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Home Motion by Somfy  
-möjigheterna är oändliga
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Det intelligenta hemmet finns nu 
inom räckhåll och är lätt att använda

io-homecontrol®är enklare och billigare att 
installera, lättare att uppgradera när behoven 
ändras och ger en garanterad kompatibilitet 
under lång tid mellan olika produktfabrikat 
i byggbranschen. 

io-homecontrol®

io-homecontrol® är den nya radiokommuni-
kationsstandarden för hemutrustning. Somfy 
integrerar io-homecontrolteknologi i markiser, 
grindar, garageportar och belysning samt i 
fönsterjalusier.
Dessutom delar Somfy denna teknik med andra 
stora märken på hemutrustningsmarknaden.

Genom att välja io-motoriserade 
produkter kommer ditt hem att 
vara "io-ready" redan från början

Med garanterad kompatibilitet kan du lägga till 
utrustning efterhand: Alla nya "io-produkter" 
integreras automatiskt i systemet. 

Med io-homecontrol® kan Somfy-produkter kommunicera och interagera med varandra och med produkter från andra stora hemutrustningsmärken.

Home Motion - möjligheterna är oändliga

io-homecontrol® -partners

Upptäck alla motordrivna solskydds- och säkerhetslösningar som  

tillsammans utgör det vi kallar Home Motion.

Öppna alla fasadpersienner, screens och fönsterjalusier med ett enda klick.  

Stäng garageporten från bilen, vinkla persiennerna från fåtöljen och njut  

av sol och skugga på uteplatsen utan att resa dig ur vilstolen.

Home Motion från Somfy gör ditt liv enklare och bekvämare!

Luftkonditionering

Uppvärmning

Takfönster

Belysning

Larm

Utvändig persienn

Invändig fönsteravskärmning

Ytterdörr

Garageport

Grind

Markis på uteplats

Pergola

Fönster

Fönstermarkis, Screens
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Tahoma består av två delar:

En styrbox som är enkel att installera

•  Denna gör att du enkelt kan 
aktivera all utrustning i huset.

•  Tahoma-boxen skickar signalen 
till och från dina solskydd och 
radiomottagare.

•  Hemma är din Tahoma-box ansluten till  
din router.

•  Din installatör kan koppla upp sig till boxen 
och göra de inställningar som krävs.

Ett abonnemang 

•  Abonnemanget ger dig tillgång till det web-
baserade Tahoma-gränssnittet.

•  Där får du tillgång till en säker, lösenords-
skyddad HTTPS-webbplats.

• Teckna ditt abonnemang på www.somfy.se 

 

Tahoma-boxen

Betyder trygghet!
Även om jag inte är hemma kan jag kontrollera att mina inställningar  
har utförts korrekt.*
* Gäller endast utrustning som omfattas av radiotekniken i ®io-homecontrol. RTS-produkter kan fortfarande 
styras av surfplattan.

Betyder kontroll!
Jag har alltid kontroll över mitt hem: Jag kan hantera min utrustning efter tycke 
och smak och avaktivera automatiska scenarier när som helst.

TaHoma: hur fungerar det?

1.  Du skickar en instruktion via en dator, en 
surfplatta eller en telefon som är ansluten 
till internet.

2.  Din instruktion tas emot av en säker server 
som dirigerar den till TaHoma-boxen i ditt 
hem. 

3.  Denna box skickar sedan instruktionen till 
den aktuella io-homecontrol®-enheten 
eller RTS-enheten, som skickar en retursignal* 
som bekräftelse. Boxen skickar sedan denna 
signal tillbaka till dig. Hela processen tar 
bara några millisekunder. 
*Gäller io-produkter 

TaHoma 
Ta kontroll över ditt hem.
Var du än befinner dig.
Lanseras våren 2012.

NYHET
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Home Motion by Somfy

Living space
Tänk om du kunde förvandla din uteplats till ett 
andra vardagsrum? En bekväm, välkomnande 
utomhuslounge som du enkelt använder under  
en större del av året?

