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DRAADLOZE
BEDIENING VOOR
ELEKTRISCHE ROLLUIKEN
> MEER GEMAK DOOR HET GEBRUIK VAN AFSTANDSBEDIENING
> AUTOMATISCH ZONLICHT TEGENHOUDEN
> ENERGIE BESPAREN
> ONGEWENST BEZOEK BUITEN HOUDEN

Automatisering zorgt voor maximaal gebruik van uw rolluiken!

Simuleer aanwezigheid

Isoleer uw woning beter,

door uw rolluiken automatisch te laten openen en
sluiten op functies van tijd
en licht. Ga met een gerust
gevoel van huis...

zowel in de zomer als in de
winter. Bespaar op energieverbruik en voorkom
hinderlijk straatgeluid!

Dagelijks gemak door
afstandsbediening door
al uw rolluiken individueel
of gelijktijdig te bedienen
vanaf elke plaats in huis.

Bescherm uw meubelen
tegen verkleuring door de
invloed van zonlicht.
Uw rolluiken worden tijdig
naar beneden gestuurd.

HOE WERK T DE SOMFY MOTOR IN UW ROLLUIK?
Geen optrekbanden meer nodig!
Met de afstandsbediening stuurt u het rolluik omhoog, omlaag of
naar elke gewenste positie, De geïntegreerde Somfy rolluikmotor
levert voor u de benodigde kracht. Geschikt voor vrijwel alle typen en
merken rolluiken.

De motoren van Somfy zijn geschikt voor alle formaten van rolluiken...

Oximo RTS of Ilmo WT

... zelfs de kleinste rolluiken.

Waar wordt de Somfy motor geïnstalleerd?
De buisvormige Somfy motor wordt volledig ingebouwd in de oprolbuis van uw rolluik. Om de buis wordt vervolgens het rolluikpantser
gewikkeld. De 230 V motor wordt in werking gesteld via een door u
bediende (draadloze) schakelaar, de afstandsbediening, of automatisch door een zonsensor en/of tijdklok.

Denk aan de bescherming van uw rolluiken!
In het gamma Somfy-motoren voor rolluiken bieden Oximo en ilmo
geavanceerde functionaliteiten die de veilige werking van uw rolluiken verhogen en de levensduur verlengen. Daarmee dus ook die van
uw investering. Vraag ernaar bij uw installateur!

De exclusieve functies van de Somfy Oximo en Ilmo motoren
die de levensduur van uw rolluiken verlengen.
Stilstand bij obstakel
Het rolluik stopt direct als een obstakel, bijvoorbeeld een
openstaand raam, het omlaag gaan verhindert.
Bescherming tegen vorst
Bij vastgevroren lamellen zal de motor direct stoppen ter
voorkoming van schade aan het rolluik.
Automatische correctiefunctie
Onderhoud op de eindafstelling is niet meer nodig. Het
rolluik zal altijd perfect sluiten.
Inbraakwerend
Bij toepassing met de speciale Somfy anti-optilveren,
wordt het geforceerd optillen (bijvoorbeeld bij een
inbraakpoging) sterk bemoeilijkt.
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Somfy anti-optilveren :
Vergrendelingssysteem voor een betere bescherming tegen inbraak.
Ingebouwde
Somfy-motor

230 V voeding

Rolluiklamellen

RADIO TECHNOLOGIE: DE GEMAKKELIJKSTE MANIER OM AL UW ROLLUIKEN EN
ZONWERING OP AFSTAND TE KUNNEN BEDIENEN.

> Radio Technology Somfy®
Met de RTS afstandsbediening stuurt u al uw
zonwering omhoog, omlaag of naar elke
gewenste positie. RTS is de veilige draadloze
standaard en de signalen gaan zelfs door 2
betonnen muren heen.

> Een duurzame investering

> Gemakkelijke installatie
Er zijn geen kabels meer nodig tussen de
bediening en de motor. Alleen een snoer naar
een 230 V voedingspunt. Geen lelijke kabelgootjes dus voor schakelaars, maar vrijheid en
ﬂexibiliteit.

