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DRAADLOZE
BEDIENING VOOR
ELEKTRISCHE BUITENZONWERING
> GUN UZELF MEER GEMAK EN COMFORT
> BESCHERM UW ZONWERING TEGEN WEERSINVLOEDEN
> KIES EENVOUDIG TUSSEN SCHADUW EN ZONLICHT
> CREËER EEN EXTRA LEEFRUIMTE OP UW TERRAS

Geniet meer van uw terras...

Ontdek het gemak van
Somfy afstandsbediening

Verleng de levensduur van
uw zonnescherm

Breng verkoeling op het
terras en in uw woning

Geniet vaker en langer van
uw terras

Bedien vanaf elke plaats in en
rondom uw woning. Geen
zwengel of optrekband nodig!
Gecontroleerde bediening zorgt
voor het behoud van uw scherm.

Bescherm uw zonwering tegen
harde wind. De Somfy zon- en
windsensor werkt 24 uur per
dag. Ook als u niet thuis bent.
Een veilig idee...

Bij zonlicht zal de zonsensor het
scherm neerlaten (desgewenst
uitschakelbaar) en omhoog
sturen zodra de zon weer achter
de wolken verdwijnt.

Op mooie zomeravonden, in
de lente tot zelfs in de herfst.
Met de Somfy terrasverlichting
en verwarming maakt u meer
gebruik van uw terras.

HOE WERK T DE SOMFY MOTOR IN UW SCHERM?
Geïntegreerde
Somfy-motor

Waar wordt de Somfy motor geïnstalleerd?
De buisvormige Somfy motor wordt volledig ingebouwd in de oprolbuis van
uw zonwering. Daar omheen wordt het zonweringsdoek opgespannen. De
230 V motor wordt in werking gesteld via een schakelaar, afstandsbediening
of via automatisering (zon- en/of windsensoren).

Voor elk type zonwering de juiste motor!
Somfy motoren hebben speciﬁeke eigenschappen die voor elk type zonwering
van toepassing zijn. Laat u daarom uitgebreid informeren door uw Somfy dealer.

Tip van Somfy
Ook geschikt voor schermen
voorzien van een lambrekijn

Terrasscherm
- open systemen
- semi cassette
- gesloten cassette

Uitvalscherm
- open systemen
- semi cassette
- gesloten cassette

Markies
- open systemen
- semi cassette

Verticale screens
- semi cassette
- gesloten cassette

Serre zonwering
- met railgeleiding
in gesloten cassette

De gemotoriseerde lambrekijn wordt
ingebouwd in de draagbalk van het
zonnescherm en ontrolt zich om schittering
door de zon, wanneer die laag aan de
horizon staat, tegen te gaan.

Het advies van Somfy

Indien u kiest voor een type zonwering in een gesloten cassettessysteem, adviseren wij u te kiezen voor de Somfy Orea RTS motor. De functionaliteiten
van dit type motor zijn uniek: een strak zonweringsdoek en een altijd goed sluitende cassette. Dit zal de levensduur van uw scherm verlengen – en
dus van uw investering. Vraag om een demonstratie bij uw Somfy dealer!
De exclusieve functies van de Somfy Orea RTS:
Perfecte sluiting
Het cassettescherm is altijd goed gesloten. Dit beschermt het
mechanisme en voorkomt lelijke doekranden.

Perfect gespannen zonweringsdoek
Bij het openen blijft het doek altijd goed gespannen, zodat een
storend ‘zakkend’ doek wordt voorkomen.

Zachte sluitfunctie
Nadat de cassette is gesloten zal de motor direct stoppen. Dit
voorkomt belasting op de knikarmen en het mechanisme.

Bescherming van de cassette
Wanneer de Orea RTS motor gehinderd wordt bij het naar binnen
gaan in de cassette, zal de elektronische detectie de motor direct
laten stoppen. Dit voorkomt schade aan de cassettebehuizing.

Back release functie
Na het sluiten van de cassette zal de motor iets verder doorlopen waardoor het zonweringsdoek zal ontspannen.

