Gemotoriseerde en automatische rolluiken
Volop genieten van uw rolluiken? Volg de gids!
> Om uw woning te beveiligen
> Om energie te besparen
> Om uw comfort te VERHOGEN
> Om uw interieur te beschermen

Motoriseer uw rolluiken en haal het maximum uit uw investering!

Verhoog uw veiligheid

Isoleer beter uw woning,

Verhoog uw dagelijks comfort

Bescherm uw woninginrichting

door uw rolluiken
systematisch te sluiten bij
afwezigheid en door een
aanwezigheid te simuleren.

zowel in de zomer als in de
winter, en bespaar energie.

door al uw rolluiken
te bedienen met één druk op
de knop.

tegen schadelijk zonlicht.

Wat u m o e t we t e n ove r m ot o r i sat i e
Alle rolluiken kunnen worden gemotoriseerd!

De motoren van Somfy passen in alle formaten van rolluiken...

Bent u aan het bouwen of het verbouwen? Welk type rolluiken u ook
hebt, er bestaat altijd een oplossing van Somfy om ze te motoriseren.
Oximo RTS

Van handbediening naar motorisatie? Eenvoudig!
Uw handbediende rolluiken kunnen worden gemotoriseerd zonder
alles te veranderen. Als u ze gaat vervangen of als u problemen hebt
met het lint of met de zwengel, denk dan aan motorisatie en praat
hierover met uw installateur!

... zelfs in de kleinste rolluiken.

Hoe wordt een motor geïnstalleerd?
De buismotor van Somfy wordt ingebouwd in de buis waarrond het rolluik zich oprolt. Hij wordt elektrisch gevoed of via zonne-energie. Hij kan in werking
gesteld worden via een schakelaar aan de muur, via een afstandsbediening of via automatische systemen (klok, zonne- of temperatuursensor).

Starre verbindingen:
Vergrendelingsysteem voor een betere weerstand tegen het optillen
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Bescherm uw rolluiken!
In het gamma Somfy motoren voor rolluiken bieden Oximo en ilmo geavanceerde functiesdie de veiligheid van uw rolluiken verhogen en hun levensduur
verlengen, dus ook uw investering. Vraag advies bij uw installateur!
De exclusieve functies van Somfy om de levensduur van uw rolluiken te verlengen.
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Stilstand bij obstakel
Automatische stilstand bij een obstakel om het rolluik te
beschermen.

Automatische instelling
Automatische correctie van de eindafstellingen om altijd
een perfecte opening en sluiting te verzekeren.

Bescherming tegen vorst
Automatische stilstand bij ijsafzetting op de lamellen.

Inbraakwerend
Het neergelaten luik is bestand tegen pogingen om het
langs buiten op te tillen. Deze beveiliging kan nog worden
versterkt door het rolluik van een vergrendeling te voorzien.

D r aad loos of be d raa d?
U kiest zelf d e techn o logie .

Er bestaat een
motorisatie van Somfy
voor elke technologie.

Radio Technology Somfy

io-homecontrol®

Ideaal voor renovatie!
> D e standaard op de markt met 4 miljoen systemen
geïnstalleerd over de hele wereld.
> E xclusief systeem van radiobesturing van Somfy.
> Aansturing van alle openingen van de woning (rolluiken,
buiten- en binnenzonwering, garagepoort, tuinpoort).
> D e bevelen van de afstandsbediening worden naar motoren
en automatische systemen gestuurd.

Aanbevolen voor nieuwbouw en renovatie!
> Eenvoudige en betaalbare domotica.
> Veilige radiotechnologie met tweerichtingsverkeer, door
Somfy gedeeld met specialisten uit de woningbouw, allemaal
leaders op hun marktgebied.
> Alle io-homecontrol® -apparaten spreken dezelfde taal: alle
openingen + dakvensters + verlichting + gemotoriseerde
sloten + verwarming + airconditioning...
> Toekomstgerichte technologie: u kunt uw installatie
gemakkelijk vervolledigen naargelang uw behoeften door er
nieuwe, compatibele apparaten aan toe te voegen.
Meer weten? www.io-homecontrol.com

Wired Technology©
Aangepast voor het motoriseren van één enkel rolluik
per bedieningspunt
> D e motor is op het bedieningspunt aangesloten via een
elektrische kabel

Ki es de be diening o p maat van uw b eho e f t e n !