Comfort and Energy savings
Med automatiska solskydd kommer du hem till en 
sval bostad på sommaren. På vintern fäller du ned 
screens, fasadpersienner och fönsterjalusier i skym-
ningen för att ge extra isolering åt dina fönster och 
kan då sänka uppvärmningskostnaderna.



5

Privacy 
Automatiserade gardiner och solskydd bidrar aktivt 
till din komfort och säkerhet.

Security 
Skapa en trygg hemmiljö med hjälp av Somfys 
motoriserade grind- och garageportsöppnare  
tillsammans med fönsterjalusier. Med hjälp av  
tidsinställd ljusautomatik ser huset bebott ut även 
när du inte är hemma.
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Living space, markisen skapar ett skönt uterum

Få ut det mesta av din  

uteplats med Somfy

Tänk om du kunde förvandla din 

uteplats till ett andra vardagsrum?

En bekväm, välkomnande utom-

huslounge som du enkelt använder 

under en större del av året?

Detta är fullt möjligt med Somfys  

motorer och automatik för uteplatser.

Flexibelt uterum
Det fina med terrassmarkisen är dess flexibla 
konstruktion och stora användbarhet. Du får 
ett komfortabelt uterum som lätt anpassar 

sig efter dagens skiftande behov. Men tänk 
på att markisen måste vara lätt att reglera. 
Med en motor från Somfy blir din markis 
precis så komfortabel som du drömt om. 
Inget kämpigt vevande, med en enkel 
knapptryckning kör du ut markisen precis 
så mycket som är bäst för stunden. Skönt 
när du solar och måste svalka dig med 
jämna mellanrum. Med smartphone eller 
fjärrkontroll behöver du inte ens resa dig 
från solstolen!

Njut av sköna utekvällar i goda vänners lag. 
Skulle det börja dugga behöver ni inte flytta 
in. Med ett kort tryck kör du ut markisen 
istället. Du kan t o m tända myslamporna Justera enkelt markisen från solstolen med  

din iPhone.
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Lighting Mod/Var Ramp RTS
Ljusramp med integrerad RTS-radiomottagare, 
som ger dig möjlighet att justera ljusstyrkan med 
fjärrkontrollen.

Heating Mod/Var Ramp RTS
Värmare med integrerad RTS-radiomottagare, 
som ger dig möjlighet att reglera värmen med 
fjärrkontrollen.

Eolis 3D WireFree io / Sunis WireFree io
De helt trådlösa sol-och vindsensorerna styr 
automatiskt solskyddet efter väderleken. 
Även när du inte är hemma.

när det blir mörkt eller slå på infravärmaren 
om det blir lite kyligt. 

Vill du få ut det bästa av markisen skall du 
också komplettera med en sol- och vindsen-

sor. Då blir din markis en automatmarkis 
som styrs av solljuset och skänker skugga och 
svalka åt din bostad – även då du inte är 
hemma!

På det viset håller sig din bostad svalare 
vilket eliminerar eller minskar behovet av 
dyrbar luftkonditionering. Markisen håller 
sig också hel och ren mycket längre, den ris-
kerar inte att blåsa sönder och inbrottstjuven 
vet inte vad han skall tro med markiser som 
byter position under dagen (det kan ju vara 
någon hemma).

Med en automatiserad markis utnyttjar du 
din investering maximalt.

Med automatik från Somfy 

Utnyttjar du din investering hela dagen 
– inte bara när du är hemma.

Håller sig dina solskydd hela och rena 
– länge.

Slipper du komma hem till ett stekhett hus.

TiPS från Somfy

Easy Sun io
Fjärrkontroll med animeringar och symboler.  
Få återkoppling via display.
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Comfort and Energy savings, svalare på sommaren och varmare på vintern

Stäng ute värmen
Visste du att det en solig sommardag ström-
mar lika mycket värme genom dina fönster 
som om du hade kört alla dina element på 
fullt – plus ett par extraelement? Inte att 
undra på att det kan bli varmt. 