RADIO TECHNOLOGIE: DE GEMAKKELIJKSTE MANIER OM AL UW ZONWERING
EN ROLLUIKEN 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

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

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.

KIES ZELF UW SOMFY AFSTANDSBEDIENING

Afstandsbediening voor één zonwering

Voor uw hele terras...

Voor uw hele woning!

Essentieel comfort!
Stuur uw zonnescherm naar elke gewenste positie
zonder uit uw stoel te hoeven komen. Kies voor
een Somfy Telis 1 RTS afstandsbediening.

Voor meerdere RTS terrasproducten!
Ideaal voor de bediening van één of meerdere
individuele zonweringen in combinatie met
een terrasverwarming en verlichting. Kies voor
een Somfy Telis 4 RTS afstandsbediening. Ook
leverbaar met knop om de verlichting te dimmen.

Maximaal comfort...
Afstandsbedieningen om meer dan 5 producten
groepsgewijs of individueel te beheren of om
scenario’s te maken. U kunt in combinatie met zon
en windsensoren uw zonwering aansturen. Kies
voor een Telis Composio RTS afstandsbediening.

MET EEN GERUST GEVOEL VAN HUIS?
KIES VOOR EEN SOMFY AUTOMATISERING
Dankzij RTS radiotechnologie sturen de Somfy zon- en windsensoren al uw
zonwering automatisch omhoog- of omlaag.
> Kies voor bescherming van uw zonwering - een windsensor.
> Kies voor meer comfort en energiebesparing - een zonsensor.
Somfy biedt naast draadloze RTS en io-homecontrol® radiotechnologie ook
draadbestuurde oplossingen aan. Vraag hiernaar bij uw lokale Somfy dealer.

WA A R O M K I E Z E N V O O R S O M F Y ?
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.

Alle voordelen van elektrische zonneschermen binnen handbereik
met draadloze bediening voor uw terras
COMFORT ZONDER MOEITE EN IN ALLE EENVOUD!

> Dat vervelende draaien aan de zwengel is nu verleden tijd. De zwengel wordt
vervangen door de Somfy afstandsbediening. Met één druk op de knop, vanaf elke
plaats in of rondom het huis, haalt u uw zonnescherm naar omhoog of omlaag.
AFSTANDSBEDIENING VOOR ZONNESCHERM
Telis 1 RTS
Om een zonnescherm of een groep van schermen te besturen.
- Radiogestuurde afstandsbediening met 1 kanaal.
- Functies omhoog, omlaag, stop en favoriete «my» positie.
- Leverbaar in 4 kleuren.

E XC LU S I E F B I J S O M F Y
De «my» functie is bedoeld om uw favoriete voorkeurspositie zelf in te stellen (bijvoorbeeld zonnescherm half naar buiten) en
onmiddellijk terug te vinden met een druk op de knop. Makkelijk te programmeren én aan te passen.

BESCHERM UW ZONNESCHERM TEGEN DE WIND

> Gaat het harder waaien en u bent niet thuis? De windsensor laat het scherm automatisch ingaan om uw kostbare zonwering te beschermen. Met name bedoeld voor
terrasschermen, maar ook zeer geschikt voor uitvalschermen, screens en markiezen.

100% DRAADLOZE WINDSENSOR

WINDSENSOR VOOR GEVELS

AFSTANDSBEDIENING VOOR ZONWERING
Telis 4 RTS

+

of
Eolis 3D WireFreeTM RTS
Wordt geplaatst op de voorlijst van een
terrasscherm en reageert bij oplopende
bewegingen vanuit alle richtingen.
- 100% draadloos (batterijvoeding).
- Geschikt voor alle terrasschermen.
- Werkt met alle RTS zonweringsmotoren.
- Leverbaar in wit, zwart en beige.

Eolis RTS
Wordt geplaatst op de gevel. Kan
meerdere zonneschermen besturen.
- Windsensor (230 V).
- Geschikt voor alle zonweringstypen.
- Werkt met alle RTS zonweringsmotoren.

