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Megoldások redőny és napellenző mozgatásához
SOMF Y R ÁDIÓS MOT OROK ÉS VEZÉRLÉSEK - R ADIO T ECHNOLOGY SOMF Y®

Motorok és vezérlések redőnyhöz

Egy jó befektetés, ami biztosan megtérül:
automatizálja redőnyeit!

4. oldal
Biztonság és kényelem
minden nap:
egyetlen gombnyomás a
távirányítón és a redőnyök
máris lehúzódnak.

5. oldal
Otthona biztonságban:

6. oldal
Kényelem és energiamegtakarítás:

6. oldal
Megvédi a bútorokat:

az árnyékolók lezárásával biztos
lehet benne, hogy egyetlen redőny
sem maradt felhúzva. A jelenlétszimuláció megtéveszti a betörőket.

automatizált árnyékolókkal télen
melegebb a lakás és csökken a
rezsiköltség, ugyanakkor nyáron nem
melegszik fel túlzottan a szoba.

védje meg bútorait a kifakulástól és zárja ki az ártó
napsugarakat.

Rádió technológia: otthona működtetése a legnagyobb kényelemben!

Radio Technology Somfy®

Csak egyetlen gombnyomás a távirányítón, mely azonnali parancsot ad a redőny motornak a biztonságos rádió
technológia segítségével.

Megbízható beszerelés

A rendszer egyszerűen beüzemelhető, nincs szükség vezetékelésre a távirányító és a motor között.
A motor a redőny üreges tengelyébe kerül. Nem kell lyukakat fúrni a falba, így otthona nem rongálódik a szerelés
során.

Megbízható árnyékoló

A legfontosabb: az RTS rendszerrel működő redőny otthonának egyéb azonos rendszerével is kompatibilis (pl.
motoros napellenző, motoros kapu és garázskapu, motoros reluxa, stb.)

Hogy miért a Somfy-t
válassza?
A Somfy termékei
megfelelnek az európai
biztonsági előírásoknak. A tervezés
és tesztelés során a legkülönbözőbb környezeti hatásoknak kitéve
vizsgáljuk a termékeinket több ezer
cikluson keresztül. Kiszállítás előtt
a termékeinket 100%-os teszt alá
vetjük, azaz minden egyes terméket
bevizsgálunk a gyártás során, hogy
biztosítsuk a kiváló minőséget.
Garancia

A Somfy motorok vezetékes és io-homecontrol® változatban is kaphatóak.Bővebb felvilágosításért kérdezze a Somfy
viszonteladóit illetve a Somfy Experteket.
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év

A Somfy termékeire 5 év garanciát vállal. Részletek:
www.somfygarancia.hu

Amit a motoros működtetésről tudni érdemes:

Minden típusú redőny lehet motoros működtetésű!

A Somfy kiemelt ajánlata...

Új házakhoz, lakásfelújításhoz válassza a Somfy motorokat és vezérléseket,
minden típusú redőnyhöz.

Válasszon a redőnyhöz feltolásgátlót*:
- üvegszálas technológia,
- Somfy elektromos motorokhoz ,
- a redőny felfeszítésének megakadályozására (100 kg-ig).
*a feltolásgátló megakadályozza a redőny feltolását.

Külső tokos
redőny

Belső tokos
redőny

Vakolható
redőnytok

Gurtniról motorra váltani? Ilyen egyszerű!

Gondoljon redőnye védelmére!

A gurtnis, kézi működtetésű redőny átalakításához nem kell szinte
semmit változtatni. Ha elege van már a redőnyök kézi húzogatásából,
érdeklődjön a Somfy viszonteladóknál a motoros megoldásokról!

A Somfy redőnymotorok közül az Oximo és ilmo motorok további biztonsági funkciót látnak el - így növelve a redőny élettartamát.
Kérje a Somfy viszonteladók tanácsát!

A SOMFY különleges motorfunkciói a redőny élettartamának növeléséért:

Hova kerül a motor?
A Somfy csőmotor abban a tengelyben helyezkedik el, amire a redőny
palástja rátekeredik. Elektromos áram, vagy napelem működteti. Fali
kapcsolóval, távirányítóval és automatikákkal (programóra, fényérzékelő,
termosztát) irányítható.
Feltolásgátlók

Somfy
csőmotor

Akadályérzékelés
Akadály érzékelése esetén automatikusan leállítja a motort,
megvédve a redőnyt.
Fagyvédelem
A redőnyének lefagyása esetén automatikusan leállítja a
motort.