Somfy motoren worden wereldwijd toegepast in
buiten- en binnenzonwering, rolluiken, garagedeuren en gordijnrails. Zij hebben hun betrouwbaarheid
bewezen bij ruim 220 miljoen eindgebruikers.

KIES ZELF UW T YPE SOMFY BEDIENING

Vast bedieningspunt voor één rolluik

Voor meerdere rolluiken in een kamer

Afstandsbediening voor uw hele woning

Basisgemak
Stuur uw rolluik naar elke gewenste positie.
Kies voor een draadloze Somfy schakelaar,
maar een afstandsbediening kan natuurlijk
ook.

Praktisch!
Ideaal voor de bediening van één of meerdere
rolluiken in een ruimte. Eventueel te combineren met verlichting. Kies voor een Somfy
Telis 4 RTS afstandsbediening. Ook leverbaar
met knop om uw verlichting te dimmen.

Toppunt van comfort!
Met Somfy afstandsbedieningen kunt u meer
dan 5 rolluiken (en zonweringen) individueel of
groepsgewijs bedienen. U kunt in combinatie met
de zonsensor uw rolluiken aansturen. Kies voor
een Somfy Telis Composio RTS afstandsbediening.

AUTOMATISEER UW ROLLUIKEN VIA EEN
TIJDKLO K OF EEN ZONLICHT SENSOR!
Uw rolluiken kunnen automatisch werken wanneer u niet aanwezig bent.
Op het tijdstip dat u hebt bepaald via uw uurprogrammering.
Dankzij RTS radiotechnologie stuurt de Somfy zonsensor al uw rolluiken
automatisch omhoog- of omlaag bij een bepaalde lichthoeveelheid.
De automatisering is op elk moment eenvoudig uitschakelbaar zodat u met uw
afstandsbediening of schakelaar de rolluiken handmatig kunt bedienen.

WAAROM KIEZEN VOOR SOMFY ?
De motoren van Somfy zijn grondig getest conform alle Europese
veiligheidsnormen en richtlijnen. Somfy motoren zijn exclusief
ontworpen om vele duizenden gebruikscycli te doorstaan onder
de moeilijkste weersomstandigheden.
Somfy hanteert een garantie van 5 jaar op motoren en besturingen
ten aanzien van klanten; installateurs en fabrikanten.
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Alle voordelen van gemotoriseerde rolluiken binnen handbereik!

OM U HET LEVEN VAN ELKE DAG MAKKELIJKER TE MAKEN.

> Denk aan centralisatie!
Met één klik op uw afstandsbediening bestuurt u uw rolluiken, allemaal samen of apart.
U hoeft niet langer langs alle vensters te gaan!

AFSTANDSBEDIENING VOOR UW WONING

AFSTANDSBEDIENING VOOR UW KAMER
Telis 4 RTS
Afstandsbediening voor maximaal 5 rolluiken.
Per stuk of als groep bediend.
- 4 + 1 kanalen voor centrale bediening.
- Omhoog, omlaag en stop functie.
- Instelbare «my» voorkeurspositie.
- verkrijgbaar in 4 kleuren.

Telis Composio RTS
Bestuur uw rolluiken per kamer, per verdieping of per gevel.
U kunt tot 20 groepen creëren op basis van uw wensen.
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- Afstandsbediening om groepen rolluiken te besturen
(per kamer, per verdieping, per gevel...).
- U kunt tot 20 groepen creëren.
- U geeft elke groep een naam en u vindt deze makkelijk terug op
het scherm van uw afstandsbediening.
- Functies: omhoog, omlaag, stop en favoriete «my» positie voor
elk product en voor elke groep.
- Maakt activering mogelijk van automatisch zonsysteem voor
meerdere rolluiken, gekoppeld aan de Sunis WireFreeTM RTS
zonlichtsensor.

