
> MEER GEMAK DOOR HET GEBRUIK VAN AFSTANDSBEDIENING

> AUTOMATISCH ZONLICHT TEGENHOUDEN

> ENERGIE BESPAREN

> ONGEWENST BEZOEK BUITEN HOUDEN 

DRAADLOZE BEDIENING VOOR 
ELEKTRISCHE ROLLUIKEN
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Automatisering zorgt voor maximaal gebruik van uw rolluiken!

Isoleer uw woning beter,  
zowel in de zomer als in de 
winter. Bespaar op ener-
gieverbruik en voorkom 
hinderlijk straatgeluid!

Dagelijks gemak door 
afstandsbediening door 
al uw rolluiken individueel 
of gelijktijdig te bedienen 
vanaf elke plaats in huis.

Simuleer aanwezigheid  
door uw rolluiken auto-
matisch te laten openen en 
sluiten op functies van tijd 
en licht. Ga met een gerust 
gevoel van huis...

Bescherm uw meubelen 
tegen verkleuring door de 
invloed van zonlicht. 
Uw rolluiken worden tijdig 
naar beneden gestuurd.

HOE WERKT DE SOMFY MOTOR IN UW ROLLUIK? 

Stilstand bij obstakel 
Het rolluik stopt direct als een obstakel, bijvoorbeeld een 
openstaand raam, het omlaag gaan verhindert. 

Bescherming tegen vorst
Bij vastgevroren lamellen zal de motor direct stoppen ter 
voorkoming van schade aan het rolluik.

Automatische correctiefunctie
Onderhoud op de eindafstelling is niet meer nodig. Het 
rolluik zal altijd perfect sluiten.

Inbraakwerend
Bij toepassing met de speciale Somfy anti-optilveren, 
wordt het geforceerd optillen (bijvoorbeeld bij een 
inbraakpoging) sterk bemoeilijkt.

De exclusieve functies van de Somfy Oximo en Ilmo motoren 
die de levensduur van uw rolluiken verlengen.

Geen optrekbanden meer nodig!
Met de afstandsbediening stuurt u het rolluik omhoog, omlaag of 
naar elke gewenste positie, De geïntegreerde Somfy rolluikmotor 
levert voor u de benodigde kracht. Geschikt voor vrijwel alle typen en 
merken rolluiken.

Waar wordt de Somfy motor geïnstalleerd?
De buisvormige Somfy motor wordt volledig ingebouwd in de oprol-
buis van uw rolluik. Om de buis wordt vervolgens het rolluikpantser 
gewikkeld. De 230 V motor wordt in werking gesteld via een door u 
bediende (draadloze) schakelaar, de afstandsbediening, of automa-
tisch door een zonsensor en/of tijdklok.

Denk aan de bescherming van uw rolluiken!

In het gamma Somfy-motoren voor rolluiken bieden Oximo en ilmo 
geavanceerde functionaliteiten die de veilige werking van uw rollui-
ken verhogen en de levensduur verlengen. Daarmee dus ook die van 
uw investering. Vraag ernaar bij uw installateur!

... zelfs de kleinste rolluiken.

De motoren van Somfy  zijn geschikt voor alle formaten van rolluiken...

Somfy anti-optilveren :
Vergrendelingssysteem voor een betere bescherming tegen inbraak.

Ingebouwde 

Somfy-motor

230 V voeding

Rolluik-

lamellen

Oximo RTS of Ilmo WT
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RADIO TECHNOLOGIE: DE GEMAKKELIJKSTE MANIER OM AL UW ROLLUIKEN EN 

ZONWERING OP AFSTAND TE KUNNEN BEDIENEN.

KIES ZELF UW T YPE SOMFY BEDIENING

Vast bedieningspunt voor één rolluik
Basisgemak
Stuur uw rolluik naar elke gewenste positie. 
Kies voor een draadloze Somfy schakelaar, 
maar een afstandsbediening kan natuurlijk 
ook.

Afstandsbediening voor uw hele woning
Toppunt van comfort! 
Met Somfy afstandsbedieningen kunt u meer 
dan 5 rolluiken (en zonweringen) individueel of 
groepsgewijs bedienen. U kunt in combinatie met 
de zonsensor uw rolluiken aansturen. Kies voor 
een Somfy Telis Composio RTS afstandsbediening.

Voor meerdere rolluiken in een kamer 
Praktisch!
Ideaal voor de bediening van één of meerdere 
rolluiken in een ruimte. Eventueel te combi-
neren met verlichting. Kies voor een Somfy 
Telis 4 RTS afstandsbediening. Ook leverbaar 
met knop om uw verlichting te dimmen.

Uw rolluiken kunnen automatisch werken wanneer u niet aanwezig bent.

             Op het tijdstip dat u hebt bepaald via uw uurprogrammering.

            Dankzij RTS radiotechnologie stuurt de Somfy zonsensor al uw rolluiken 
  automatisch omhoog- of omlaag bij een bepaalde lichthoeveelheid.

De automatisering is op elk moment eenvoudig uitschakelbaar zodat u met uw 
afstandsbediening of schakelaar de rolluiken handmatig kunt bedienen.

AUTOMATISEER UW ROLLUIKEN VIA EEN 

TIJDKLOK OF EEN ZONLICHTSENSOR!

WAAROM KIEZEN VOOR SOMFY ?

>  Radio Technology Somfy® 
Met de RTS afstandsbediening stuurt u al uw 
zonwering omhoog, omlaag of naar elke 
gewenste positie. RTS is de veilige draadloze 
standaard en de signalen gaan zelfs door 2 
betonnen muren heen. 

>   Gemakkelijke installatie  
Er zijn geen kabels meer nodig tussen de 
bediening en de motor. Alleen een snoer naar 
een 230 V voedingspunt. Geen lelijke kabel-
gootjes dus voor schakelaars, maar vrijheid en 
flexibiliteit.

>    Een duurzame investering  
Somfy motoren worden wereldwijd toegepast in 
buiten- en binnenzonwering, rolluiken, garagedeu-
ren en gordijnrails. Zij hebben hun betrouwbaarheid 
bewezen bij ruim 220 miljoen eindgebruikers. 

De motoren van Somfy zijn grondig getest conform alle Europese 
veiligheidsnormen en richtlijnen. Somfy motoren zijn exclusief 
ontworpen om vele duizenden gebruikscycli te doorstaan onder 
de moeilijkste weersomstandigheden. 

Somfy hanteert een garantie van 5 jaar op motoren en besturingen 
ten aanzien van klanten; installateurs en fabrikanten.



www.somfy.nl

SOMFY Nederland B.V.

Postbus 163
2130 AD Hoofddorp
T +31 (0)23 56 25 051
F +31 (0)23 56 15 823
info@somfy.nl
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