Áramellátás
Redőnypalást
Szellőztető
pozíció

Automatikus utánállítás
A végállás beállításait bizonyos időközönként automatikusan
ellenőrzi a motor és ha kell, korrigálja a különbséget.
Betörésbiztos
A leengedett redőny ellenáll a felfeszítésnek. A biztonságot
méginkább növelheti, ha a MABISZ által bevizsgált biztonsági
redőnyt választja (kérje a redőny forgalmazótól).

A SOMFY AJÁNLÁSA

A redőnyök automatikusan működnek az érzékelők parancsait
követve, vagy az előre bállított programok szerint!

Itt a pihenés ideje!
Használja a SOMFY programórát:
> csak egyszer kell beállítani a vezérlésen az alkony funkciót,
és a redőnyök minden este automatikusan lehúzódnak
(pl. Telis 6 Chronis RTS programórával).

Minimális költség, maximális biztonság!
Lock To Play - merev felfogatók:
SOMFY Lock to Play merev felfogató
A merev felfogató megakadályozza
a redőny feltolását, merev összeköttetést létesítve a motorral felszerelt
redőnytengely, illetve a redőny
között.

Külső és belső érzékelők széles választéka:
> az árnyékolók mozgásukkal követik az időjárás változásait!
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Motorok és vezérlések redőnyhöz

Élvezze a rádiós távirányítású motoros redőnyök kényelmét!

Legyen biztonságban a ház,
akkor is, ha Ön nem tartózkodik otthon.

Biztonság és kényelem minden nap!

Az automatizált redőnyök

Nem szükséges végigjárnia a szobákat, hogy egyesével engedje le az árnyékolókat.
Egyetlen gombnyomás a távirányítón és már indulhat is a család.

használatával az árnyékolók az előre

SMOOVE FALI KAPCSOLÓCSALÁD

megadott értékek szerint működnek,

Smoove 1 RTS

Redőnyhöz, napellenzőhöz, belső árnyéklolókhoz, függönyökhöz.

a jelenlétszimulációnak köszönhetően

• 1 csatornás, érintőgombos, rádiós fali kapcsoló.
• Fel, le és állj gombokkal, illetve «my» kedvenc pozícióval.
• Választható kerettel és elektronikával, hogy tökéletesen illeszkedjen a szoba
berendezéséhez.
• io-homecontrol változatban is kapható.

pedig a ház lakottnak tűnik akkor is,
ha a család nyaral.
3 FAJTA KAPCSOLÓ

8 FAJTA KERET
Modern keretek

Fényes fehér

Fényes ezüst

Fényes fekete

Natúr kivitel

Fehér*

Matt ezüst

Bambusz

Sárga bambusz

Ezüst

Fekete

Cseresznye

Dió

Fehér* - dupla kerettel is kapható

Felújítás?
C S A K A S O M F Y- N Á L

«my» funkció (kedvenc pozíció):
a redőny Ön által kedvelt helyzetét (pozícióját) elmentheti és
a «my» gomb megnyomásával
bármikor előhívhatja.
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Meglévő vezetékes rendszerét utólagosan
is rádiósíthatja!
Rádiósítsa a régi, kapcsolós árnyékolókat egyszerűen és gyorsan: Centralis Uno RTS
vezérléssel máris élvezheti a távirányítóval való
működtetés és a központi vezérlés előnyeit!

Otthona biztonságban!
Egyetlen gombnyomás a távirányítón és az összes redőny lehúzódik, kivétel nélkül...
...és nem kell többé végigjárni a szobákat, hogy egyesével lehúzza a redőnyöket.
TÁVIRÁNYÍTÓK SZÉLES VÁLASZTÉKA

Telis 1 RTS, vagy Telis 4 RTS

Távirányító 1, vagy 5 redőny egyedi vagy csoportos működtetéséhez.
• 1 csatornás, illetve 4 + 1 csatornás távirányjtó a központi vezérléshez.
• Fel, le és állj gombokkal, illetve «my» köztes pozícióval.
• 4 színben kapható: Lounge (fekete), Silver (ezüst), Pure (fehér) and Patio (kékfehér). A távirányító kínálat megtekinthető a 8. oldalon.
• io-homecontrol változatban is kapható.

