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Home Motion by Somfy  
Mulighetene er uendelige
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Luftkondisjonering

Oppvarming

Takvindu

Belysning

Alarm

Utvendig persienne

Innvendig solskjerming

Ytterdør

Garasjeport

Grind

Terrassemarkise

Pergola

Rullesjalusi

Vindusmarkise, screen

Det intelligente hjemmet er nå 
innenfor rekkevidde og er lett å 
bruke

io-homecontrol® er enklere og billigere å instal-
lere, lettere å oppgradere når behovene endres 
og gir en garantert kompatibilitet i lang tid mel-
lom ulike produktfabrikat i byggebransjen. 

io-homecontrol®

io-homecontrol® er den nye radiokommunika-
sjonsstandarden for utstyr i hjemmet. Somfy 
integrerer io-homecontrol-teknologi i markiser, 
grinder, garasjeporter og belysning samt i rulle-
sjalusier.
Dessuten deler Somfy denne teknikken med andre 
store merker på markedet for utstyr til hjemmet.

Ved å velge io-motoriserte pro-
dukter vil ditt hjem bli «io-ready» 
allerede fra begynnelsen

Med garantert kompatibilitet kan du legge 
til utstyr etter hvert: Alle nye «io-produkter» 
integreres automatisk i systemet.

Med io-homecontrol® kan Somfy-produkter kommunisere og interagere med hverandre og med produkter fra andre store merker for utstyr i hjemmet.

Home Motion - mulighetene er uendelige

io-homecontrol® -partnere

Oppdag alle motordrevne solskjermings- og sikkerhetsløsninger som sammen 

utgjør det vi kaller Home Motion.

Åpne alle fasadepersienner, markiser og rullesjalusier med ett eneste klikk. Steng 

garasjeporten fra bilen, vinkle persiennene fra sofaen og nyt sol og skygge på ute-

plassen uten å reise deg fra hvilestolen.

Home Motion fra Somfy gjør livet enklere og mer behagelig!
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Tahoma består av to deler:

En styringsboks som er enkel å installere

•  Denne gjør at du enkelt kan 
aktivere alt utstyr i huset.

•  Tahoma-boksen sender signalet 
til og fra solskjerming og radio-
mottaker.

•  Hjemme er Tahoma-boksen koblet til ruteren.

•  Installatøren kan koble seg opp til boksen og 
gjøre de innstillinger som kreves.

Brukergrensesnitt

•  Ved å logge inn på din boks får du tilgang 
til det brukervennlige, webbaserte Tahoma-
grensesnittet.

•  Der får du tilgang til et sikkert, passordbeskyttet 
HTTPS-webområde.

Tahoma-boksen

Betyr trygghet!
Selv om du ikke er hjemme, kan du kontrollere at dine innstillinger er utført på 
riktig måte.*
* Gjelder bare utstyr som omfattes av radioteknikken i ®io-homecontrol. RTS-produkter kan fortsatt styres av 
nettbrettet.

Betyr kontroll!
Du har alltid kontroll over ditt hjem: Du kan håndtere utstyret etter behov og smak 
og deaktivere automatiske scenarier når som helst.

TaHoma: hvordan fungerer det?

1.  Du sender en instruksjon via en datamaskin, 
et nettbrett eller en telefon som er koblet til 
Internett.

2.  Instruksjonen tas imot av en sikker server, 
som dirigerer den til TaHoma-boksen i ditt 
hjem. 

3.  Denne boksen sender deretter instruksjonen 
til den aktuelle io-homecontrol®-enheten 
eller RTS-enheten, som sender et retursignal* 
som bekreftelse. Boksen sender deretter 
dette signalet tilbake til deg. Hele prosessen 
tar bare noen millisekunder. 
*Gjelder io-produkter 

TaHoma 
Ta kontroll over ditt hjem.
Hvor du enn befinner deg.
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Home Motion fra Somfy

Living space
Tenk om du kunne forvandle uteplassen til en ekstra 
stue? En behagelig, inviterende utendørslounge som 
du enkelt kan bruke en større del av året?

Comfort and Energy savings
Med automatisk solbeskyttelse kommer du hjem til 
en sval bolig om sommeren. Om vinteren kjører du 
ned dine screens, fasadepersienner og rullesjalusier 
i skumringen for å gi ekstra isolering for vinduene og 
dermed redusere oppvarmingskostnadene.
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Privacy 
Automatiserte gardiner og solskjerming bidrar aktivt 
til komfort og sikkerhet.

Security 
Skap et trygt hjemmemiljø ved hjelp av Somfys 
motoriserte grind- og garasjeportåpnere sammen 
med rullesjalusier. Ved hjelp av tidsinnstilt lysau-
tomatikk ser huset bebodd ut også når du ikke er 
hjemme.
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Living space, markisen skaper et deilig uterom

Få ut det meste av din uteplass 

med Somfy

Tenk om du kunne forvandle ute-

plassen til et nytt hverdagsrom?

