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Home Motion by Somfy  
Mulighederne er uendelige
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Det intelligente hjem er nu inden 
for rækkevidde og er nemt at bruge

io-homecontrol®er nemmere og billigere at 
installere, lettere at opgradere når behovene 
ændres og giver en garanteret kompatibilitet i 
lang tid mellem forskellige produktfabrikater 
i byggebranchen. 

io-homecontrol®

io-homecontrol® er den nye radiokommu-
nikationsstandard for hjemmeudstyr. Somfy 
integrerer io-homecontrolteknologi i markiser, 
låger, garageporte og belysning samt i vindues-
skodder.
Somfy deler desuden denne teknologi med an-
dre store mærker på hjemmeudstyrs markedet.

Ved at vælge io-motoriserede 
produkter kommer dit hjem til 
at være "io-ready" allerede fra 
starten

Med garanteret kompatibilitet kan tilføjes udstyr 
hen ad vejen: Alle nye "io-produkter" integreres 
automatisk i systemet. 

Med io-homecontrol® kan Somfy-produkter kommunikere og interagere med hinanden og med produkter fra andre store mærker inden for hjemmeudstyr.

Home Motion - mulighederne er uendelige

io-homecontrol® -partnere

Se alle de motordrevne solafskærmnings- og sikkerhedsløsninger som  

tilsammen udgør det vi kalder Home Motion.

Åbn alle facadepersienner, screens og vinduesskodder med et eneste klik.  

Luk garageporten fra bilen, vinkel persiennerne fra lænestolen og nyd  

sol og skygge uden at rejse dig fra hvilestolen.

Home Motion fra Somfy gør dit liv lettere og mere bekvemt!

Luftkonditionering

Opvarmning

Tagvindue

Belysning

Alarm

Udvendig persienne

Indvendig vinduesafskærmning

Yderdør

Garageport

Låge

Markise

Pergola

Vindue

Vinduesmarkise, Screens
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Tahoma består af to dele:

En styreboks som er nem at installere

•  Den bevirker at du nemt kan akti-
vere alt udstyr i huset.

•  Tahoma-boksen sender signalet 
til og fra dine solafskærmninger 
og radiomodtager.

•  I hjemmet er din Tahoma-boks tilsluttet til  
din router.

•  Din installatør kan koble sig til boksen og 
udføre de indstillinger som kræves.

Brugergrænsesnit 

•  Ved at logge ind på din box får du adgang til det 
brugervenlige, webbaserede Tahoma-grænsesnit.

•  Der får du adgang til et sikkert, adgangskode-
beskyttet HTTPS-websted.

 

Tahoma-boksen

Betyder tryghed!
Selv om du ikke er hjemme, kan du kontrollere at dine indstillinger  
er udført korrekt.*
* Gælder kun udstyr som omfattes af radioteknologien i ®io-homecontrol. RTS-produkter kan stadig  
styres af surfpladen.

Betyder kontrol!
Du har altid kontrol over dit hjem: Du kan håndtere mit udstyr efter smag og 
behag og inaktivere automatiske scenarier når som helst.

TaHoma: hvordan virker det?

1.  Du sender en instruktion via en computer, 
en surfplade eller en telefon, som er tilslut-
tet til Internettet.

2.  Din instruktion modtages af en sikker server, 
som dirigerer den til TaHoma-boksen i dit 
hjem. 

3.  Denne boks sender derefter instruktionen til 
den aktuelle io-homecontrol®-enhed eller 
RTS-enhed, som sender et retursignal* som 
bekræftelse. Boksen sender derefter dette 
signal tilbage til dig. Hele processen tager 
bare nogle millisekunder. 
*Gælder io-produkter 

TaHoma 
Tag kontrol over dit hjem.
Hvor du end befinder dig.
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Home Motion by Somfy

Living space
Tænk hvis du kunne forvandle dit udested til en ekstra 
opholdsstue? En bekvem, velkommende udendørs-
lounge som du let kan bruge i en større del af året?