16 CSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ - AZ EGÉSZ HÁZ ÁRNYÉKOLÓINAK MŰKÖDTETÉSÉRE

Telis 16 RTS

Mozgassa az árnyékolókat szobánként, emeletenként, vagy homlokzatonként egyszerre!
Akár 16 darab árnyékoló, vagy csoport mozgatására alkalmas.
• A 16 csatornás távirányítóval csoportokba rendezheti az árnyékolókat a saját elképzelése szerint, vagy külön-külön is működtetheti azokat.
• Nevezze el a csoportokat, hogy egyszerűen elő tudja keresni azokat később a kijelző
képernyőjén.
• Fel, le, és állj gombokkal, illetve «my» köztes pozícióval.
• Más berendezésekhez, pl. napellenzőhöz, belső árnyékolóhoz, kapuhoz is hozzárendelhető.
• Jelzi, ha az elem hamarosan lemerül.
• 2 színben kapható: Pure (fehér) és Silver (ezüst). A távirányító kínálat
megtekinthető a 8. oldalon.

A ház lakottnak tűnik akkor is, ha senki sincs otthon!
Egy hatékony módszer a betörők távol tartására!
HELYI VEZÉRLÉS IDŐZÍTÉSSEL

ELŐNYÖK

• Alkony funkció
• Jelenlétszimuláció

Chronis Smart RTS

Programóra és vezérlés.
• Vezeték nélküli fali programóra.
• A hét minden napjára más időzítést (nyitás, zárás) állíthat be a különböző
motoros, rádiós árnyékolók vezérlésére.
• Biztonság üzemmód: jelenlétszimuláció aktiválásával.
• Alkony funkció: az árnyékolók az évszaknak megfelelően működnek.

HÁZVEZÉRLÉS - PROGRAMÓRA ÉS TÁVIRÁNYÍTÓ EGYBEN

Telis 6 Chronis RTS

6 csatornás programóra és távirányító.
• Alkalmas Somfy rádiós motorral szerelt árnyékolók, pl. redőny, napellenző, reluxa,
roló, zsaluzia, garázs- és kertkapu stb. időzített csoportos vezérlésére.
• Automata üzemmódban az előre beprogramozott értékek szerint működnek az
árnyékolók. Minden nap hat különböző időzített parancsot állíthat be a megadott
csoportokra.
• Alkony funkció: az évszakhoz igazodva a redőnyök sötétedés után lehúzódnak.
• Jelenlétszimuláció: otthona lakottnak tűnik akkor is, ha Ön nyaral.
• 2 színben kapható: Pure (fehér) és Silver (ezüst). A távirányító kínálat
megtekinthető a 8. oldalon.
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Motorok és vezérlések redőnyhöz

Kényelem és energiamegtakarítás!

Csökkentse költségeit

NYÁRON

dinamikus árnyékolássalTM!

Napközben a fényérzékelő parancsára a
redőnyök lehúzódnak, megakadályozva
a szoba túlmelegedését, így kevesebb
ideig kell a légkondícionáló berendezést
használni.

A Somfy által kínált dinamikus
árnyékolás alkalmazásával otthona
automatikusan reagál a környezet
változásaira, így Ön energiát
takaríthat meg télen és nyáron,
kellemes környezetet varázsolva
otthonába.

TÉLEN
A redőnyök napközben beengedik a
melegítő napsugarakat, rásegítve a fűtésre.
Sötétedés után pedig automatikusan lehúzódnak, megakadályozva a ház lehűlését.

ENERGIA
TAKARÉKOS
megoldások

TÖKÉLETES KÉNYELEM MINDEN TÉREN!
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Kényelem a szemnek

Természetes szellőzés

Védje bútorait és növényeit

A lehúzott, vagy félig leengedett
redőnyök megakadályozzák
a monitor, vagy tv képernyő
visszatükröződését.