Raambediening

Kamerbediening

De afstandsbedieningen voor uw woning

Onontbeerlijk!
Lokale bediening, bij het te besturen rolluik te
plaatsen.

Praktisch!
Afstandsbedieningen om het aansturen van
meerdere rolluiken in eenzelfde kamer te
centraliseren.

Toppunt van comfort om alle openingen in
uw woning te bedienen!
Afstandsbedieningen om meer dan 5 groepen
te beheren of om scenario’s te creëren in functie
van uw leefgewoonten. Ze zijn voorzien van
intelligente functies, zoals uurprogrammering, en
ze zijn compatibel met sensoren.

Uw ro lluiken kunnen ook wo rde n
b edien d doo r klo kken of sens o r e n !
Uw rolluiken kunnen werken zonder uw tussenkomst:
> O p het tijdstip dat u hebt bepaald via de uurprogrammering.

> In functie van het weer dankzij de binnen- of buitensensoren.

Maar u kunt ze op elk moment uitschakelen en zelf de controle overnemen!

Waarom kiezen voor Somfy?
De motorisaties van Somfy zijn conform met de
Europese veiligheidsnormen. Ze zijn ontworpen en
getest om vele duizenden gebruikscycli te doorstaan
onder de moeilijkste weersomstandigheden.
Vooraleer ze bij u worden geïnstalleerd, worden alle
Somfy producten integraal getest in de fabriek.
Somfy hanteert een garantie van 5 jaar op
zijn producten ten aanzien van installateurs en
fabrikanten.
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Alle voordelen van gemotoriseerde rolluiken binnen handbereik!

Om u het leven van elke dag gemakkelijker te maken.

> Denk aan centralisatie!
Met één klik op uw afstandsbediening bestuurt u uw rolluiken, allemaal samen
of individueel. U moet niet langer langs alle vensters gaan!

Muurzender voor de kamer

Afstandsbediening voor de woning

Smoove 1 RTS

Telis 16 RTS

Bestuur 1 product per venster.

Bestuur uw rolluiken per kamer, per verdieping, per gevel...
want u kunt tot 16 groepen aanmaken naargelang uw
behoeften.

- Radiogestuurde muurzender met 1-kanaal.
- Touchbediening.
of
- Functies omhoog, omlaag, stop en favoriete
“my” positie.
- Keuze uit modules en kaders: modules beschikbaar
in 4 afwerkingen, kaders verkrijgbaar in 8 afwerkingen.

Kies uw stijl
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- Afstandsbediening om uw rolluiken te besturen door groepen
te creëren die aangepast zijn aan uw behoeften (per kamer,
per verdieping, per gevel...).
- U geeft elk kanaal of groep een naam en u vindt ze gemakkelijk
terug op het LCD scherm via pictogrammen.
- U kunt tot 16 groepen creëren. Voldoende om u goed te
organiseren!
- Functies omhoog, omlaag, stop en favoriete “my” positie voor
elk product en voor elke groep.
- Indicatie “lage batterijspanning”
- Bestaat in 2 uitvoeringen: Silver en Pure.

De Smoove geeft u alle vrijheid tijdens het inrichten van uw
interieur. De natuurlijke sfeer van hout kan makkelijk worden
gecombineerd met de verfijning en de eenvoud van witte, zwarte
of metaaltinten. Dankzij de collectie Somfy kaders kan u met
verschillende uitvoeringen spelen en uw eigen persoonlijke smaak
aan uw interieur geven.

So m f y E xc lu s i v i t e i t
De “my” functie: om uw favoriete positie te onthouden
(bijvoorbeeld rolluiken met lamellen in ventilatiestand) en
ze onmiddellijk terug te vinden met één druk op de toets.
Gemakkelijk te programmeren en aan te passen.