DESIGN AFSTANDSBEDIENINGEN
De afstandsbedieningen van Somfy zijn praktisch en esthetisch. Om
perfect in harmonie te zijn met uw interieur of de buitenkant van
uw woning, zijn de meeste afstandsbedieningen beschikbaar in de
volgende uitvoeringen:

EXCLUSIVITEIT VAN SOMFY
De «my» functie: deze dient ervoor om uw favoriete positie
te onthouden (bijvoorbeeld rolluiken in de ‘gaatjesstand’) en
deze onmiddellijk terug te vinden met een druk op de «my»
toets. Makkelijk te programmeren en te veranderen.
Pure

Silver

Lounge

Patio

SPECIAAL VOOR RENOVATIE
LAAT UW HUIDIGE INSTALLATIE EVOLUEREN
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De bediening Centralis Uno RTS laat uw installatie met bedrading
makkelijk evolueren naar een installatie met Radio Technology
Somfy®. U geniet dan van het comfort van afstandsbediening en van
de centralisatiefunctie.

OM ONGEWENST BEZOEK BUITEN TE HOUDEN!

> Sluit al uw rolluiken zonder er ook maar één te vergeten...
...en zonder dat u het hele appartement of het hele huis moet doorlopen.

AFSTANDSBEDIENING VOOR UW WONING

AFSTANDSBEDIENINGEN VOOR UW KAMER

Telis 1 RTS

Telis 4 RTS

Telis 1 of Telis 4 RTS

Telis Composio RTS

Afstandsbediening voor 1 tot
maximaal 5 rolluiken. Per stuk of
als groep bediend.

Bestuur uw rolluiken per kamer, per verdieping, per gevel... want u
kunt tot 20 groepen creëren op basis van uw wensen.
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- 1 kanaal of 4 + 1 kanalen voor
centrale bediening.
- Omhoog, omlaag en stop functie.
- Instelbare «my» voorkeurspositie.
- verkrijgbaar in 4 kleuren.

- Zie de productdetails hiernaast.
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> Simuleer uw aanwezigheid tijdens een weekendje uit of een weekje vakantie!
Efﬁciënt om inbrekers te ontmoedigen.
AFSTANDSBEDIENING VOOR UW WONING

WANDBEDIENING
Chronis Comfort RTS

Impresario Chronis RTS

Naast de uurprogrammering van de algemene
bediening biedt deze muurbediening u een
« veiligheidsmodus » om uw aanwezigheid
te simuleren door de rolluiken tijdens uw
afwezigheid te openen en te sluiten.

Creëer makkelijk een scenario om aanwezigheid te simuleren,
waarbij u de rolluiken laat bewegen alsof u zelf aanwezig bent.

of

- Programmeerbare, draadloze muurbediening.
- Mogelijkheid om elke dag een andere programmering te hebben en selectie van opening,
sluiting en favoriete «my» positie.
- Aanpassing van geprogrammeerde openingsuren.

- Afstandsbediening voor het creëren, benoemen en registreren van uw
voorkeuren in de vorm van scenario’s.
- De scenario’s kunnen handmatig of automatisch worden bediend.
- Voor elk scenario worden de rolluiken geopend, gesloten of in hun
favoriete «my» positie geplaatst.
- Geschikt voor 16 scenario’s.
- Het ingebouwde uurwerk maakt het automatisch afspelen mogelijk
van een scenario op het uur van uw keuze (tot 4 scenario’s per dag).
- Werkt samen met de Sunis RTS zonsensor.
- Bestaat in 2 afwerkingen : Silver en Lounge.

M I N I M A L E I N V E S T E R I N G , G R OT E R E VE I L I G H E I D !
Vraag uw installateur om rolluiken die zijn uitgerust met een anti-optilvoorziening. Dankzij deze nieuwe, onbuigzame koppelstukken van Somfy,
versterkt met glasvezels en het krachtige remsysteem van de Somfy-motor, bent u beter beschermd tegen het optillen van uw rolluiken door inbrekers.

Onze oplossingen bestaan ook in een bedrade versie en in een radiograﬁsche versie met io-homecontrol®.
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Alle voordelen van gemotoriseerde rolluiken binnen handbereik!

MET DE DYNAMISCHE ISOLATIE T M VAN SOMFY
BESPAART U ENERGIE IN WINTER ÉN ZOMER

> Hoe werkt het ?
Zowel in de winter als in de zomer bestuurt de Dynamische IsolatieTM automatisch de gemotoriseerde rolluiken met behulp van sensoren en tijdklokken.