Állítsa be a redőnyök lamelláit
úgy, hogy szabadon áramolhasson a levegő, de mégse
kukucskálhasson be senki az
ablakokon. Mindez elmenthető
a «my» kedvenc pozícióba.

A leengedett redőny megvédi
szőnyegeit és bútorait a kifakulástól és nem engedi, hogy a
káros napsugarak kárt okozzanak a szobanövényeiben.

D i n a m i k u s á r n y é k o l á s TM

Vezeték
nélküli!

vagy

Vezeték
nélküli!

Sunis Indoor WireFreeTM RTS

ThermoSunis Indoor WireFreeTM RTS

Vezeték nélküli, beltéri fényérzékelő.

Vezeték nélküli, beltéri fény és hőmérséklet érzékelő.

• Nyáron, a redőnyök a napállást követve automatikusan ereszkednek le .
• Télen, az érzékelő egyszerűen inaktiválható.

Dinamikus árnyékolás
• Nyáron, a lakás hűvös marad, mivel az érzékelőnek köszönhetően az árnyékoló
mindig megfelelő pozícióba helyezkedik csökkentve a hűtésre fordított energiát.
• Télen, a belső hőmérséklethez igazodva mozgatja az árnyékolókat, így csökkentve
a fűtésre fordított költségeit.

ELŐNYÖK

• Alkony funkció
• Jelenlétszimuláció
• Dinamikus árnyékolás

+

Vezeték
nélküli!

Telis 6 Chronis RTS

Sunis WireFreeTM RTS

Programóra és távirányító

Homlokzatra szerelhető fényérzékelő

• Két üzemmód, két funkció: központi vezérlés és programóra.
• Hozzon létre csoportokat és nevezze el azokat, napi hat program lehetséges.
• Jelenlétszimuláció a nagyobb biztonságért.
• Az alkony funkcióval télen jelentős mértékben csökkenthető a fűtési költség.
• Automatikusan átáll téli, vagy nyári időszámításra.
• Két színben kapható: Pure (fehér) és Silver (ezüst). A távirányító kínálat
megtekinthető a 8. oldalon.

• Nyáron, a redőnyök automatikusan leereszkednek, amint az előre beállított
fény küszöbértéket elérik.
• io-homecontrol változatban is kapható.

U t ó l a g o s rá d i ó s í t á s r e d ő n y ö k h ö z

+
Centralis Uno RTS
Beépített rádióvevő

Telis 1 RTS, vagy Telis 4 RTS

Távirányító 1, vagy 5 redőny egyedi vagy csoportos működtetéséhez.

• Egyszerűen a meglévő kapcsoló helyére szerelhető és könnyen
a távirányítóhoz programozható.

• 1 csatornás, illetve 4 + 1 csatornás távirányító a központi vezérléshez.
• Fel, le, és állj gombokkal, illetve «my» köztes pozícióval.

• Alkalmazható redőny, zsaluzia utólagos rádiósítására.

• 4 színben kapható: Lounge (fekete), Silver (ezüst), Pure (fehér) and Patio (kékfehér). A távirányító kínálat megtekinthető a 8. oldalon.
• io-homecontrol változatban is kapható.

• Kompatibilis rádiós fény és szél-fény érzékelőkkel.

7

Telis RTS távirányítók
széles választéka.

PURE

SILVER

LOUNGE

Válassza a szoba berendezéséhez illő távirányítót!

Situo RTS

PATIO

Fali vezérlő-egység.

Telis 1 RTS

1 csatornás távirányító.
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Telis 4 RTS

5 csatornás távirányító.

Telis Soliris RTS

Telis 4 Soliris RTS

1 csatornás
távirányító aktiválható
fényérzékelési funkcióval.

5 csatornás távirányító, az ötödik
csatornán aktiválható
fényérzékelési funkcióval.

Telis 1 Mod/Var RTS
1 csatornás távirányító.
Az árnyékoló lamelláinak
pontos kézi beállítása
görgős gomb segítségével.

Telis Mod/Var
Soliris RTS
1 csatornás távirányító
aktiválható fényérzékelési
funkcióval.

Telis 4 Mod/Var RTS

Telis 16 RTS

Telis 6 Chronis RTS

5 csatornás távirányító.
A külső árnyékoló lamelláinak pontos kézi beállítása
görgős gomb segítségével.

