaHoma-app te volgen.  

 
 
Welke Somfy producten zijn compatibel met HomeKit?  
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Een selectie van Somfy producten is compatibel met HomeKit-technologie via TaHoma, zoals 
goedgekeurd door Apple:  
• Alleen producten die gebruik maken van het io-homecontrol® protocol(2-weg bediening) 
RTS-producten is niet compatibel met HomeKit (1-weg radiobesturing).  
• Producten die die toegang geven tot het huis zijn momenteel niet beschikbaar: (poorten, 
garagedeuren, ramen en deursloten ).  
• Specifieke categorieën: momenteel alleen rolluiken, screens en terraszonwering 
Een overzicht van huidig compatibel producten is hier te vinden => zie compatibiliteitslijst.  
 
Mogelijk zullen  andere producten in de toekomst toegevoegd worden  
 
 
Kan ik naast producten ook TaHoma-scenario’s bedienen via HomeKit?  
HomeKit staat alleen scenario's toe die zijn gemaakt in de Home-app (scènes). TaHoma scenarios zijn 
niet beschikbaar in Homekit.  
 
 