Comfort and Energy savings
Med automatiske solafskærmninger kommer du hjem 
til en sval bolig om sommeren. Om vinteren kører du 
screens, facadepersienner og vinduesskodder ned i 
skumringen for at give ekstra isolering ved dine vinduer 
og dermed reducere opvarmningsomkostningerne.
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Privacy 
Automatiserede gardiner og solafskærmninger bidrager 
aktivt til din komfort og sikkerhed.

Security 
Skab et trygt hjemmemiljø ved hjælp af Somfys motorise-
rede låge- og garageportsåbnere sammen med vindues-
skodder. Ved hjælp af tidsindstillet lysautomatik ser huset 
beboet ud, selv om du ikke er hjemme.
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Living space, markisen skaber et skønt uderum

Få det meste ud af dit  

udested med Somfy

Tænk hvis du kunne forvandle dit 

udested til en ekstra opholdsstue?

En bekvem, velkommende uden-

dørslounge som du let kan bruge i 

en større del af året?

Det er fuldt muligt med Somfys  

motorer og automatik til udesteder.

Fleksibelt uderum
Det fine ved terrassemarkisen er dens fleksi-
ble konstruktion og store anvendelighed. Du 
får et komfortabelt uderum, som let tilpasser 

sig efter dagens skiftende behov. Men husk 
på at markisen skal være let at regulere. 
Med en motor fra Somfy bliver din markise 
netop så komfortabel, som du har drømt 
om. Ingen besværlige drejninger, med et 
enkelt tryk på en knap kører du markisen 
netop så meget ud, som er bedst for tiden. 
Skønt når du solbader og skal køle af med 
jævne mellemrum. Med smartphone eller 
fjernbetjening behøver du ikke en gang at 
rejse dig fra solstolen!

Nyd skønne udeaftener sammen med gode 
venner. Hvis duggen falder, behøver I ikke at 
flytte indenfor. I stedet kører du markisen ud 
med et kort tryk. Du kan endda også tænde Det er nemt at justere markisen fra solstolen  

med din iPhone.
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Lighting Mod/Var Ramp RTS
Lysrampe med integreret RTS-radiomodtager, som 
giver dig mulighed for at justere lysstyrken med 
fjernbetjeningen.

Heating Mod/Var Ramp RTS
Varmer med integreret RTS-radiomodtager, som 
giver dig mulighed for at regulere varmen med 
fjernbetjeningen.

Eolis 3D WireFree io / Sunis WireFree io
De helt trådløse sol- og vindsensorer styrer 
automatisk solafskærmningerne iht. vejrforholdene. 
Også når du ikke er hjemme.

hyggelamperne, når det bliver mørkt eller 
tænde infravarmeren, hvis det bliver lidt køligt. 

Hvis du vil have det bedste ud af markisen, 
skal du også komplettere med en sol- og 

vindsensor. Så bliver din markise en auto-
matmarkise, som styres af sollyset og giver 
skygge og køler din bolig – også når du ikke 
er hjemme!

På den måde holder din bolig sig køligere, 
hvilket eliminerer eller reducerer behovet for 
dyr luftkonditionering. Markisen holder sig 
også hel og ren meget længere, der er ikke 
risiko for at den blæser itu, og indbrudstyven 
ved ikke hvad han skal tro, med markiser 
som skifter stilling i løbet af dagen (der kan 
jo være nogen hjemme).

Med en automatiseret markise udnytter du 
din investering maksimalt.

Med automatik fra Somfy 

Udnytter du din investering hele dagen 
– ikke kun når du er hjemme.

Holder dine solafskærmninger sig hele og 
rene – længe.

Slipper du for at komme hjem til et steghedt 
hus.

Tips fra Somfy

Easy Sun io
Fjernbetjening med animeringer og symboler.  
Få tilbagemelding via displayet.
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Comfort and Energy savings, køligere om sommeren og varmere om vinteren

Luk varmen ude
Vidste du, at der på en solrig sommerdag 
strømmer lige så meget varme gennem dine 
vinduer, som hvis du havde kørt alle dine 
elementer på fuld kraft – plus et par ekstra-
elementer? Det er ikke så mærkeligt, at det 
kan blive varmt. 