Központi távirányító 16
csoporthoz.

6 csatornás távirányító,
amellyel a hét minden
napjára hat különféle
programot állíthatunk be.
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Motorok és vezérlések napellenzőhöz

Automatizálja napellenzőjét, hiszen így megvédheti az árnyékolót és
a teraszt teljesen ki tudja használni!

12. oldal
Távirányítás egyszerűen:
a távirányítónak köszönhetően
könnyedén működtetheti
napellenzőjét a karosszékéből.
A fáradtságos kitekerésnek
vége.

13. oldal
Óvja meg otthonát:
a fényérzékelő segítségével
otthonát könnyedén megóvhatja a betűző napsugárzástól
és hőségtől.

13. oldal
Védje a napellenzőt:
a napellenző élettartamát
növeli a finom, motoros
mozgatás és az automatikus
szélérzékelés.

14. oldal
Legyen többet a szabadban:
használja ki a terasz adta
lehetőségeket éjjel-nappal,
sőt tavasszal és ősszel is.

Rádió technológia: otthona működtetése a legnagyobb kényelemben!

Hogy miért a Somfy-t
válassza?

Radio Technology Somfy®

Csak egyetlen gombnyomás a távirányítón, mely azonnali parancsot ad a napellenző motornak a biztonságos rádió technológia segítségével.

Megbízható beszerelés

A rendszer egyszerűen beüzemelhető, nincs szükség vezetékelésre a távirányító és a motor között.
A motor a napellenző üreges tengelyébe kerül. Nem kell lyukakat fúrni a falba, így otthona nem rongálódik a szerelés során.

Megbízható árnyékoló

A legfontosabb: az RTS rendszerrel működő napellenző otthonának egyéb azonos rendszerével is kompatibilis (pl. motoros redőny, motoros kapu és garázskapu, motoros reluxa, stb.)

A Somfy termékei
megfelelnek az európai
biztonsági előírásoknak. A tervezés
és tesztelés során a legkülönbözőbb környezeti hatásoknak kitéve
vizsgáljuk a termékeinket több ezer
cikluson keresztül. Kiszállítás előtt
a termékeinket 100%-os teszt alá
vetjük, azaz minden egyes terméket
bevizsgálunk a gyártás során, hogy
biztosítsuk a kiváló minőséget.
Garancia

A Somfy motorok vezetékes és io-homecontrol® változatban is kaphatóak. Bővebb felvilágosításért kérdezze a
Somfy viszonteladóit illetve a Somfy Experteket.
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év

A Somfy termékeire 5 év garanciát vállal. Részletek:
www.somfygarancia.hu

Amit a motoros működtetésről tudni érdemes:

Minden típusú napellenző lehet motoros működtetésű!

A Somfy kiemelt ajánlata

Mindegy, hogy Ön milyen típusú napellenzőt választ
otthonába, a Somfy bármelyikhez egyszerűen beszerelhető
és megbízható megoldást tud nyújtani.

Amennyiben napellenzője megnövelt biztonsága mellett dönt
és a teraszt egész évben ki szeretné használni, válassza a Somfy
Sunea CSI RTS motorral szerelt napellenzőt!

kazettás
napellenző

félkazettás
napellenző

(ejtő- v. könyök)
karos napellenző

sínvezetésű
napellenző

Nem szeretné a tekerőkarral mozgatni a napellenzőjét?
Legyen ilyen egyszerű…
Nem kell bonyolult munkálatokba fogni. Napellenzőjét könnyedén át
lehet alakítani távirányítós változatra. Érdeklődjön a lehetőségekről a
Somfy viszonteladóinál!

Sunea CSI RTS

A Somfy különleges motorfunkciói a napellenző élettartamának növelésért
Tökéletes záródás
A kazetta hibátlan záródását garantálja. A napellenző és
rendszer teljes védelme.
Lágy záródás
Amint a kazetta bezárul, a napellenző azonnal megáll így
védve meg a szerkezetet, illetve a napellenző karjait.