En behagelig, inviterende utendørs-

lounge som du enkelt kan bruke en 

større del av året?

Dette er fullt mulig med Somfys 

motorer og automatikk for uteplasser.

Fleksibelt uterom
Det fine med terrassemarkisen er den fleksi-
ble konstruksjonen og store anvendelighe-
ten. Du får et komfortabelt uterom som lett 

tilpasser seg etter dagens skiftende behov. 
Men tenk på at markisen må være enkel å 
regulere. 

Med en motor fra Somfy blir markisen ak-
kurat så komfortabel som du har drømt om. 
Ingen anstrengende sveiving, med ett enkelt 
trykk på en knapp kjører du markisen ut ak-
kurat så mye som passer best for øyeblikket. 
Deilig når du soler deg og må avkjøle deg 
med jevne mellomrom. Med smartphone 
eller fjernkontroll behøver du ikke en gang 
reise deg fra solstolen!Nyt de deilige utekvel-
dene i gode venners lag. Hvis det begynner å 
regne litt, trenger dere ikke flytte inn. Med et 
kort trykk kjører du ut markisen i stedet. Du Juster markisen fra solstolen på en enkel måte med 

din iPhone.
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Lighting Mod/Var Ramp RTS
Lysrampe med integrert RTS-radiomottaker, som 
gir deg muligheten til å justere lysstyrken med 
fjernkontrollen.

Heating Mod/Var Ramp RTS
Varmer med integrert RTS-radiomottaker, som gir deg 
muligheten til å regulere varmen med fjernkontrollen.

Eolis 3D WireFree io / Sunis WireFree io
De helt trådløse sol- og vindsensorene styrer 
automatisk solskjermingen etter været. Også når  
du ikke er hjemme.

kan t.o.m. tenne koselampene når det blir 
mørkt eller slå på infravarmeren hvis det blir 
litt kjølig. 
Vil du få ut det beste av markisen skal du 

også komplettere med en sol- og vind-
sensor. Da blir markisen en automatmar-
kise som styres av sollyset og gir skygge og 
avkjøling til boligen – også når du ikke er 
hjemme! På den måten holder boligen seg 
svalere, noe som eliminerer eller reduserer 
behovet for dyr luftkondisjonering. Markisen 
holder seg også hel og ren mye lenger, den 
risikerer ikke å blåse i stykker, og innbrudds-
tyven vet ikke hva han skal tro med markiser 
som bytter posisjon i løpet av dagen (det kan 
jo være noen hjemme).
Med en automatisert markise utnytter du din 
investering maksimalt.

Med automatikk fra Somfy

Utnytter du din investering hele dagen 
– ikke bare når du er hjemme.

Holder solskjermingen seg hel og ren 
– lenge.

Slipper du å komme hjem til et steikende 
varmt hus.

Tips fra Somfy

Easy Sun io
Fjernkontroll med animeringer og symboler. 
Få tilbakemelding via display.
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Comfort and Energy savings, svalere om sommeren og varmere om vinteren

Steng varmen ute
Visste du at det en solfylt sommerdag strøm-
mer like mye varme gjennom dine vinduer 
som om du hadde kjørt alle varmeelementer 
på fullt – pluss et par ekstraelementer? Ikke 
til å undre over at det kan bli varmt. 

Den beste løsningen for å unngå et steikende 
varmt hus er å stoppe varmen som allerede 
er utenfor huset med solskjerming som f.eks. 
vindusmarkiser, screen eller fasadepersien-
ner. Da kan du fremdeles se ut gjennom 
vinduet og nyte det vakre sollyset.

Alternativt kan du stoppe varmen på 
innsiden av glasset med innvendige produkter 
som persienner og rullegardiner. Aller best er 

naturligvis en kombinasjon av innvendig og 
utvendig solskjerming.

Men husk på at været veksler raskt, det må 
være lett å regulere solskjermingen. Det er 
en mager trøst å ha markiser dersom de er 
innkjørt fordi det regnet og blåste da du dro 
hjemmefra om morgenen. Med automatikk 
og en sol- og vindsensor styres markisen 
etter sollyset. Vindu, innredning og vekster 
beskyttes mot skadelig stråling, og dersom 
det skulle begynne å blåse, registrerer 
sensoren dette og kjører markisen inn ved en 
forutbestemt vindstyrke. 

Med automatisk solskjermingen 

kommer du hjem til en sval bolig 

om sommeren. Om vinteren kjører 

du ned screens og fasadepersienner  

i skumringen for å gi ekstra isolering 

for vinduene og dermed redusere 

oppvarmingskostnadene.
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Comfort and Energy savings, svalere om sommeren og varmere om vinteren

Energisparing 
Energikostnadene har tredoblet seg de 
siste 10 årene. Råvaremangel og stigende 
etterspørsel etter energi vil drive prisen opp 

ytterligere. Automatiserte rullesjalusier kan 
spare opptil 800 kWh per husholdning per år.