Den bedste løsning til at undgå et steghedt 
hus er at stoppe varmen allerede udenfor 
huset med solafskærmninger, som f.eks. 
vinduesmarkiser, screens,  facadepersienner 
eller vinduesskodder. Så kan du stadig se ud 
gennem vinduet og nyde det smukke sollys.

Du kan også stoppe varmen på indersiden 
af glasset med indvendige produkter, så som 

persienner og rullegardiner. Det allerbedste er 
naturligvis en kombination af ydre og indre 
solafskærmninger.

Men husk på at vejret ændrer sig hurtigt, så 
det skal være let at regulere solafskærmnin-
gerne. Det er en ringe trøst at have markiser, 
hvis de er kørt ind fordi det regnede og blæ-
ste, da du kørte hjemmefra om morgenen. 
Med automatik som en sol- og vindsensor 
styres din markise iht. sollyset. Vinduer, 
interiør og planter beskyttes mod skadelige 
stråler, og hvis det begynder at blæse, mær-
ker sensoren det og kører markisen ind ved 
en forindstillet vindstyrke. 

Med automatiske solafskærmninger 

kommer du hjem til en sval bolig 

om sommeren. Om vinteren kører 

du screens, facadepersienner og 

vinduesskodder ned i skumringen 

for at give ekstra isolering ved dine 

vinduer og dermed reducere op-

varmningsomkostningerne.
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Energibesparelse 
Energiomkostningerne er tredoblet i løbet af 
de seneste 10 år. Råvaremangel og stigende 
efterspørgsel på energi vil få priserne til at 

stige yderligere. Automatiserede vindues-
skodder kan spare op til 800 kWh per hus-
stand om året.

Opvarmningsomkostninger om vinteren
Med timere kan du få vinduesskodderne til 
at åbne automatisk om morgenen og lukke 
om aftenen. Lukkede skodder danner en 
luftspalte mellem vinduet og skodden (eller 
screens/facadepersienner), som reducerer 
varmeudstrålingen.

Hvis det er fint vejr om dagen, bruges solens 
energi til at opvarme værelserne ved at lade 
solens stråler strømme ind gennem vindu-
erne. For maksimal energibesparelse køres 

skodderne ned i overskyet vejr, så varmen 
forbliver i værelserne.

En kombination af sol-, termostat- og 
timerstyring giver den bedst mulige energi-
besparelse. Med den korrekte indstilling kan 
du spare op til cirka 12 %* i varmeomkost-
ninger.

Med det nye webbaserede styresystem 
TaHoma har du mulighed for at justere ind-
stillingerne og styre dine solafskærmninger 
og vinduesskodder via smartphone eller PC, 
på arbejdet, i ferien eller i hjemmet. Tahoma 
har en timerfunktion, hvilket gør det muligt 
at indføre et stort antal automatiske op- og 
nedkørsler per dag.

Om sommeren
•	 Solafskærmningen hindrer solstrålerne i at ramme 

vinduesruden.
•	 Nattens kulde giver svale til huset.

Resultatet bliver et behageligere indendørsklima 
med op til 9 °C lavere temperatur.

Om vinteren
•	 Reducer varmeudstrålingen med nedrullede 

screens, facadepersienner eller vinduesskodder.
•	 Brug solens energi til at opvarme huset ved at lade 

solens stråler strømme ind gennem vinduerne.

Spar op til ca. 12 %* i varmeomkostninger.

* Gælder vinduesskodder iht. Physibelstudien - Belgien,  ES-SO 
(Europæisk Solafskærmningsforbund) - Bruxelles, Frauenhofer institut 
Bauphysik - Stuttgart.