Hogyan lesz motoros a napellenző?
A Somfy csőmotor abban a tengelyben helyezkedik el, amire a napellenző
ponyvája rátekeredik. Működtetése megoldható fali kapcsolóval vagy
távirányítóval, illetve automatikus szél-és fényérzekelővel.

beépített Somfy csőmotor
elektromos vezeték

(könyök)kar

Visszaengedés
Miután a kazetta bezárul, a motor kioldja a ponyva
feszítését, megvédve a napellenző anyagát a folyamatos
feszítéstől.
Visszafeszítés
Minden alkalommal, amikor a napellenzőt kiengedi, a
visszafeszítő funkció kifeszíti a ponyvát kiküszöbölve
a feszítetlen, hullámos felületű napellenző küllemet.
Napellenző védelem
Az elektromos érzékelő megállítja a napellenzőt,
amennyiben akadályt érzékel záródás (betekerés) közben.

Ha még nagyobb biztonságra vágyik, kérjen érzékelőt is!

homlokcső

függőleges ponyva

MÉG TÖBB
KÉNYELEMRE VÁGYIK?
Még a függőleges ponyva is működtethető motorral. A homlokcsőben elhelyezkedő Somfy motorral
lehetőség van a ponyva automatikus
leeresztésére, így az alacsony napállás
esetén sem tűz be a nap.

A rádió technológia segítségével a szél-és/vagy fényérzékelő utasítására a
motor az időjárási viszonyok függvényében engedi ki vagy zárja vissza a
napellenzőt.
Szélérzékelő
> a megnövelt biztonságért.
Fényérzékelő
> nagyobb kényelem és energiamegtakarítás.
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Motorok és vezérlések napellenzőhöz

Élvezze a rádió távirányítású, motoros napellenző adta lehetőségeket!

Élvezze a távirányítás adta
kényelmet és működtesse napellenzőjét
a karosszékből!
Miért ne használná ki egy kényelmes,

Megkönnyítjük a mindennapokat!
Működtesse napellenzőjét úgy, ahogy Ön szeretné. És ehhez meg se kelljen mozdulni.
TÁVIRÁNYÍTÓK NAPELLENZŐHÖZ

Telis 1 RTS vagy Telis 4 RTS

megbízható rendszer adta lehetőséget,

Egy napellenző vagy napellenző csoportok működtetéséhez.

és egyidejűleg megvédi napellenzőjét

• 1 csatornás, illetve 4 + 1 csatornás távirányító a központi vezérléshez.
• Fel, le és állj gombokkal, illetve «my» kedvenc pozícióval.
• 4 színben kapható: Lounge (fekete), Silver (ezüst), Pure (fehér) and Patio (kék-fehér).
A távirányító kínálat megtekinthető a 8. oldalon.

azoktól a károktól, amelyeket egy várat-

Telis Soliris RTS vagy Telis 4 Soliris RTS

mellyel növelheti a kényelemérzetét

Egy napellenző vagy napellenző csoportok működtetéséhez,
a Sunis WireFreeTM RTS fényérzékelő beállításához.

lan időjárási körülmény okozhat.

• 1 csatornás, illetve 4 + 1 csatornás távirányító a központi vezérléshez.
• Fel, le és állj gombokkal, illetve «my» kedvenc pozícióval.
• 4 színben kapható: Lounge (fekete), Silver (ezüst), Pure (fehér) and Patio (kék-fehér).
A távirányító kínálat megtekinthető a 8. oldalon.

TÁVIRÁNYÍTÓK: JÓ RÁNÉZNI, JÓ HASZNÁLNI!
Az otthonával legnagyobb összhangban – válassza az Önnek
leginkább tetsző kivitelt.
A Somfy ajánlása a Patio (kék-fehér) változat, amely kül-és beltérre
egyaránt alkalmas, hiszen ez ütés-és cseppálló tulajdonságokkal
rendelkezik.
Pure

Silver

Lounge

Patio

C S A K A S O M F Y- N Á L

A «my» funkció:
a napellenző Ön által leginkább kedvelt
helyzetét (pozícióját) elmentheti és a «my»
gomb megnyomásával bármikor előhívhatja.
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Felújítás?

Alakítsa át meglévő rendszerét
motoros működtetésűre!
Az univerzális RTS rádióvevővel
átalakíttathatja árnyékolóját RTS
rádió távirányításúra. Ezzel lehetősége
nyílik a távirányítás, illetve a szél-és
fényérzékelő funkciók használatára.