Speciaal voor renovatie
Laat uw huidige installatie evolueren
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De bediening Centralis Uno RTS laat uw bedrade installatie gemakkelijk
evolueren naar een installatie met Radio Technology Somfy®. U geniet
dan van het comfort van afstandsbediening en van de centralisatiefunctie.

Om dat ve i l i ghe i d b e l an g r i j k i s !

> Sluit alle rolluiken met één enkele handeling zonder er ook
maar één te vergeten...
..en zonder dat u het hele appartement of het hele huis moet doorlopen.

Afstandsbediening voor DE woning

Afstandsbedieningen voor de kamer
Telis 1 RTS of Telis 4 RTS

Telis 16 RTS

Bestuur tot 5 rolluiken op
afstand, individueel of per groep.

Bestuur uw rolluiken per kamer, per verdieping, per gevel...
want u kunt tot 16 groepen aanmaken naargelang
uw behoeften.

- Radiogestuurde afstandsbediening
met 1 of 4 kanalen + 1 kanaal
voor centralisatie.

of

- Zie productdetails hiernaast.

- Functies omhoog, omlaag, stop en
favoriete “my” positie.
Telis 1 RTS

Telis 4 RTS
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- Leverbaar in 4 uitvoeringen.

> Simuleer uw aanwezigheid tijdens een weekendje uit of een weekje vakantie!
Efficiënt om inbrekers te ontmoedigen.
Kamerbediening

Afstandsbediening voor de woning

Chronis Comfort RTS

Telis 6 Chronis RTS

Naast de uurprogrammering van de algemene
bediening biedt deze muurbediening u een
“veiligheidsmodus” om uw aanwezigheid
of
te simuleren door de rolluiken tijdens uw
afwezigheid te openen en te sluiten.

Afstandsbediening met ingebouwde timer welke tot 6 verschillende
producten of productgroepen kan aansturen.

- Programmeerbare, draadloze muurbediening.
- Mogelijkheid om elke dag een andere programmering te hebben en selectie van opening,
sluiting en favoriete “my” positie.
- Aanpassing van de geprogrammeerde uren van
opening en sluiting in functie van de seizoenen.
- Algemene bediening.
- “Veiligheidsmodus” om aanwezigheid te
simuleren.

- Er kunnen tot 6 bevelen per dag geprogrammeerd worden in de timer
en per bevel heeft men de keuze uit de 6 groepen.
- Een bevel kan op een vast tijdstip of ‘s avonds via de cosmic functie
gegeven worden.
- Programmeren van een aanwezigheidssimulatie mogelijk.
- Voor elk bevel kunnen de rolluiken geopend, gesloten of in hun
favoriete “my” positie geplaatst worden.
- Laat toe om de zonfunctie via de timer in en uit te schakelen voor
meerdere rolluiken, gekoppeld aan de zonsensor Sunis WireFreeTM RTS.
- Groot display met duidelijke pictogrammen.
- B estaat in 2 uitvoeringen: Silver en Pure.

M i n i m a l e i n v e s t e r i n g , g r ot e r e v e i l i g h e i d !
Vraag uw installateur om rolluiken die zijn uitgerust met een anti-optilvoorziening: Dankzij de nieuwe starre verbindingen van Somfy, versterkt met
glasvezel, zijn uw rolluiken 20 keer beter bestand tegen het optillen dan gewone rolluiken.
Bovendien verzekert het krachtige remsysteem van de Somfy motor een betere weerstand tegen het optillen: tot 100 kg.
Onze oplossingen bestaan ook in een bekabelde versie en in een versie met io-homecontrol®
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Alle voordelen van gemotoriseerde rolluiken binnen handbereik!

Met d e Dyna m i sch e I s o l at i e TM van Som f y
bespa a r t u e n e rg i e i n de w i n t e r é n i n d e z o m e r

> Hoe werkt het?
Zowel in de winter als in de zomer bestuurt de Dynamische IsolatieTM automatisch
de gemotoriseerde rolluiken met behulp van sensoren en automatische systemen.