Bästa lösningen för att undvika ett stekhett 
hus är att stoppa värmen redan utanför 
huset med solskydd som t.ex. fönstermarki-
ser, screens,  fasadpersienner eller fönster-
jalusier. Då kan du fortfarande se ut genom 
fönstret och njuta av det vackra solljuset.

Alternativt kan du stoppa värmen på insidan 
av glaset med invändiga produkter som persien-

ner och rullgardiner. Allra bäst är naturligtvis en 
kombination av yttre och inre solskydd.

Men tänk på att vädret växlar snabbt, det 
måste vara lätt att reglera solskydden. Det 
är en klen tröst att ha markiser om de är 
infällda för att det regnade och blåste när du 
åkte hemifrån på morgonen. Med automatik 
som en sol- och vindsensor styrs din markis 
efter solljuset. Fönster, inredning och växter 
skyddas från skadlig strålning och skulle det 
börja blåsa känner sensorn av detta och kör 
in markisen vid en förutbestämd vindstyrka. 

Med automatiska solskydd kom-

mer du hem till en sval bostad på 

sommaren. På vintern fäller du 

ned screens, fasadpersienner och 

fönsterjalusier i skymningen för att 

ge extra isolering åt dina fönster 

och kan då sänka uppvärmnings-

kostnaderna.
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Comfort and Energy savings, svalare på sommaren och varmare på vintern

Energibesparing 
Energikostnaderna har tredubblats under de 
senaste 10 åren. Råvarubrist och stigande 
efterfrågan på energi kommer att driva upp 

priset ytterligare. Automatiserade fönster-
jalusier kan spara upp till 800 kWh per 
hushåll och år.

Uppvärmningskostnader på vintern
Med timers får du fönsterjalusierna att auto-
matiskt öppnas på morgonen och stängas på 
kvällen. Stängda jalusier skapar en luftspalt 
mellan fönstret och jalusin (alt. screens eller 
fasadpersienner), som minskar värmeutstrål-
ningen.

Vid fint väder på dagarna används solens 
energi för att värma upp rummen genom att 
låta solen strömma in genom fönstren. För 
maximal energibesparing körs jalusierna ner 

vid mulet väder, så att värmen stannar kvar 
i rummen.

En kombination av sol-, termostat- och 
timerstyrning ger bästa möjliga energibespa-
ring. Med rätt inställning kan du spara upp 
till cirka 12%* i uppvärmningskostnad.

Med det nya webbaserade styrsystemet 
TaHoma har du möjlighet att justera ins-
tällningarna och styra dina solskydd och 
fönsterjalusier via smartphone eller PC, på 
jobbet, semestern eller hemma. Tahoma har 
en obegränsad timerfunktion vilket gör det 
möjligt att lägga upp ett oändligt antal auto-
matiska upp- och nedkörningar per dag.

På sommaren
•	 Solskyddet hindrar solstrålarna från att träffa 

fönsterrutan.
•	 Nattens kyla ger svalka till huset.

Resultatet blir ett behagligare inomhusklimat 
med upp till 9°C lägre temperatur.

På vintern
•	 Minska värmeutstrålingen med nedfällda screens, 

fasadpersienner eller fönsterjalusier.
•	 Använd solens energi för att värma upp huset 

genom att låta solen strömma in genom fönstren.

Spara upp till ca 12%* i uppvärmningskostnad.

* Gäller fönsterjalusier enligt Physibelstudien - Belgien,  ES-SO 
(Europeiska Solskyddsförbundet) - Bryssel, Frauenhofer institut 
Bauphysik - Stuttgart.

Med TaHoma® skapar du enkelt händelseförlopp i din 
PC för att minimera energiförbrukningen i ditt hem.
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Privacy, varje rum har sin perfekta gardinlösning

Dekorativa insynsskydd  
och solskydd!
Med motorn osynligt inbyggd i 
rullgardinen blir installationen 
snygg och funktionell. Inga 

linor eller kedjor hänger i fönstret. Rullgar-
dinen körs automatiskt till önskat läge med 
fjärrkontroll, tidsstyrning eller solautomatik.