Hogyan tudja megóvni otthonát a tűző napsütéstől?
A Somfy fényérzékelője napos időben automatikusan kiengedi a napellenzőt, védi otthonát, bútorait,
növényeit a betűző napfénytől és a hőségtől.
VEZETÉK NÉLKÜLI FÉNYÉRZÉKELŐ

Sunis WireFreeTM RTS

Teljesen önműködő fényérzékelő.
• Vezeték nélküli, napelemes működés.
• A homlokzaton bárhol elhelyezhető.
• Az évszaknak megfelelően állítható be a fényérzékenység.
• Kizárólag Telis Soliris RTS távirányítóval működtethető.
• io-homecontrol változatban is kapható.

+

TÁVIRÁNYÍTÓ NAPELLENZŐHÖZ

Telis Soliris RTS, vagy Telis 4 Soliris RTS

Egy napellenző vagy napellenző csoportok működtetéséhez,
a Sunis WireFreeTM RTS fényérzékelő beállításához.
• 1 csatornás, illetve 4 + 1 csatornás távirányító a központi vezérléshez.
• Fel, le és állj gombokkal, illetve «my» kedvenc pozícióval.
• 4 színben kapható: Lounge (fekete), Silver (ezüst), Pure (fehér) and
Patio (kék-fehér). A távirányító kínálat megtekinthető a 8. oldalon.
• io-homecontrol változatban is kapható.

Hogyan tudja megóvni a napellenzőt a széltől?
A szélérzékelő automatikusan behúzza a napellenzőt szeles időben, akár abban az esetben is,
ha Ön éppen nincs otthon. Kérje a napellenzőt eleve szélérzékelővel!
VEZETÉK NÉLKÜLI SZÉLÉRZÉKELŐ

Eolis 3D WireFreeTM RTS

Napellenző homlokcsövére szerelhető (egy napellenzőhöz).
• Vezeték nélküli (elemmel működik).
• Hosszú élettartamú elemmel.
• Minden RTS rendszerű napellenzővel működik.
• 3 kivitelben kapható: fehér, bronz, fekete.
• io-homecontrol változatban is kapható.

vagy

SZÉLÉRZÉKELŐ

Eolis RTS

Homlokzatra szerelhető, több napellenzőhöz.
• Szélérzékelő (vezetékes).
• Minden RTS rendszerű napellenzővel működik.

A SOMFY AJÁNLÁSA

A nagyobb kényelem és
biztonság érdekében a
Somfy ajánlja a szél-és
fényérzekelő együttes
használatát.

VEZETÉK NÉLKÜLI FÉNYÉRZÉKELŐ

+

Sunis WireFreeTM RTS
VEZETÉK NÉLKÜLI SZÉLÉRZÉKELŐ

Eolis 3D WireFreeTM RTS
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Motorok és vezérlések napellenzőhöz

Legyen még egy szobája!

Élvezze a kellemes vacsorát a
családdal, barátokkal.
Jó a társaság, de már besötétedett?

Maradjanak még a teraszon!
Nem kell a lakásba vonulni sötétedéskor vagy hűvös időben.
Este a napellenzőt és a kerti világítást is ugyanazzal a távirányítóval működtetheti.

Maradjanak még nyugodtan

NAPELLENZŐBE ÉPÍTHETŐ VILÁGÍTÁS MODUL

a teraszon, hiszen csak fel kell kapcsolni
a napellenző lámpáit.

Lighting Mod/Var Ramp RTS

Hűvösek az esték?
Emiatt sem kell bemenni. A napellenző
alsó részéhez szerelt hősugárzó egyetlen
gombnyomással bekapcsolható és már
árad is a kellemes meleg.

+

Világítás modul beépített RTS rádióvevővel, a fényerősség a távirányítóval
változtatható.
• Alumínium, 3 méter hosszú (1 m-es változatban is rendelhető).
• Állítható, króm színű halogén szpotlámpákkal.
• A terasz homlokzatára vagy a napellenző szerkezetére szerelhető.
• Elektromos vezetékelést igényel.
• Elérhető színek (fehér, ezüst, antracit).