Med TaHoma® danner du nemt hændelsesforløb på 
din PC for at minimere energiforbruget i dit hjem.
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Privacy, hvert værelse har den perfekte gardinløsning

Dekorative indsynsbeskyttelser  
og solafskærmninger!
Med motoren usynligt indbygget 
i rullegardinet bliver installa-
tionen pæn og funktionel. Der 

hænger ingen snore eller kæder i vinduet. 
Rullegardinerne køres automatisk til den øn-
skede stilling med fjernbetjening, tidsstyring 

eller solautomatik.

Klassisk persienne eller smuk 
træpersienne?
Uanset hvilken så sidder motoren 

skjult i persiennen. Vinduet bliver frit for 
snore og drejearme, som ellers altid er der.

Automatiserede gardiner og solaf-

skærmninger bidrager aktivt til din 

komfort og sikkerhed.

Liftgardin eller plisségardin?
Gardiner med blødere design 
kan automatiseres på samme 
måde som andre produkter.  
Motoren er helt skjult, og auto-

matikken placeres enten i produktet eller 
skjult bag gardinet. Styres via solautomatik, 
timer eller fjernbetjening.

En nydelse hver gang du 
trækker gardinerne fra!
Et automatiseret gardin giver en 
støjsvag, smidig og hurtig åbning 

og lukning. Gardinet kan også åbnes og lukkes 
med hånden.Telis Modulis

Trinløs regulering af lamelvinkling
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•	 En solsensor hjælper til med at holde 
varmen nede ved at trække gardinerne 
for når det behøves. 

•	 Med en timer som styrer gardinerne 
flere gange om dagen ser hjemmet 
beboet ud, også i ferien. 

•	 Komplettér med lysstyring og styr  
alt fra den samme fjernbetjening eller 
smartphone.  

•	 Med Telis Modulis virker persiennen som 
en dæmper af det naturlige lys.

Smoove RTS vægsender med touch kontrol 
og udskiftelige rammer.

Tips fra Somfy

Glydea™
Gardinskinne med støjsvag og stærk motor. Diskret skinne som 
fastgøres på væggen eller i loftet. Virker med alle gardiner, 
og motoren skjules helt af gardinet. 

Thermosunis Indoor WireFree™ RTS
Solautomatik til indvendig montering.
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Security, sikrer dit hjem med et enkelt klik

Garageportsåbner
Sid trygt og behageligt i bilen og lad Somfy 
åben og lukke garagen. Åben garagen fra bi-
len, så slipper du for at gå ud i regn, kulde og 
mørke. Motoren virker også som en lås; når 
porten er lukket er den også låst. Du behøver 
ikke længere at stige ud af bilen for at låse.

Alle i familien har sin egen fjernbetjening.
Komplettér med en vægmonteret kode-
nøgle og måske en vægmonteret afbryder 
indendørs. Med io-systemet får du desuden 
bekræftelse på, at porten er lukket selv om 
den er ude af syne.

Systemet kan udstyres med en diskret batteri-
backup, som sikrer at systemet virker selv 

under ekstreme forhold. Hvis der mangler 
elektrisk tilslutning er der også mulighed for 
solcelledrev.

Låge
Med fjernbetjeningen kan du også åbne dine 
låger. Et enkelt tryk på knappen, så slipper 
du for at stige ud af bilen. Lågen lukkes 
automatisk bag dig. 

Hvis du går eller cykler, kan du vælge kun at 
åbne den ene halvdel af lågen. Børn og husdyr 
beskyttes af en hindringssensor, som omgå-
ende stopper lågen ved klemrisiko. Med motor 
til lågen er lågen låst, når den er lukket, og dit 
hjem og din have bliver tryggere.

Skab et trygt hjemmemiljø ved hjælp 

af Somfys vinduesskodder sammen 

med låge- og garageportsåbnere og 

alarm. Ved hjælp af tidsindstillet ly-

sautomatik ser huset beboet ud, selv 

om du ikke er hjemme.

Keytis 4 Home io
Fjernbetjening til garageporte, låger,   
motoriserede låse og tagvinduer.
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Belysning
Et oplyst hjem er et varmt og velkommende 
hjem. Det giver også øget tryghed og sik-
kerhed. Men du vil gerne have kontrol over 
hvad der er tændt, hvor og hvornår. Med 

Somfys produkter kan du tænde og slukke 
med din fjernbetjening til garagen og lågen. 