Oppvarmingskostnader om vinteren
Med timer får du rullesjalusiene til å åpne 
seg automatisk om morgenen og lukke seg 
om kvelden. Lukkede sjalusier skaper en 
luftspalte mellom vinduet og sjalusien (alt. 
screen eller fasadepersienner), noe som 
reduserer varmeutstrålingen.

Når det er fint vær om dagen, anvendes solens 
energi til å varme opp rommene ved å la solen 
strømme inn gjennom vinduene. For maksimal 
energisparing kjøres sjalusiene ned ved overskyet 
vær, slik at varmen holder seg i rommene.

En kombinasjon av sol-, termostat- og timer- 
styring gir best mulig energisparing. Med 
riktig innstilling kan du spare opptil cirka 
12%* i oppvarmingskostnader.

Med det nye nettbaserte styringssystemet 
TaHoma har du muligheten til å justere inn- 
stillingene og styre solskjerming og rulle-
sjalusier via smartphone eller PC, på jobb, på 
ferie eller hjemme. Tahoma har en timer-
funksjon som gjør det mulig å legge inn et 
stort antall automatiske opp- og nedkjøringer 
per dag.

Om sommeren
•	 Solskjermingen hindrer solstrålene i å treffe 

vindusruten.
Nattens kulde gir avkjøling til huset.
Resultatet blir et behageligere innendørsklima 
med opptil 9 °C lavere temperatur.

Om vinteren
•	 Reduser varmeutstrålingen med nedkjørte screen, 

fasadepersienner eller rullesjalusier.
Benytt solens energi til å varme opp huset ved å la 
solen strømme inn gjennom vinduene.
Spar opptil ca. 12 %* i oppvarmingskostnader.

* Gjelder vindussjalusier i henhold til Physibel-studien - Belgia, ES-SO 
(Europeiske solbeskyttelsesforbundet) - Brussel, Frauenhofer institut 
Bauphysik - Stuttgart.

Med TaHoma® oppretter du på en enkel måte hendelses-
forløp på din PC for å minimere energiforbruket i ditt hjem
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Privacy, hvert rom har sin perfekte gardinløsning

Dekorativ innsynsbeskyttelse 
og solskjerming!
Med motoren usynlig innebygd i 
rullegardinen blir installasjonen 
fin og funksjonell. Ingen liner 

eller kjeder henger i vinduet. Rullegardinen 
kjøres automatisk til ønsket stilling med 
fjernkontroll, tidsstyring eller solautomatikk.

Klassisk persienne eller vakker 
trepersienne?
Uansett hvilken, så sitter moto-
ren skjult i persiennen. Vinduet 

blir fritt for liner og vristenger som ellers 
alltid finnes der.

Automatiserte gardiner og sol-

skjerming bidrar aktivt til komfort 

og sikkerhet.

Liftgardin eller plisségardin?
Gardiner med mykere design kan 
automatiseres på samme måte 
som andre produkter. Motoren 
er helt skjult, og automatikken 

plasseres enten i produktet eller gjemt bak 
gardinen. Styres via solautomatikk, timer 
eller fjernkontroll.

En nytelse hver gang du drar 
fra gardinene!
En automatisert gardin gir stille, 
smidig og rask åpning og lukking. 

Gardinen kan også åpnes og lukkes for hånd.
Telis Modulis
Trinnløs regulering av lamellvinkling
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•	 En solsensor hjelper til med å holde 
varmen nede ved å dra for gardinene når 
det behøves. 

•	 Med timer som styrer gardinene flere 
ganger per dag, ser hjemmet bebodd ut 
selv i ferien. 

•	 Kompletter med lysstyring og styr alt fra 
samme fjernkontroll eller smartphone. 
 

•	 Med Telis Modulis fungerer persiennen 
som en dimmer av det naturlige lyset.

Smoove RTS veggsender med touch-
kontroll og utbyttbare rammer.

Tips fra Somfy

Glydea™
Gardinskinne med stille og sterk motor. Diskret skinne som 
festes mot vegg eller i tak. Fungerer med alle gardiner, og 
motoren skjules helt av gardinen. 

Thermosunis Indoor WireFree™ RTS
Solautomatikk for innvendig montering.
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Security, sikre ditt hjem med ett enkelt klikk

Garasjeportåpner
Sitt trygt og fint i bilen og la Somfy åpne og 
stenge garasjen. Åpne garasjen fra bilen, 
så slipper du gå ut i regn, kulde og mørke. 
Motoren fungerer også som lås, når porten 
er stengt, er den også låst. Du trenger ikke 
lenger gå ut av bilen for å låse.

