
En njutning vid varje tillfälle
SoMMARRuM MED SoMFy

www.somfy.se



433,42 MHz

blir din terrass ett skönt «uterum» som kan användas 
från tidig vår till sen höst.

MED SoMFy, 

Med Somfy blir din markis en njutning vid varje tillfälle. Med motor kör du den enkelt och bekvämt 

utan tungt vevande. Med sol- och vindautomatik skyddar och svalkar den ditt hus – även då du inte 

är hemma! Med fjärrkontrollen kan du nu även styra kringutrustning som belysning och infravärmare 

så du kan njuta av kvällar och kyliga höstdagar på din terrass, balkong eller veranda.

Med Somfy’s innovativa radioteknologi är det också fullt möjligt att enkelt uppgradera äldre markiser 

så att de får samma sköna möjligheter.

Dit t sköna sommarrUm FörLÄnG UtEsÄsonGEn somFy’s rts-proDUktEr kom-

mUnicErar mED raDio, En tryGG 

och påLitLiG tEknik som GEr 

snabb och EnkEL instaLLation.



orea RTS

Telis 4 Soliris RTSTelis Modulis RTS

RTS, Radio Technologi Somfy®

Altus 40 RTS

• För alla typer av kassettmarkiser.
•  Perfekt stängning av kassetten för 

bästa skydd av markisduken.
•  Alltid perfekt sträckning av 

 markisduken.

Motorisera markisens frontkappa 
och skydda dig mot den lågt 
stående solen. 

•  5-kanals fjärrkontroll med sol- 
och vindautomatik.

•  Med en och samma fjärr kontroll 
styr du allt kring markisen 
(solautomatiken, frontkappan, 
belysningen, infravärmaren mm).

•  Stötskyddad (Patio är också 
 vattenskyddad.

• Finns nu även i silver och svart.

•  Unik fjärrkontroll med scrollhjul.
•  Intuitivt och med stor precision 

styr du persienner, ljuskällor, 
värmare m.m.

• Finns som 5-kanals fjärrkontroll  
 eller sol- och vindautomatik.
• Välj mellan silver och svart.

• Säker radioteknologi.
• Färre kablar i hemmet.
•  Nya funktioner kan enkelt läggas 

till när som helst utan att behöva 
dra nya kablar.

•  Enkelt att installera och enkel att 
programmera.

Tänk dig…

Lika enkelt att installera som att använda!

SoMMARRuM MED SoMFy 

Motorer

FjärrkoNTroLL

TEkNoLoGI







Sunis WireFree RTS Eolis 3D WireFree RTS Eolis Sensor RTS

Lighting Receiver RTS

Heat Receiver RTS

Lighting Modulis Ramp RTS

Heating Modulis Ramp RTS

universal Receiver RTS

Funktioner som är enkla att installera och ger komfort 
året runt. Låt automatiken sköta jobbet!

SoMMARRuM MED SoMFy

•   Helt autonom solcellsdriven sol-
sensor, inga kablar eller batterier 
behövs.

•   Enkel att ställa in.
•   Enkel att placera på bästa plats.

•   Trådlös vindsensor som fästes på 
markisens front.

•  Mäter markisens rörelser i tre 
dimensioner.

•  Mycket säkert system.
• Enkel att installera, inga kablar.

• Vindsensor.
•  kör in markisen automatiskt vid 

stark vind.
•  Enkel att installera.
• Enkel att programmera.

Utvändig Invändig

Dimmer

•  Finns i 3 versioner, beroende på 
typ av installation: 
- utvändig 500 W 
- invändig 500 W

 - dimmer (ute/inne) 300 W
•  Enkel installation och enkel 

programmering.

• rTS trådlös mottagare.
• För t.ex. infravärmare. 2000 W.
•  Integreras enkelt i markisen.

• Plug & play 3x20 W alt. 5x20W 
med integrerad radiomottagare 
med dimmerfunktion.

• justera enkelt ljusstyrkan med 
fjärrkontrollen.

• Terrassvärmare med inbyggd radiomottagare.
• Plug & play, 2000 W.
•  justera enkelt värmen i 4 steg.

•   Ger en äldre trådbunden markis 
samma möjligheter som ovan.

• Sol- och vindautomatik.

AUToMATIkTrådlös!Trådlös!

BELySNING

VärME

UPPGrAdErA



P A T I O

Somfy Patio Pack

Eolis 3D WireFreeTM RTS

Lighting 

Dimmer RTS
Sunis 

WireFreeTM RTS

Telis 4 Soliris 

RTS Patio

Vi har samlat allt du behöver för en bekväm 
och problemfri tillvaro i ditt nya sommarrum. 
Med Patio-paketet får du sensorer som gör 
din markis till en automatmarkis. Den går 
ut när solen  skiner, för att svalka ditt hus, 
och den går automatiskt in om det börjar 
blåsa för mycket. 

När du själv är på terrassen tar du kontrollen 
med en fjärrkontroll – vill du ha sol eller 
skugga?

Med belysning i markisen blir terrassen 
mysig även på kvällen. Tänder och släcker 
gör du med samma fjärrkontroll.
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www.somfy.se

Somfy Nordic AB
Box 60038
216 10 Limhamn
Sverige
Tel: 040-16 59 00