Klassisk persienn eller vacker 
träpersienn?
Oavsett vilket så sitter motorn 
dold i persiennen. Fönstret blir 

fritt från linor och vridstänger som annars 
alltid finns där.

Automatiserade gardiner och sol-

skydd bidrar aktivt till din komfort 

och säkerhet.

Hissgardin eller plisségardin?
Gardiner med mjukare design 
kan automatiseras på samma 
sätt som andra produk-
ter. Motorn är helt dold och 

automatiken placeras antingen i produkten 
eller undanskymt bakom gardinen. Styr via 
solautomatik, timer eller fjärrkontroll.

En njutning var gång du drar 
från gardinerna!
En automatiserad gardin ger tyst, 
smidig och snabb öppning och 

 stängning. Gardinen kan även  öppnas och 
stängas för hand.Telis Modulis

Steglös reglering av  lamellvinkling
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•	 En solsensor hjälper till att hålla nere 
värmen genom att dra för gardinerna 
när det behövs. 

•	 Med timer som styr gardinen flera 
gånger per dag ser hemmet bebott ut 
även under semestern. 

•	 Komplettera med ljusstyrning och styr  
allt från samma fjärrkontroll eller 
smartphone.  

•	 Med Telis Modulis fungerar persiennen 
som en dimmer av det naturliga ljuset.

Smoove RTS väggsändare med touch-
kontroll och utbytbara ramar.

TiPS från Somfy

Glydea™
Gardinskena med tyst och stark motor. Diskret skena som fästs 
mot vägg eller i tak. Fungerar med alla gardiner och motorn 
döljs helt av gardinen. 

Thermosunis Indoor WireFree™ RTS
Solautomatik för invändig montering.
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Security, säkra ditt hem med ett enkelt klick

Garageportöppnare
Sitt tryggt och skönt kvar i bilen och låt Somfy 
öppna och stänga garaget. Öppna garaget 
från bilen så slipper du gå ut i regn, kyla 
och mörker. Motorn fungerar också som lås, 
när porten är stängd är den också låst. Du 
behöver inte  längre gå ur bilen för att låsa.

Alla i familjen har sin egen fjärrkontroll.
Komplettera med en väggmonterad kod-
nyckel, och kanske väggmonterad brytare 
inomhus. Med io sysstemet får du dessutom 
bekräftelse på att porten har stängts även 
om den är ur sikte.

Systemet kan utrustas med en diskret batteri-
backup som försäkrar att systemet fungerar 

även under extrema förhållanden. Om det 
saknas elektrisk anslutning finns även 
möjlighet till solcellsdrivning.

Grind
Med fjärrkontroll  kan du också öppna dina 
grindar. Ett enkelt tryck på knappen så 
slipper du stiga ur bilen. Grinden stängs 
automatiskt bakom dig. 

Om du går eller cyklar, kan du välja att öppna 
enbart den ena halvan av grinden. Barn och 
husdjur skyddas av en hindersensor som 
omedelbart stoppar grinden vid klämrisk. Med 
motor till grinden är grinden låst när den är 
stängd och ditt hem och trädgård blir tryggare.

Skapa en trygg hemmiljö med hjälp 

av Somfys fönsterjalusier tillsammans 

med grind- och garageportsöppnare 

och larm. Med hjälp av tidsinställd 

ljusautomatik ser huset bebott ut 

även när du inte är hemma.

Keytis 4 Home io
Fjärrkontroll för garageportar, grindar,   
motoriserade lås och takfönster.
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Belysning
Visst är ett upplyst hem ett varmt och välkom-
nande hem. Det ger också ökad trygghet 
och säkerhet. Men du vill ha kontroll på 
vad som är tänt var och när. Med Somfys 

produkter kan du tända och släcka med din 
fjärrkontroll till garaget och grinden. 