Alle i familien har sin egen fjernkontroll.
Kompletter med en veggmontert kodenøk-
kel, og kanskje veggmontert bryter innen-
dørs. Med io-systemet får du dessuten 
bekreftelse på at porten er stengt selv om 
den er ute av sikte.

Systemet kan utstyres med en diskret batteri-
backup som sikrer at systemet fungerer også 

under ekstreme forhold. Dersom det ikke finnes 
elektrisk kontakt, er det også mulighet for 
solcelledrift.

Grind
Med fjernkontroll kan du også åpne dine 
grinder. Ett enkelt trykk på knappen, så 
slipper du å gå ut av bilen. Grinden lukkes 
automatisk bak deg. 

Dersom du går eller sykler, kan du velge å åpne 
bare den ene delen av grinden. Barn og husdyr 
beskyttes av en hindersensor som umiddelbart 
stopper grinden ved fare for klemming. Med 
motor til grinden er grinden låst når den er 
stengt, og hjemmet og hagen blir tryggere.

Skap et trygt hjemmemiljø ved hjelp 

av Somfys vindussjalusier sammen 

med grind- og garasjeportåpner og 

alarm. Ved hjelp av tidsinnstilt lys-

automatikk ser huset bebodd ut også 

når du ikke er hjemme.

Keytis 4 Home io
Fjernkontroll for garasjeporter, grinder, motorisert lås 
og takvindu.
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Belysning
Jovisst er et opplyst hjem et varmt og inviterende 
hjem. Det gir også økt trygghet og sikkerhet.  
Men du vil ha kontroll på hva som er tent 
hvor og når. Med Somfys produkter kan du 
tenne og slukke med fjernkontrollen til 
garasjen og grinden. 

Innbruddsbeskyttelse 
I Norge blir det gjennomført drøyt 17 000* 
innbrudd per år i boliger. Ved å investere i 
f.eks. vindussjalusier gjør du det vanskeligere 
for tyven å ta seg inn via vinduer og dører. 
Når sjalusiene er nede, er det ikke mulig å 
presse dem opp med håndkraft, takket være 
selve motoriseringen og konstruksjonen.

Automatiske sjalusier beskytter eiendommen 
mot uønsket inntrenging ved at innbrudds-
tyver får inntrykk av at huset er bebodd. 

Visste du at 75 % av alle innbrudd skjer via 
vinduer og terrassedører? Utstyr dine terras-
sedører og vinduer med elektroniske låser, 
og aktiver dem med et trykk på en knapp via 

fjernkontroll eller din smarttelefon.

Alarmfunksjon
Ved hjelp av bevegelsessensorer, magnet-
kontakter og brannvarslere som er sam-
menkoblet med TaHoma, får du e-post eller 
sms-melding i din smarttelefon dersom noe 
inntreffer når du ikke er hjemme. 

Legg inn automatiske tider for stenging/sluk-
king for å forsikre deg om at alt er stengt og 
slukket om kvelden.

* Source: SSB
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Home Motion, styr ditt hjem ved hjelp av TaHoma

Med Tahoma får du tilgang til en ny 

verden av hjemautomasjon: enkel, 

lett tilgjengelig og oppgraderings-

bar. Med Tahoma er det du som tar 

beslutningene: Du har kontroll over 

ditt hjem!

Hvor enn du er, kan du kontrollere 
utstyret i ditt hjem
Du kan håndtere alt utstyr i ditt hjem fra 
kontoret (via din PC) eller til og med på rei-
sefot (via en smarttelefon eller et nettbrett 
med Internett-tilkobling).

Du kan når som helst kontrollere tilstanden 
for et bestemt utstyr i sanntid – åpent eller 
stengt, på eller av – og ved behov gripe inn. 

Konfigurer dine io- og RTS-produkter. Du 
kan programmere dine scenarioer slik at de 
aktiveres automatisk hver dag i uken, på et 
tidspunkt som du velger. Takket være den 
nettbaserte løsningen kan du, hvor du enn 

befinner deg, aktivere eller deaktivere et 
scenario eller en solsensor via en smartte-
lefon eller et nettbrett. Du kan kjøre ned 
solskjermingen, tenne én eller flere lamper, 
åpne dine Velux-vinduer for å lufte, for å gi 
noen eksempler. Alt skjer i sanntid og du får 
tilbakemelding* i loggen.

Trygt og sikkert
Står garasjeporten åpen til tross for at du har 
forlatt hjemmet, ser du det i appen eller på 
datamaskinen og kan enkelt låse etter deg, på 
avstand. 

Med elektronisk lås på f.eks. din terrassedør 
sitter du rolig på jobb eller i solstolen på ferie 
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Brannvarsler
Koble din brannvarsler til 
Tahoma®, og få melding i din 
telefon dersom den gir utslag.