TÁVIRÁNYÍTÓ NAPELLENZŐHÖZ

Telis 4 Mod/Var RTS

Használja ugyanazt a távirányítót a napellenzőhöz és a benti, vagy kültéri
világításokhoz is fényerősség szabályzóval.
• 4+1 csatornás távirányító.
• Fel, le és stop gombok, illetve «my» (kedvenc) pozíció.
• 3 kivitelben kapható: Pure (fehér), Silver (ezürst) és Lounge (fekete).
A távirányító kínálat megtekinthető a 8. oldalon.
A SOMFY AJÁNLÁSA

Telis Mod/Var RTS
Az első távirányító görgővel, amely
lehetővé teszi a megfelelő fényerősség
beállítását a világítás modulon, illetve
szabályozza a hősugárzó fűtési hőjét.
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«my» gomb
A kedvenc fényerősség és hőmérséklet
elmenthető a távirányító memóriájába és a «my»gomb megnyomásával
bármikor előhívható.

Élvezze a szabad levegőt hűvös időben is!
Nincs is annál jobb érzés, mikor a tavasz első lehelletét, a növények éledezését a teraszról figyelheti.
A napellenzőre szerelhető fűtés modullal mindez lehetséges!
Töltse szabad idejét a teraszon kora tavasztól késő őszig.

NAPELLENZŐBE ÉPÍTHETŐ FŰTÉS MODUL

Heating Mod/Var Ramp RTS

+

Az infravörös hősugárzó beépített rádióvevővel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy a napellenzőhöz
használt távirányítóval állíthassa be a fűtés erősségét.
• Alumínum váz: mérete 50 cm.
• 16 m2-nyi területet fűt be, csak az emberi testet melegíti, a levegőt nem. Kb. 8-10 ember fér el kényelmesen a hősugárzó befűtési területén és garantáltan nem fog fázni senki sem.
• A terasz homlokzatára, vagy a napellenző szerkezetébe szerelhető.
• Elektromos vezetékelést igényel.
• Elérhető színek (fehér, ezüst, antracit).

TÁVIRÁNYÍTÓ NAPELLENZŐHÖZ

Telis 4 Mod/Var RTS

Használja ugyanazt a távirányítót a benti és a kültéri világításokhoz és a
hősugárzóhoz is, hő- és fényerősség szabályzóval.
• 4+1 csatornás távirányító.
• Fel, le és stop gombok, illetve «my» kedvenc pozíció.
• 3 színben kapható: Pure (fehér), Silver (ezüst) és Lounge (fekete).
A távirányító kínálat megtekinthető a 8. oldalon.

SOMFY AJÁNLÁS

Felújítás?

Alkalmazza a Somfy
megoldásokat a télikertben!
A fűtés és világítás moduiok
ideálisak a télikerthez is!
Élvezze a távirányjtó nyújtotta
kényelmet a télikertben is, beépített világítás és hősugárzóval.

Alakítsa át meglévő rendszerét
motoros működtetésűre!
Már rendelkezik világítással, vagy
fűtőtesttel a teraszon?
Egy megfelelő rádióvevő beillesztésével
meglévő rendszerét is irányíthatja Somfy
távirányítóval.

Bővebb felvilágosításért kérdezze
a Somfy viszonteladóit illetve a
Somfy Experteket.
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Somfy Kereskedelmi Kft.
1103 Budapest,
Gyömrői út 105.
Tel.: +36 (1) 814 5120
Fax: +36 (1) 814 5121
www.somfy.hu
www.somfygarancia.hu

év

A Somfy termékeire 5 év garanciát vállal. Részletek: www.somfygarancia.hu
Ne felejtse el megőrizni a viszonteladóinktól kapott számlát a garancia érvényesítésére!

A Somfy által kínált io-homecontrol® megoldások illeszkednek az intelligens otthon elvárásaihoz, legyen szó redőnyről, napellenzőről, belső árnyékolókról, garázs- és kertkapukról, ablakmozgatásról vagy akár világításról.

Az intelligens otthon megoldások utólag is bővíthetőek, együttműködnek más gyártók
temékeivel és interneten keresztül is ellenőrizhetőek és működtethetőek.
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