Inbrottsskydd 
I Sverige utförs det drygt 20000 inbrott per 
år i bostäder. Genom att investera i tex. 
fönsterjalusier försvårar du för tjuven att ta 
sig in via fönster och dörrar. När jalusin är 
nedkörd är det inte möjligt att pressa upp 
jalusiet med handkraft, tack vare själva 
motoriseringen och konstruktionen.

Automatiska jalusier skyddar din egendom 
från oönskade intrång, genom att in-
brottstjuvar får intryck av att huset är bebott.

Hemlarm
Inom kort finns även trådlösa larm kompa-
tibla med samma system. Sätt av/på larmet 
med fjärrkontrollen eller telefonen, och få 
bekräftelse på att huset är larmat. Koppla 
larmet till larmcentral eller till dig själv och 
dina grannar. 

Utrusta ditt hem med Tahoma och alla fun-
ktioner blir tillgängliga via din iPhone. Lägg 
in automatiska ”stäng/släck” tider, för att 
försäkra dig om att allt är stängt och släckt  
på kvällen.
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Home Motion, styr ditt hem med hjälp av TaHoma, Skitter eller Smoove

Med Tahoma får jag tillgång till en ny

värld av hemautomation: enkelt, 

lättillgängligt och uppgraderings-

bart. Med Tahoma är det jag som 

fattar besluten: Jag har kontroll över 

mitt hem!

Var jag än är kan jag kontrollera  
utrustningen i mitt hem
Jag kan hantera all utrustning i mitt hem 
från kontoret (via min PC) eller till och med 
på resande fot (via en smartphone eller en 
surfplatta med Internetanslutning).

Jag kan när som helst kontrollera tillståndet 
för en viss utrustning i realtid - öppen eller 
stängd, på eller av - och vid behov ingripa.

Konfigurera dina io- och RTS produkter. Jag 
kan programmera min scenarier så att de 
aktiveras automatiskt varje dag i veckan, vid 
en tidpunkt som jag väljer. Tack vare den 
webbaserade lösningen kan du, var du än 
befinner dig, aktivera eller avaktivera ett 

scenario eller solsensor via en Iphone eller 
Ipad. Du kan köra ner solskydden, tända en 
eller flera lampor. Allt sker i realtid och du 
får återkoppling* i loggen.
*gäller io-produkter

Med TaHoma från Somfy 

Var jag än är kan jag kontrollera 
utrustningen i mitt hem!

Scenario?
Det handlar om att programmera hemmet 
för att göra livet enklare!

TaHoma
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Pure

Silver Lounge

Light Bamboo

Cherry

Silver Mat

Black

Amber Bamboo

Walnut

Jag kan aktivera min scenarier

där jag behöver dem, och min 

Smoovebrytare passar perfekt in  

i min inredningsstil.

Skitter io
Skitter io – en liten, rund fjärrkontroll för 
två scenarios, som kan placeras precis där 
jag vill ha den, t ex på en möbel eller på 
en vägg. Lysdioden visar att ditt kommando 
utförts.

Skitter io är idealisk för att aktivera två 
förinspelade scenarier: till exempel ett «God 
natt» scenario som låser alla dörrar, släcker 
belysningen och fäller ner rullgardinerna, och 
ett «God morgon» scenario som tänder belys-
ningen igen och rullar upp gardinerna.

Smoove - den trådlösa väggsändaren 
Smoove är ett genombrott för form och 
funktion i hemmet. Med ny, innovativ 
touch-teknologi styr du fjäderlätt ljuset och 
atmosfären i ditt hem. Smoove har en tidlös 
design med en ren och enkel elegans som 
står sig väl över tiden. Med olika utföranden 
och matchande ramar kan du alltid hitta en 
kombination som passar perfekt in i din stil.