In de zomer
tZodra de zon schijnt gaan de rolluiken automatisch naar beneden. Hierdoor
blijft uw kamer koel en hoeft u minder vaak uw airco aan te zetten.

In de winter
tDe rolluiken gaan automatisch open om te proﬁteren van de natuurlijke
warmte van de zon. Hierdoor wordt uw energierekening verlaagd.
tDe rolluiken gaan automatisch dicht als de nachtv alt, dit om de warmte
zoveel mogelijk in huis te houden.

In de zomer kan de binnentemperatuur met 9°C dalen*

> Optimaal comfort op de koop toe!

In de winter kunt u tot 10%
besparen op uw verwarming*

tVisueel comfort: onderdrukking van schittering en ongewenste reﬂecties
op uw TV en computerschermen.
tNatuurlijke ventilatie: via een rolluik met open lamellen, programmeerbaar via de «my» functie, kunt u zorgen voor de nodige luchtcirculatie.
tBescherming van uw interieur: beschermt vloeren, tapijten en meubels
tegen de invloed van de zon.

* Bron : studie van Physibel, uitgevoerd door ES-SO European Solar
Shading Organization, Brussel

DYNAMISCHE ISOLATIE TM VOOR RAMEN
Chronis Easy RTS

Sunis Indoor WireFreeTM RTS

Draadloze, programmeerbare muurbediening.
- Dagprogrammering : zelfde openingsen sluitingsuren voor alle dagen van
de week.

Autonome binnensensor voor zonlicht. Wordt bevestigd
op het raam d.m.v. een zuignap. Batterijvoeding.

- Mogelijkheid om de programmering
tijdelijk uit te schakelen.
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> In de zomer laat deze de rolluiken automatisch omlaag,
zodra een vooraf bepaalde hoeveelheid zonlicht is bereikt.

100%
OOS
DRAADL

> In de winter kan de sensor eenvoudig worden uitgezet
zodat het rolluik omhoog blijft staan en de zon de kamer
zoveel mogelijk zal verwarmen.

DYNAMISCHE ISOLATIE TM VOOR KAMERS
Chronis Smart RTS

ThermoSunis Indoor WireFreeTM RTS

Draadloze, programmeerbare muurbediening.

Draadloze binnensensor voor temperatuur
en zonlicht. Wordt bevestigd op het raam
d.m.v. een zuignap. Batterijvoeding.

-Dagprogrammering: zelfde openingsen sluitingsuren voor alle dagen van de
week.

VOORDELEN
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+
100%
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- Schemermodus: aanpassing van
de geprogrammeerde sluitingsuren die
aansluit op de seizoenen.
- «Veiligheidsmodus» om aanwezigheid
te simuleren tijdens uw afwezigheid.

- Intelligente isolatie:
> In de zomer stuurt deze de rolluiken
automatisch naar beneden zodra de zon
op de sensor schijnt.
> In de winter opent deze de rolluiken
automatisch om te proﬁteren van de
gratis warmte van de zon, of sluit deze
automatisch als het te warm wordt in
een kamer.

DYNAMISCHE ISOLATIE TM VOOR WONINGEN
Impresario Chronis RTS Silver

Sunis WireFreeTM RTS

Programmeerbare Home Control
(afstands)bediening.

Autonome zonsensor voor gevels.

- Bedoeld voor het programmeren van uw
rolluiken in de vorm van scenario’s.

+

- Met het scenario « energiebesparing »
bestuurt de ingebouwde klok de sluiting
van uw rolluiken zodra de nacht valt.

> In de zomer stuurt deze de rolluiken
automatisch omlaag, zodra de vooraf
bepaalde hoeveelheid zonlicht is bereikt.

100%
OOS
DRAADL

- Schemermodus: aanpassing van de geprogrammeerde sluitingsuren die aansluit op
de seizoenen.

VOORDELEN
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creëren
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en raamdecoraties

- Mogelijkheid om een scenario voor het
simuleren van uw aanwezigheid te
programmeren.

Onze oplossingen bestaan ook in een bedrade versie en in een radiograﬁsche versie met io-homecontrol®.
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