io-homecontrol® van Somfy voor rolluiken

Voor hen die het beste eisen voor hun huis!

io-homecontrol® van Somf y voor rolluiken

Voel je veilig thuis!

Wilt u verzekerd zijn van uw privacy?

Wil u u uw huis beschermen tegen inbraak?

Op elk gewenst moment van de dag kunt u uw
rolluiken neersturen voor meer privacy. Met de
gebruiksvriendelijke bedieningen van Somfy kunt u
één of meerdere rolluiken op afstand bedienen.
En u hoeft niet op te staan, want het bereik is ruim
20 meter.
U bent altijd verzekerd van privacy!

Rolluiken houden inbrekers buiten de deur. Als u de
rolluiken laat automatiseren, kunt u ook instellen vanaf
welk tijdstip de rolluiken naar beneden gaan. Ook heeft
Somfy speciale anti-optilveren, die zorgen dat het
geforceerd optillen van een rolluik sterk bemoeilijkt wordt.
Uw huis is dus altijd beschermd tegen
ongewenste bezoekers. Een geruststellend idee!

Geniet van een heerlijk koel huis!

Rolluiken zijn er niet enkel om je huis te beveiligen of om voor meer privacy te zorgen. In de zomer
kan je, in functie van de zonneschijn, met gemotoriseerde en geautomatiseerde rolluiken je huis tot
9°C (*) koeler houden dan de buitenzijde (zonder speciale koelinstallatie), en tegelijkertijd
je interieur beschermen tegen schadelijke zonnestralen.

Bron: European Solar Shading Organization / Physibel.

(*)

io-homecontrol® van Somf y voor rolluiken

Eis de beste technologie!

Wilt u nieuwe rolluiken installeren of wilt u een bestaande installatie verbeteren?
Eis dan de io-homecontrol® oplossingen van Somfy om het beste uit uw huis te halen.

io-homecontrol

®

van Somfy voor rolluiken

Impresario Chronis io

Een exclusiviteit van Somfy
De ideale afstandsbediening voor het beheren van uw huis
• De rolluiken openen en sluiten zich automatisch in functie van vooraf
geprogrammeerde scenarios.
• De afstandsbediening kan verschillende io-homecontrol® producten bedienen
(rolluiken, zonneschermen, screens, ...).

Feedback functie

Een exclusiviteit van Somfy

Extra veiligheid
Dankzij de Feedback functie zal de
afstandsbediening u tijdig informeren
om de batterijen te vervangen, als
een obstakel uw rolluik hindert, enz.

Programmeer scenarios voor
elk moment van de dag.

Kies de uitvoering
in functie
van uw interieur

Pure

Pearl

Silver

Met de Impresario Chronis io beheert u
heel uw huis!
Beheer heel uw huis met één afstandsbediening
• Eén en dezelfde afstandsbediening beheert alle compatibele
systemen van het huis.
• Volg op het scherm welke scenarios geprogrammeerd zijn.
•  Met de ‘My’ toets kunt u de ideale tussenpositie van de 		
rolluiken instellen en onmiddellijk terugvinden.
Het Somfy voordeel: met de afstandsbediening kan u de scenarios
veranderen volgens uw wensen.

Laat de zonsenor uw rolluiken beheren
• Bij veel licht zal het rolluik automatisch sluiten.
• Vertrek met een gerust gemoed, de automatisatie beheert
uw rolluiken voor u zodat u naar een frisse woning terugkeert.
Het Somfy voordeel: u kan op elk ogenblik de gevoeligheidsgraad
van uw zonnesensor aanpassen met de afstandsbediening.

Auto/Manu Functie

Een exclusiviteit van Somfy

Laat u toe op elk ogenblik de controle te herwinnen over uw rolluik.

De elektronische motorisering
Haal het uiterste uit uw investering
• Perfecte en zachte opening en sluiting om het
mechanisme te vrijwaren.
• Uw rolluiken sluiten altijd perfect.
• Uw rolluik gaat niet stuk door het vastvriezen.

De zonsensor
beschermt uw interieur tegen de zonnestralen
en houdt uw huis koel
• Regeling van gevoeligheid via de afstandbediening
Easy Sun io.
• Draadloos en om het even waar te positioneren
op de gevel.
• Discreet en esthetisch. Geen zichtbare kabels.
• Werkt met meerdere rolluiken en zonweringen.

De Easy Sun io afstandbediening
laat u toe om eenvoudig uw zonsensor
te gebruiken
• Aan- en uit schakelen van de zonfunctie.
• Gevoeligheid van de zonsensor regelen.
• Tot vier (groepen van) producten aansturen.

De lokale, draadloze Situo io
afstandbediening
is altijd binnen bereik
• Kan bevestigd worden waar u maar wilt.
• Een Auto/Manu versie is beschikbaar om heel
gemakkelijk de automatische functies van de
Impresario Chronis io of de zonsensor uit te
schakelen.

Plaats het rolluik in lokaal modus om alle bevelen
van de zonsensor of andere zenders te negeren.

io-homecontrol® van Somf y voor rolluiken

Een duurzame investering!
Kies de nieuwe standaard voor het beheren van
uw woning
Vandaag kiezen voor io-homecontrol® is voor heel uw
woning kiezen voor een technologie die Somfy deelt met
andere grote merken van woninginrichting (dakvensters,
toegangsbeveiliging, verwarming en airconditioning,
verlichting, ...).
Dit is uw garantie voor interoperabiliteit en toekomstige
evolutiemogelijkheden.
> Meer informatie: www.iohomecontrol.com

Haal voordeel uit een oplossing die geschikt is
voor het hele huis
De Impressario Chronis io afstandsbediening en de
io-homecontrol® sensoren zijn compatibel met alle
io-homecontrol® producten.

Geniet tevens van zomercomfort
zonder extra kosten
De afstandsbediening, in verbinding
met de zonsensor op de gevel, stuurt
automatisch de zonweringen screens,
rolluiken, ...) naar beneden wanneer de
vooraf ingestelde zonwaarde wordt overschreden.
Zo zal de temperatuur in huis op een natuurlijke
wijze tot 9° lager liggen* en wordt de behoefte aan
energieverslindende elektrische apparatuur voor
klimaatregeling beperkt, of maakt deze zelfs geheel
overbodig. Dit dankzij de Dynamische IsolatieTM,
op punt gesteld door Somfy.
Meer informatie: www.dynamische-isolatie.be

Bronnen: European Solar Shading Organization, Brussels/ Physibel.

*

• De producten van Somfy zijn conform met
de Europese veiligheidsnormen.
• Vooraleer ze bij u thuis worden geïnstalleerd,
ondergaat 100% van de Somfy-producten
de nodige productietesten.
• Somfy hanteert een garantie van 5 jaar op
zijn producten ten aanzien van zijn klanten,
installateurs en fabrikanten.
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Somfy, een garantie van
betrouwbaarheid
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io-homecontrol® is geavanceerde en veilige technologie, die makkelijk te installeren is.
Producten met het label io-homecontrol® kunnen met elkaar communiceren, om zo het
comfort te verhogen, veiligheid te vergroten of energie te besparen.
www.io-homecontrol.com