Planera ditt Skitter-scenario via din PC
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PacK SUn SEnSoR io
Paket innehållande Sunis Wirefree io + Sensor Box io. 
Trådlös solsensor för solskydd och jalusier som hjälper 
dig att hålla huset svalt. Du kan koppla upp till tio sen-
sorer till varje Sensor Box io.

SUnIS SEnSoR RTS
Helt trådlös solcellsdriven solsensor som sänder sol-
värde till RTS-motor eller mottagare. Solcellerna gör 
sensorn helt självförsörjande. För vindskydd komplet-
tera med Eolis Sensor RTS eller Eolis 3D WireFree RTS. 

THERMoSUnIS InDooR RTS
Batteridriven solautomatik för invändig montering.  
Energisparfunktion - kan ställas in så att solautoma-
tiken börjar fungera när temperaturen i rummet har 
uppnått önskad temperatur.

fr. 1985 kr fr. 2285 kr fr. 1785 kr

AuToMATik oCH SEnSorEr / FjärrkonTroLLEr oCH väggbryTArE

EoLIS 3D WIREFREE io / RTS
Trådlös vindsensor som skyddar din terrassmarkis mot 
starka vindar. När markisen skakar för mycket körs den 
automatiskt in. 
Finns som io och RTS och i färgerna grå, vit och svart.

EoLIS WIREFREE io
Trådlös vindsensor som skyddar alla solskydd mot vind. 
Kombinera med Easy Sun io och Sensor Box för att få 
maximal automatik hos dina solskydd. 

SoLIRIS SEnSoR RTS
Sol- och vindsensorn sänder information trådlöst till 
motorn. Inställning av sol- och vindkänslighet görs 
direkt på sensorns undersida. Finns också med enbart 
vindsensor, Eolis sensor RTS

fr. 1330 kr fr. 1585 kr fr. 2060 kr

SKITTER io – Nyhet
Scenario-spelare i fickformat för att aktivera 2 scenarios 
(t. ex. god morgon/god natt,  gå ut/komma hem, öppet 
och ljust/dämpat och mysigt). Lätt att placera i ditt hem 
och enkel att programmera via PC. Finns i flera olika 
färger.

TaHoMa  – Nyhet
Ta kontroll över solskydd, lampor, Velux-takfönster och 
motorvärmare och få feedback i iPhone / iPad / internet 
på jobbet, på semestern, på bussen etc. Lättförståeligt, 
användarvänligt och överskådligt. Styr både io- och 
RTS-produkter.

TELIS 6 cHRonIS RTS
Fjärrkontroll för 1-6 produkter, eller grupper av pro-
dukter med solautomatik och timerfunktion. Finns i vit 
och silver.

fr. 3450 kr fr. 1530 kr fr. 1655 kr
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EaSy SUn io
Fjärrkontroll med animeringar och symboler. Få åter-
koppling via display. Sol- och vindvärdet kan enkelt 
ställas in via fjärrkontrollen. Lyft bort fjärrkontrollen från 
väggfästet och solfunktionen är urkopplad. 5 kanaler. 
Välj mellan tre färger; Pure, Pearl och Silver.

Telis composio io
Fjärrkontroll med väggfäste och möjlighet att styra upp 
till 40 produkter. Få återkoppling via display. För indivi-
duell- eller gruppstyrning. Finns i tre olika färger; Pure, 
Pearl och Silver.

SITUo MoBILE io
Fjärrkontroll med väggfäste för en produkt eller en 
grupp produkter. Lokal fjärrkontroll för tex. ett rum. Välj 
mellan tre olika färger; Pure, Pearl och Silver.

fr. 1985 kr fr. 2380 kr fr. 695 kr

SMooVE io / RTS
Modern väggsändare för en produkt eller en grupp 
produkter, som passar med de flesta inredningar, 
tack vare kombinations möjligheterna med olika 

väggsändaren och kombinera med ramar i åtta olika 
utföranden. Smoove ger dig friheten att spegla din  
personliga stil!
* Omkopplare finns endast som io.