Kamera (innvendig)
Kameraene kan trigges av en 
sensor, f.eks. magnetkontakt 
på ytterdøren. Få melding i din 
telefon når barna kommer hjem 
fra skolen.

Magnetkontakt
Magnetkontakt for dører og  
vinduer som sammen med 
Tahoma® kan styre produkter  
eller scenarioer.

Med TaHoma fra Somfy 

Hvor enn du er, kan du kontrollere utstyret i 
ditt hjem! 

Med TaHoma kan du enkelt styre persien-
ner, markiser, takvinduer, garasjeporter, 
lamper, AC, innvendig solskjerming og en hel 
masse annet – uansett om du befinner deg 
hjemme i sofaen eller mange mil borte.
 Enda smidigere blir det hvis du forhånds-
programmerer egne scenarioer og lar huset 
passe seg selv!

TaHoma

*gjelder io-produkter

samtidig som du slipper inn håndverkeren ved 
hjelp av din smarttelefon. Har sønnen din 
mistet nøkkelen? Åpne døren for ham med et 

par klikk på mobilen, og få en bekreftelse på at 
han er i sikkerhet inne i huset. Har du utstyrt 
ditt hjem med kamera og dørsensor, kan du 

velge å få melding via e-post eller sms når han 
er trygt inne i huset.

Kom hjem til en opplyst, hyggelig bolig. La 
TaHoma tenne lampene når det begynner å 
skumre der hjemme, så vil huset se bebodd ut, 
til tross for at det ikke er det. 

Har din sønn brent kanelbollene i ovnen, eller 
brenner det virkelig? Brannvarsleren som er 
koblet til TaHoma, gir deg beskjed om det er 
falsk alarm eller om du må ringe 110.
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Med scenarioer kan du skape og 

gjenskape ditt favorittmiljø når du vil. 

 Dersom du programmerer flere 

scenarioer, kan du sette et antall 

motordrevne produkter eller mottakere 

i bevegelse samtidig, på bestemte tider 

eller med et enkelt trykk på en knapp.

Scenariospiller TaHoma
Perfekt for scenarioet du bruker 
hver dag for å slippe å gå 
via app i smarttelefon eller 
nettbrett.

TaHoma® - en bra start på dagen
06.30 God morgen
TaHoma gjør jobben:

•	 SOVEROM: 
Rullgardin opp

•	 BADEROM: 
Lamper på 
Gardin dratt for

•	 KjøKKEn: 
Taklampen tent 
Kaffetrakteren på

TaHoma® - tar aldri fri
08.00 Dagtid
TaHoma gjør jobben:

•	 1 ETG: 
Alarm på  
Terrassedør låst  
Solskjerming nede  
Lamper slått aV

•	 2 ETG: 
Solskjerming nede 
Lamper slått aV
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Om sommeren
•	 Solskjermingen hindrer solstrålene i å treffe 

vindusruten.
Nattens kulde gir avkjøling til huset.
Resultatet blir et behageligere innendørsklima 
med opptil 9 °C lavere temperatur.

Om vinteren
•	 Reduser varmeutstrålingen med nedfelte screens, 

fasadepersienner eller vindussjalusier.
Benytt solens energi til å varme opp huset ved å la 
solen strømme inn gjennom vinduene.
Spar opptil ca. 12 %* i oppvarmingskostnader.

* Gjelder vindussjalusier i henhold til Physibel-studien - Belgia, ES-SO 
(Europeiske solbeskyttelsesforbundet) - Brussel, Frauenhofer institut 
Bauphysik - Stuttgart.

Spar energi med 
TaHoma®!

Om vinteren: Jeg kan 
f.eks. programmere mine 
fasadepersienner, screens 
og vindussjalusier til å 
automatisk stenges i skumringen for å 
gi ekstra isolering for vinduet, noe som 
innebærer lavere oppvarmingskostnader.

Om sommeren: Solsensorene regulerer 
automatisk mine markiser, screens og 
fasadepersienner. På den måten kan jeg 
holde huset svalt, også når jeg ikke er 
hjemme.

TaHoma® - fikser fredags kosen
19.00 Fredagskos
TaHoma gjør jobben:

•	 STuE: 
Gardin dratt for 
Taklampen slukket 
Koselys på

•	 KjøKKEn: 
Popcornmaskin på

•	 uTEnDøRS: 
Belysning tent 

TaHoma® - for en god natts søvn
23.00 God natt
TaHoma gjør jobben:

•	 2 ETG: 
Rullgardin soverom ned  
Lamper slått aV

•	 1 ETG: 
Alarm på 
Terrassedør låst  
Lamper slått aV

•	 uTEnDøRS: 
Belysning tent 
Garasjeport lukket 
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PAcK Sun SEnSOR io
Pakke som inneholder Sunis Wirefree io + Sensor Box 
io. Trådløs solsensor for solbeskyttelse og sjalusier som 
hjelper deg med å holde huset svalt. Du kan koble opp-
til ti sensorer til hver Sensor Box io.