Bedien 4 zonneschermen individueel of als groep gelijktijdig.
- 4+1 kanaals afstandsbediening.
- Functies omhoog, omlaag, stop
en favoriete «my» positie.
- Leverbaar in 4 kleuren.

BESCHERM UW TERRAS EN UW INTERIEUR TEGEN DE ZON
> Gaat de zon schijnen? De zonsensor laat het scherm automatisch neer om schaduw te geven op uw terras. Maar ook om verkoeling te geven
in huis en een aangename temperatuur te handhaven. Meubels en planten worden beschut tegen de invloed van zonnestralen.
100% DRAADLOZE ZONSENSOR
Sunis WireFreeTM RTS

ZON + WINDSENSOR

+

Kan op elke plaats aan de
gevel worden gemonteerd.
- Geen kabels, geen batterijen
(werkt met een fotocel).
- Mogelijkheid om gevoeligheid
in te stellen.
- Bediening met een Telis Soliris
afstandsbediening.
- Combinatie met een (draadloze)
windsensor is mogelijk.

AFSTANDSBEDIENING VOOR ZONWERING

+

Soliris Sensor RTS
Combineert de functie zon en wind.
- Geschikt voor alle zonweringstypen.
- Bediening met een Telis Soliris
afstandsbediening.
- Optie: met regenfunctie.

S PEC I A A L V O O R U P G R A D E S

TTelis 4 Soliris RTS
B
Bestuur
4 zonneschermen individueel,
oof als groep gelijktijdig.
- Afstandsbediening met een extra kanaal
om de zonfunctie in of uit te schakelen.
- Functies omhoog, omlaag, stop
en favoriete «my» positie.
- Ook leverbaar in 1-kanaals uitvoering.
- Leverbaar in 4 kleuren.

Afstandsbedieningen in 4 versies leverbaar

UW SCHAKELAAR VERVANGEN DOOR AFSTANDSBEDIENING?
Beschikt u al over elektrische zonwering die gestuurd wordt
door een vaste bedrade schakelaar?
Met de universele ontvanger RTS kunt u
deze eenvoudig laten upgraden naar een
draadloze afstandsbediening. Ook is het
mogelijk uit te breiden naar automatisering met zon en windsensoren. Ervaar het gemak met Somfy radiotechnologie!

Somfy afstandsbedieningen zijn gemakkelijk in
gebruik, ergonomisch en esthetisch van design.
Toch heeft elke gebruiker weer zijn persoonlijke
voorkeuren als het om kleuren gaat.
Daarom zijn bijna alle typen Somfy afstandsbedieningen in 4 versies leverbaar.

Pure

Silver

Lounge

Patio

Geniet van een extra leefruimte!
Uw terras wordt moeiteloos omgetoverd tot een extra leefruimte en is ﬂexibel aan te passen naar wens.
Zo kunt u ’s avonds nog langer genieten, niet alleen in de zomer maar ook als het buiten nog wat koel is

zoals in het voor- en naseizoen.

OOK ‘S AVONDS CREËERT U EEN GEZELLIGE EN
WARME SFEER OP UW TERRAS

> Dineren of alleen maar een glaasje? Uw terras wordt een mooie plek waar
het goed toeven is met het hele gezin of met vrienden. En ‘s avonds kunt u de
verlichting op uw terras, in de tuin, of in huis, aanzetten met één afstandsbediening.

AFSTANDSBEDIENING VOOR HET TERRAS

RTS ONTVANGERS VOOR VERLICHTING

Telis 4 RTS

+
Binnenverlichting

Buitenverlichting

+

Terrasverlichting

Met de Somfy RTS lichtontvangers kunt u
ook uw bestaande binnen- of buitenverlichting upgraden. Geniet voortaan van het
bedieningsgemak met afstandsbediening!

RTS ontvangers voor buitenen binnenverlichting

Bestuur op afstand het zonnescherm, de
buitenverlichting én de binnenverlichting.
- 4+1 kanaals afstandsbediening.
- Functies omhoog, omlaag, stop, aan/uit
en favoriete «my» positie.
- Leverbaar in 4 kleuren.