Ram fr. 30 kr

TELIS RTS
Fjärrkontroll för individuell- eller gruppstyrning. Välj 
mellan  1 och 5 kanaler, med eller utan sol - och vin-
dautomatik. Finns i fyra utföranden; Pure, Silver, Patio 
och Lounge (svart).

TELIS MoDULIS RTS
Fjärrkontroll för individuell- eller gruppstyrning med 
möjlighet att vinkla en persienn, justera en lampa eller 
värmare med scroll-hjul. Välj mellan 1 och 5 kanaler, 
med eller utan sol - och vindautomatik. Finns i tre fär-
ger; Pure, Silver och Lounge (svart). 

TELIS 16 RTS
Fjärrkontroll med väggfäste och stor, tydlig display. För 
1-16 produkter eller grupper av produkter.

fr. 425 kr fr. 650 kr fr. 1595 kr

Smoove io, trådlös touch-brytare

Smoove A/M io, trådlös touch-brytare med  
omkopplare för automatik (av/på)

touch-enheter och ramar. Väggsändaren finns 
som touch-brytare med och utan omkopplare* för 
automatik (av/på). Välj mellan fem olika färger på 

VäggSändaRe fr. 475 kr 
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PLUG REcIEVER io – Nyhet
Fjärrstyrd av/på strömbrytare för lampor och andra 
elektriska produkter. Via io-systemet ser du i din 
fjärrkontroll eller smartphone att ditt kommando gått 
fram. Max 2300W.

LIGHTInG REcEIVER io – Nyhet
Fjärrstyrd av/på strömbrytare för utebelysning, träd-
gårdslampor, innebelysning och liknande produkter. 
Via io-systemet ser du i din fjärrkontroll eller smart-
phone att ditt kommando gått fram. Max 500W.

LIGHTInG oUTDooR / InDooR RTS
Radiomottagare för t.ex. belysning inomhus, utebelys-
ning, trädgårdslampor och springvatten. För invändigt 
montage, infälld i apparatdosa eller i box för utvändigt 
montage. Max 500W.

fr. 995 kr fr. 895 kr fr. 595 kr

PoWER-PLUG RTS
Fjärrstyrd av/på strömbrytare för styrning av lampor och 
andra elektriska produkter. Kompatibel med Somfy RTS 
fjärrkontroller och timers. Max 2000W.

LIGHTInG MoD/VaR RaMP RTS – Nyhet
Ljusramp för montage t.ex. under markisen. Plug & play 
med integrerad radiomottagare. Justera ljustyrkan med 
scrollhjulet på fjärrkontrollen. Välj mellan två längder, 
1 och 3m och mellan mörkgrå, ljusgrå och vit färg på den 
längre rampen.

HEaTInG MoD/VaR RaMP RTS – Nyhet
Terrassvärmare för montage t.ex. strax under markisen. 
Plug & play med integrerad radiomottagare. Justera vär-
men (33, 66, 100%) med scrollhjulet på fjärrkontrollen. 
Finns nu i mörkgrå, ljusgrå och vit.

fr. 795 kr fr. 3835 kr fr. 5990 kr

LIGHTInG MoD/VaR RTS
Fjärrstyrd steglös dimmer. Tack vare små dimensioner 
får den plats i en standard-väggdosa (apparatdosa). 
Max 300W.

HEaT REcEIVER RTS
Fjärrstyrd strömbrytare speciellt framtagen för att  styra 
230V infravärmeaggregat eller quartz värmare, men 
kan även användas till andra 230V produkter upp till 
max 2000W.

HEaTInG MoD/VaR REcEIVER RTS – Nyhet
Fjärrstyrd strömbrytare speciellt framtagen för att  
styra 230V infravärmeaggregat eller quartz värmare, 
men kan även användas till andra 230V produkter 
upp till max 3000W. Optimal för att styra 2 st 1500W 
quartzvärmare.

fr. 895 kr fr. 1195 kr fr. 1495 kr
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Garanti

års

Kvalitet
Våra produkter uppfyller alla eU:s 

säkerhetsnormer. Innan Somfy-

produkterna installeras i ditt hem har de först 

testats omsorgsfullt i våra laboratorier och i 

verkliga livet. Somfy lämnar 5 års produktga-

ranti på alla motorer och styrenheter.