SunIS SEnSOR RTS
Helt trådløs solcelledrevet solsensor som sender solverdi 
til RTS-motor eller mottaker. Solcellene gjør sensoren 
helt selvforsørgende. For vindbeskyttelse kan du kom-
plettere med Eolis Sensor RTS eller Eolis 3D WireFree RTS. 

THERMOSunIS InDOOR RTS
Batteridrevet solautomatikk for innvendig montering. 
Energisparefunksjon - kan stilles inn slik at solautoma-
tikken begynner å fungere når temperaturen i rommet 
har oppnådd ønsket temperatur.

Automatikk og sensorer 

EOLIS 3D WIREFREE io / RTS
Trådløs vindsensor som beskytter terrassemarkisen mot 
sterke vinder. Når markisen rister for mye, kjøres den 
automatisk inn. 
Finnes som io og RTS og i fargene grå, hvit og svart.

EOLIS WIREFREE io
Trådløs vindsensor som beskytter all solbeskyttelse mot 
vind. Kombiner med Easy Sun io og Sensor Box for å få 
maksimal automatikk for solbeskyttelsen. 

SOLIRIS SEnSOR RTS
Sol- og vindsensoren sender informasjon trådløst til 
motoren. Innstilling av sol- og vindfølsomhet gjøres 
direkte på sensorens underside. Finnes også med bare 
vindsensor, Eolis sensor RTS

Art.nr. 1820003 Art.nr. 9013075 Art.nr. 9013708

Art.nr. 1816084 Art.nr. 1818199
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TAHOMA 
Ta kontroll over solbeskyttelse, lamper, Velux-takvindu 
og motorvarmer, og få tilbakemelding i iPhone / iPad / 
Internett på jobb, på ferie, på bussen osv. Lett å for-
stå, brukervennlig og oversiktlig. Styr både io- og RTS-
produkter.

ScEnARIOSPILLER TAHOMA
Mulighet for å programmere to ulike scenarier via 
TaHoma®. Perfekt for scenariet du bruker hver dag for 
å slippe å gå via app i smartphone eller nettbrett. Kan 
plasseres hvor som helst på veggen.

Art.nr. 1824035

TAHOMA SEnSORMODuL
Sensormodul for å kunne tilkoble brannvarslere, be-
vegelsesdetektorer og magnetkontakter for dør og vin-
du til Tahoma® og din smartphone eller ditt nettbrett.

Art.nr. 1824032

BEVEGELSESDETEKTOR
Bevegelsesdetektor som sammen med TaHoma® sensor-
modul kan programmeres til TaHoma® og styre produkter 
eller scenarier. For innendørs montering. (Finnes også med 
kompensasjon for store eller små husdyr, art. nr. 1875004 
og art. nr. 2400989 , samt for utendørs montering art. nr. 
2401054.)
Art.nr. 1875003

BRAnnVARSLER
Tradisjonell brannvarsler som sammen med Tahomas 
sensormodul kan tilkobles til Tahoma® og dermed 
styre produkter eller scenarier.

MAGnETKOnTAKT
Magnetkontakt for dører og vinduer som sammen 
med Tahomas sensormodul kan programmeres til 
Tahoma® og styre produkter eller scenarier.

Art.nr. 1875062Art.nr. 1875056

KAMERA (innendørs/utendørs)
Kabel-/WiFi-webkamera fra Axis. Finnes for innen-
dørs eller utendørs montering. Enkelt å koble inn i 
TaHoma®. Kameraet kan trigges av en sensor, f.eks. 
magnetkontakt på ytterdøren.

Art.nr. 1875084 (innend.)

Art.nr. 1875081 (utend.)

SunIS WIREFREE io
Lyssensor som brukes sammen med TaHoma®.
Strømforsyning: 2 stk. AA-batterier.
Enkel å montere med 2 skruer.

THERMIS WIREFREE io
Trådløs termostat som kan plasseres både inne og ute 
for bruk sammen med TaHoma®.
Strømforsyning: 2 stk. AA-batterier. 
Enkel å montere med 2 skruer.

Art.nr. 1818245 Art.nr. 1822303

Art.nr. 1811190 
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Annet utstyr

SMOOVE io / RTS
Moderne veggsender for et produkt eller en gruppe 
produkter som passer i de fleste innredninger, takket 
være kombinasjonsmulighetene med ulike touch-

kombiner med rammer i åtte ulike utførelser. Smoove 
gir deg friheten til å speile din personlige stil!
* Omkobler finnes bare som io.

Smoove io, trådløs touch-bryter

Smoove A/M io, trådløs touch-bryter med  
modus for automatikk (av/på)

enheter og rammer. Veggsenderen finnes som touch-
bryter med og uten omkobler * for automatikk (av/
på). Velg mellom fem ulike farger på veggsenderen, og 

TELIS 6 cHROnIS RTS
Fjernkontroll for 1-6 produkter, eller grupper av pro-
dukter med solautomatikk og timerfunksjon. Finnes i 
hvit og sølv.