In de zomer
Zodra de zon schijnt, gaan de rolluiken automatisch naar beneden, om de 		
kamer fris te houden en de nood aan air conditioning te beperken.

In de winter
• D e rolluiken gaan automatisch open om te profiteren van de natuurlijke
warmte van de zon en zo de verwarmingsfactuur te verlagen.
• De rolluiken gaan automatisch dicht bij het vallen van de nacht om de
warmte in huis te houden.

In de zomer kan de binnentemperatuur met 9°C dalen*

> O ptimaal comfort op de koop toe!
• V isueel comfort: minder verblinding door zonlicht en minder ongewenste

In de winter tot 10%
besparing op verwarming*

reflecties op schermen (tv, computer).
• Natuurlijke ventilatie: door de rolluiken in ventilatiestand te plaatsen
(programmeerbaar via de « my » functie), kan men zorgen voor de nodige
luchtcirculatie en toch alle intimiteit vrijwaren.
• Bescherming van het interieur: beschermt vloeren, tapijten en meubels tegen
de zomerzon en houdt planten langer fris.

* Bron : Physibel studie, uitgevoerd
door ES-SO (European Solar Shading
Organization), Brussel.

Dynamische Isolatie TM voor het raam
Chronis Easy RTS

Draadloze, programmeerbare
muurbediening.
- Dagprogrammering:
zelfde openings- en sluitingsuren
voor alle dagen van de week.
- Mogelijkheid om de programmering
tijdelijk uit te schakelen.
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Sunis Indoor WireFreeTM RTS

Draadloze zonnesensor voor binnen.

+

> In de zomer laat hij het rolluik automatisch naar beneden
zodra de zon schijnt op de vensteropening.

draadl

oos

> In de winter wordt hij gemakkelijk uitgeschakeld en blijft
het rolluik omhoog om te profiteren van de gratis warmte
van de zon.

Dynamische IsolatieTM voor de kamer
ThermoSunis Indoor WireFreeTM RTS

Chronis Smart RTS

Draadloze, programmeerbare
muurbediening.
- Mogelijkheid om elke dag een andere
programmering te hebben.

+

punten

• Schemermodus
• Aanwezigheidsimulatie
• Intelligente isolatie

Draadloze binnensensor voor temperatuur
en zonlicht, voor de rolluiken van één
kamer.

+

- Intelligente isolatie:

- Schemermodus: aanpassing van de
geprogrammeerde sluitingsuren in
functie van de seizoenen.

draadl

oos

- «Veiligheidsmodus» om aanwezigheid
te simuleren tijdens uw afwezigheid.

> In de zomer laat hij de rolluiken
automatisch naar beneden zodra de zon
in de kamer schijnt.
> In de winter opent hij de rolluiken
automatisch om te profiteren van de
gratis warmte van de zon, of sluit hij ze
automatisch als het te warm wordt in de
kamer.

Dynamische IsolatieTM voor de woning
Sunis WireFreeTM RTS

Telis 6 Chronis RTS

Programmeerbare afstandsbediening
voor de woning.
- Om gemakkelijk kanalen en groepen aan te
maken om uw rolluiken te doen bewegen.

Autonome zonnesensor voor gevels.

+

- Laat de klok uw rolluiken automatisch
sluiten van zodra de nacht valt om energie
te besparen.

+

punten

• Bedient ook buitenjaloezieën
en screens

> In de zomer laat hij de rolluiken
automatisch omlaag, zodra de vooraf
bepaalde drempel zonlicht is bereikt.

draadl

oos

- Schemermodus: aanpassing van de geprogrammeerde sluitingsuren in functie van
de seizoenen.
- Mogelijkheid om de functie te activeren
voor het simuleren van aanwezigheid.

Onze oplossingen bestaan ook in een bekabelde versie en in een versie met io-homecontrol®
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Somfy NV
Mercuriusstraat 19
1930 Zaventem
België
info@somfy.be
T +32 (0)2 712 07 70
F +32 (0)2 725 01 77

SY-BE-BCH-RS-1101-NL-02

www.somfy.be