Innovationer
I våra forskningscenter har Somfy över 400 

ingenjörer och tekniker anställda och före-

taget har registrerat över 280 patent för sina 

innovationer.

Som ett exempel har vi funktionen auto/

manual som ger dig möjlighet att själv ta 

kontrollen och koppla ur automatiken.

 eller varför inte snilledrag som ”husknap-

pen”, som låser alla ingångar med ett enda 

klick. eller knappen ”my” som direkt ställer 

en viss utrustning i favoritläget.

Scrollhjulet på fjärrkontrollen modulis som 

med hög precision justerar persiennlameller-

nas vinkel är en annan Somfy-innovation.

Design
ergonomiska fjärrkontroller är enkla och 

behagliga att använda. designen anpassar sig 

enkelt till din livsstil och din heminredning. 

grind- och garageportsmotorerna med sina 

säkerhets- och komforttillbehör kombinerar 

användarvänlighet med snygg design.

Teknik
Somfy har byggt upp ett gediget kunnande 

inom trådlös teknik. Tillförlitligheten i Somfys 

radioteknik har gjort den till ett standardval 

när det gäller komfortlösningar i hem-

met. Somfy deltar i ett nära samarbete för 

utveckling av io-homecontrol®, som ger dig 

möjlighet att kommunicera med din bostad. 

Framtiden är här!

Återförsäljarnätverk
Somfys installationspartners är egna före-

tagare som är specialister på Home motion 

och som fått utbildning i att installera Somfys 

motorer och automatiksystem. de har åtagit 

sig att uppfylla Somfys kvalitetskontrakt. din 

Somfy-installatör hjälper dig genom hela 

projektet för att garantera att du blir nöjd.

Ett företag med samhällsansvar
Somfy är aktivt engagerad när det gäller 

socialt ansvar och miljöhänsyn överallt där 

företaget är verksamt.

 För att göra verklighet av sitt engagemang 

har bolaget grundat en egen fond. mål-

sättning: öka förståelsen för miljön och de 

naturliga sambanden.

  de initiativ som utvecklats och fått stöd 

från fonden är sådana som främjar kunska-

pen om våra naturliga omgivningar och som 

vill öka allmänhetens och särskilt ungdo-

marnas medvetenhet. det är Somfy-fondens 

uppgift att vidta åtgärder i alla länder där 

koncernen är verksam. Somfy uppmuntrar 

sin personal att delta i projekten som stöds 

av fonden.

Spara energi med 
TaHoma®!

På vintern:  
Jag kan t ex. programme-
ra mina fasadpersienner, 
screens och fönsterjalusier 
att automatiskt stänga i skymningen för 
att ge extra isolering åt mitt fönster, vilket 
innebär lägre värmekostnader.

På sommaren:  
Solsensorerna reglerar automatiskt mina 
markiser, screens och fasadpersienner. På 
så sätt kan jag hålla huset svalt, även 
när jag inte är hemma.

På sommaren
•	 Solskyddet hindrar solstrålarna från att träffa 

fönsterrutan.
•	 Nattens kyla ger svalka till huset.

Resultatet blir ett behagligare inomhusklimat 
med upp till 9°C lägre temperatur.

På vintern
•	 Minska värmeutstrålingen med nedfällda screens, 

fasadpersienner eller fönsterjalusier.
•	 Använd solens energi för att värma upp huset 

genom att låta solen strömma in genom fönstren.

Spara upp till ca 12%* i uppvärmningskostnad.

* Gäller fönsterjalusier enligt Physibelstudien - Belgien,  ES-SO 
(Europeiska Solskyddsförbundet) - Bryssel, Frauenhofer institut 
Bauphysik - Stuttgart.
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