EASy Sun io
Fjernkontroll med animeringer og symboler. Få tilbake-
melding via display. Sol- og vindverdi kan enkelt stil-
les inn via fjernkontrollen. Løft bort fjernkontrollen fra 
veggfestet, og solfunksjonen er frakoblet. 5 kanaler. Velg 
mellom tre farger; Pure, Pearl og Silver.

SITuO MOBILE io
Fjernkontroll med veggfeste for et produkt eller en 
gruppe produkter. Lokal fjernkontroll for f.eks. et rom. 
Velg mellom tre uliker farger; Pure, Pearl og Silver.

TELIS RTS
Fjernkontroll for individuell- eller gruppestyring. Velg 
mellom 1 og 5 kanaler, med eller uten sol- og vind-
automatikk. Finnes i fire utførelser; Pure, Silver, Patio 
og Lounge (svart).

TELIS MODuLIS RTS
Fjernkontroll for individuell- eller gruppestyring med 
mulighet til å vinkle en persienne, justere en lampe 
eller varmer med scrollhjul. Vel mellom 1 og 5 kanaler, 
med eller uten sol- og vindautomatikk. Finnes i tre far-
ger; Pure, Silver og Lounge (svart). 

TELIS 16 RTS
Fjernkontroll med veggfeste og stort, tydelig display. For 
1-16 produkter eller grupper av produkter.
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FjERnSTyRT EL-KOnTAKT RTS innendørs
Fjernstyrt el-uttak for styring av lamper eller annet elektrisk 
utstyr. På/av-funksjon. (på/av-knapp også på produktets 
framside). Maks. 3680 W. Begrenset rekkevidde 30 m  
i åpent rom (OBS rekkevidden påvirkes negativt av vegger  
og andre hindringer). Maks. 4 fjernkontroller.

FjERnSTyRT EL-KOnTAKT io innendørs
Fjernstyrt el-uttak for styring av lamper eller annet 
elektrisk utstyr. På/av-funksjon. Via io-systemet ser 
du i din fjernkontroll eller smartphone at komman-
doen har nådd fram. Maks. 2200 W.

FjERnSTyRT EL-KOnTAKT RTS utendørs
Fjernstyrt el-uttak for styring av lamper eller annet 
elektrisk utstyr. På/av-funksjon. Maks. 3680 W. Be-
grenset rekkevidde 30 m i åpent rom (OBS rekkevid-
den påvirkes negativt av vegger og andre hindringer). 
Maks. 4 fjernkontroller.

STARTSETT, BATTERIDREVET ELEKTROnISK LåS
Startsett med 1 batteridrevet elektronisk lås og til-
hørende fjernkontroll. Passer de fleste terrassedører og 
vinduer på det nordiske markedet. Komplett inklusive 
batterier. Kompletter med lås til flere dører/vinduer 
med art.nr. 9018016.

BATTERIDREVET ELEKTROnISK LåS
Batteridrevet elektronisk lås som passer de fleste 
terrassedører og vinduer på det nordiske markedet. 
Komplett inklusive batterier. Brukes sammen med 
fjernkontroll som inngår i ”Startsett” art.nr. 9017999.

Art.nr. 2401150 Art.nr. 1822296 Art.nr. 2401151 

Art.nr. 9017999 Art.nr. 9018016 

Art.nr. 1216265 

DExxO PRO 800 3S io
Motorisering av garasjeporter, opptil 15 m². Enkel instal-
lasjon. Innbruddshemmende låsefunksjon. Fjernkontroll 
følger med. Et backup-batteri kan installeres i motoren-
heten med tanke på eventuelle strømavbrudd. Styres 
enkelt med TaHoma®. Finnes også med RTS-teknologi.
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FjERnSTyRT STRøMBRyTER RTS
Fjernstyrt strømbryter RTS (500 W) til belysning for 
montering i eksisterende monteringsboks (bak strøm-
bryteren). Fjernstyr belysningen ved hjelp av fjern-
kontroll, smartphone eller sensor parallelt med den 
ordinære strømbryteren.

LIGHTInG OuTDOOR / InDOOR RTS
Radiomottaker for f.eks. belysning innendørs, ute-
belysning, hagelamper og springvann. For innvendig 
montering, innfelt i apparatboks eller i boks for utven-
dig montering. Maks. 500 W.

LIGHTInG MOD/VAR RTS
Fjernstyrt trinnløs dimmer. Takket være små dimensjo-
ner får den plass i en standard veggboks (apparatboks). 
Maks. 300 W.

HEAT REcEIVER RTS
Fjernstyrt strømbryter spesielt konstruert for å styre 
230 V infravarmeaggregat eller quartz-varmer, men 
kan også brukes til andre 230 V-produkter opptil maks. 
2000 W.