Stuurt het commando van de
afstandsbediening door naar de
verschillende verlichtingspunten
op uw terras en in uw huis.

VERLICHTINGSBALK MET DIMBARE VERLICHTING

AFSTANDSBEDIENING VOOR HET TERRAS
Telis 4 Modulis RTS

+
Terrasverlichtingsbalk RTS
Dimbare verlichtingsbalk voor terrastoepassing, met
geïntegreerde Somfy RTS ontvanger.
- Lengte balk: 3 m. Kleur: wit (RAL 9010).
- 5 x 20 W verchroomde halogeenspots.
- Bevestiging aan de terrasmuur of onder de zonwering.

Bestuur op afstand het zonnescherm en het
verlichtingselement van uw scherm. Dim via de
scroll-knop eenvoudig de verlichting naar elke
gewenste sterkte.
- 4+1 kanaals afstandsbediening.
- Functies omhoog, omlaag, stop, dimmen
en favoriete «my» positie.
- Leverbaar in 3 kleuren: Pure, Silver en Lounge.

- Voeding via 230 V lichtnet.

E XC LU S I E F B I J S O M F Y
De afstandsbediening Telis Modulis RTS :
D

De «my» toets:

DDe eerste RTS afstandsbediening voorzien van een

Met «my» kunt u uw favoriete lichtsterkte voor de binnen-

sscroll-knop, waarmee u traploos de lichtsterkte kunt

of
o buitenverlichting of de terrasverwarming programmeren.

iinstellen en de kracht van de terrasverwarmer (in 4

Direct
oproepbaar met een eenvoudige druk op de knop.
D

stappen) eenvoudig kunt regelen naar wens.

Makkelijk
te programmeren én later weer te veranderen.
M

PROFITEER LANGER VAN UW TERRAS, OOK ALS HET WAT FRISSER WORDT...
> Stelt u zich eens voor: u zit gezellig met vrienden op het terras te genieten van een mooie nazomeravond. De
temperatuur neemt geleidelijk iets af, de truien uit de kast of...? Dat het buiten wat frisser is, maakt niets uit. U schakelt
met de afstandsbediening eenvoudig de terrasverwarmer in, zodat u kunt blijven genieten van deze aangename momenten.
DIMBARE TERRASVERWARMING

AFSTANDSBEDIENING VOOR HET TERRAS
TTelis 4 Modulis RTS

+
Terrasverwarming
Verwarmingsarmatuur met geïntegreerde Somfy RTS ontvanger om de warmte in
3 standen te dimmen via de Telis 4 Modulis RTS afstandsbediening.
- Bevestiging aan de terrasmuur, of (min. 30 cm) onder het zonnescherm.
- 2000 W (Philips HeLen infrarood technologie).
- Verwarmt een oppervlak van +/- 16m².
- Verwachte levensduur lamp: 5000 uur.
- Voeding via 230 V lichtnet (een extra stroomgroep kan nodig zijn).
- Kleur: wit (RAL 9010).

De ideale Somfy afstandsbediening om simpel
uw zonwering, de terrasverwarmer én de
tterrasverlichting mee te kunnen besturen.
VVoorzien van een handige scroll-knop.
- 4+1 kanaals afstandsbediening.
- Functies omhoog, omlaag, stop, dimmen
en favoriete «my» positie.
- Leverbaar in 3 kleuren: Pure, Silver en Lounge.

Idee van Somfy
Beschikt u al over een terras- of tuinverlichting of terrasverwarming? Met de Somfy RTS
ontvangers kunt u uw installatie desgewenst laten upgraden. U geniet dan voortaan van
het comfort van één Somfy afstandsbediening om uw terrasverlichting en/of –verwarming te
bedienen. Deze losse RTS ontvangers hebben een compact formaat en kunnen gemakkelijk
worden verbonden met de huidige producten. Vraag advies aan uw installateur.
Ga met de scroll-knop naar de gewenste instelling

www.somfy.nl
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