HEATInG MOD/VAR REcEIVER RTS – Nyhet
Fjernstyrt strømbryter spesielt konstruert for å styre 
230 V infravarmeaggregat eller quartz-varmer, men 
kan også brukes til andre 230 V-produkter opptil maks. 
3000 W. Optimal for å styre 2 stk. 1500 W quartz-
varmere.

LySRAMPE
Lysrampe for montering f.eks. under markisen. 5 x 20 W.  
Plug & play med integrert radiomottaker. Juster lys-
styrken med scroll-hjulet på fjernkontrollen. Lengde: 
3000 mm. Finnes i fargene hvit, sølv og antrasitt. 
Finnes også i 1000mm, hvit.

TERRASSEVARMER
Terrassevarmer for montering f.eks. under markisen. 
2000 W. Plug & play med integrert radiomottaker. 
Juster varmen (33, 66, 100 %) med scroll-hjulet på 
fjernkontrollen. Finnes i fargene hvit, sølv og antrasitt.

LIGHTInG MOD/VAR io – Nyhet
Fjernstyrt av/på-strømbryter for utebelysning, hage-
lamper, innebelysning og lignende produkter. Via io-
systemet ser du i din fjernkontroll eller smartphone at 
kommandoen har kommet fram.

LIGHTInG REcIEVER VAR. io LED– Nyhet
Dimmer for alle typer LED-belysning med transformator.  
Hvor mange LED-lamper som kan kontrolleres, er avhengig 
av transformatorens kapasitet. 92 x 28 x 43 mm.

Art.nr. 1822422 Art.nr. 1811251

Art.nr. 9014281 

Art.nr. 1810919 

Art.nr. 1810917 Art.nr. 1822425 

Art.nr. 2400583 (Utv.)

Art.nr. 1810096 (Inv.)
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Garanti

års

Kvalitet
Våre produkter oppfyller alle EUs 

sikkerhetsnormer. Før Somfy-

produktene installeres i ditt hjem, er de først 

testet omhyggelig i våre laboratorier og i det 

virkelige livet. Somfy gir 5 års produktgaranti 

på alle motorer og styringsenheter.

Innovasjoner
I våre forskningssentre har Somfy over 400 

ansatte ingeniører og teknikere, og foreta-

ket har registrert over 280 patenter for sine 

innovasjoner.

Som et eksempel har vi funksjonen Auto/

Manuell som gir deg muligheten til selv å ta 

kontrollen og koble ut automatikken. Eller 

hvorfor ikke den geniale ”husknappen”, som 

låser alle innganger med ett eneste klikk. 

Eller knappen ”my” som direkte stiller en viss 

utrustning i favorittstillingen. Scrollhjulet på 

fjernkontrollen Modulis, som med høy presi-

sjon justerer persiennelamellenes vinkel, er 

en annen Somfy-innovasjon.

Design
Ergonomiske fjernkontroller er enkle og 

behagelige å bruke. Designen tilpasser seg 

enkelt til din livsstil og din hjeminnredning. 

Grind- og garasjeportmotorene, med sitt 

sikkerhets- og komforttilbehør, kombinerer 

brukervennlighet med flott design.

Teknikk
Somfy har bygd opp omfattende kunnska-

per innenfor trådløs teknikk. Påliteligheten 

i Somfys radioteknikk har gjort den til et 

standardvalg når det gjelder komfortløsninger 

i hjemmet. Somfy deltar i et nært samarbeid 

for utvikling av io-homecontrol®, som gir 

deg muligheten til å kommunisere med din 

bolig. Framtiden er her!

Forhandlernettverk
Somfys installasjonspartnere er egne foretak 

som er spesialister på Home Motion og som 

har fått opplæring i å installere Somfys 

motorer og automatikksystemer. De har påtatt 

seg å oppfylle Somfys kvalitetskontrakt. Din 

Somfy-installatør hjelper deg gjennom hele 

prosjektet for å garantere at du blir fornøyd.

Et foretak med samfunnsansvar
Somfy er aktivt engasjert når det gjelder 

sosialt ansvar og miljøhensyn overalt der 

foretaket er virksomt.

 For å gjøre virkelighet av sitt engasjement 

har selskapet opprettet et eget fond. Målset-

ting: øke forståelsen for miljøet og sam-

menhengen i naturen. De initiativene som er 

utviklet og har fått støtte fra fondet, er slike 

som fremmer kunnskap om våre naturlige 

omgivelser og som vil øke allmennhetens og 

særlig ungdommens bevissthet. Det er Somfy-

fondets oppgave å iverksette tiltak i alle land 

der konsernet er virksomt. Somfy oppmuntrer 

sine medarbeidere til å delta i prosjektene 

som støttes av fondet.
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