Indbrudsbeskyttelse 
I Danmark er der cirka 40.000* indbrud 
per år i boliger. Ved at investere i f.eks. 
rulleskodder gør du det vanskeligere for 
tyven at komme ind via vinduer og døre. 
Når rulleskodden er kørt ned, er det ikke 
muligt at presse rulleskodden op med 
håndkraft, takket være selve motoriseringen 
og konstruktionen.

Automatiske rulleskodder beskytter din 
ejendom mod uønsket indtrængen, da ind-
brudstyve får indtryk af at huset er beboet. 

Vidste du at 75 % af alle indbrud sker via 
vinduer og terrassedøre? Udstyr dine ter-
rassedøre og vinduer med elektroniske låse 
og aktiver dem med et tryk på en knap via 
fjernbetjening eller din smartphone.

Alarmfunktion
Ved hjælp af bevægelsessensorer, magnet-
kontakter og brandalarm sammenkoblet 
med TaHoma får du en e-mail eller en sms-
besked på din smartphone, hvis der sker 
noget, når du ikke er hjemme. 

Indtast automatiske ”luk/sluk” tider, for at sikre 
dig at alt er lukket og slukket om aftenen.

* Source: Danmarks Statistik
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Home Motion, styr dit hjem ved hjælp af TaHoma

Med Tahoma får du adgang til en ny 

verden af hjemautomation: nemt, 

lettilgængeligt og opgraderingsbart. 

Med Tahoma er det dig, der træffer 

beslutningerne: Du har kontrol over 

dit hjem!

Hvor du end er, kan du kontrollere  
udstyret i dit hjem
Du kan håndtere alt udstyr i dit hjem fra 
kontoret (via din PC) eller til og med på 
rejsende fod (via en smartphone eller en 
tablet med internettilslutning).

Du kan når som helst kontrollere tilstanden 
for et bestemt udstyr i realtid – åben eller 
lukket, til eller fra – og gribe ind ved behov. 

Konfigurer dine io- og RTS produkter. Du 
kan programmere dine scenarier, så at de 
aktiveres automatisk hver dag i ugen, på et 
tidspunkt som du vælger. Takket være den 
webbaserede løsning kan du, hvor du end 

befinder dig, aktivere eller deaktivere et 
scenario eller en solsensor via en smart-
phone eller tablet. Du kan køre solafskærm-
ningen ned, tænde en eller flere lamper, 
åbne dine Velux-vinduer for at lufte ud, for 
at give nogle eksempler. Alt sker i realtid og 
du får tilbagemelding* i loggen. 

Trygt og sikkert
Står garageporten åben selv om du har forladt 
hjemmet, så ser du det i appen eller på din 
computer og kan let låse efter dig, på afstand. 

Med elektroniske låse på f.eks. din terrassedør 
sidder du roligt på arbejdet eller i liggestolen 
på ferien, samtidig med at du lukker hånd-
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Brandalarm
Kobl din brandalarm til TaHoma® 
og få besked på din telefon hvis 
den giver udslag.

Kamera (indvendigt)
Kameraet kan udløses af en 
sensor, f.eks. en magnetkontakt 
på yderdøren. Få besked på din 
telefon når børnene kommer hjem 
fra skole.

Magnetkontakt
Magnetkontakt til døre og vinduer 
som sammen med TaHoma® kan 
styre produkter eller scenarier.

Med TaHoma fra Somfy 

Hvor du end er, kan du kontrollere udstyret 
i dit hjem!

Med TaHoma kan du let styre persienner, 
markiser, tagvinduer, garageporte, lamper, 
AC, indsynsbeskyttelse og meget mere – 
uanset om du befinder dig hjemme i sofaen 
eller mange kilometer væk.
 Det bliver endnu smidigere, når du for-
programmerer egne scenarier og lader huset 
passe sig selv!

TaHoma

*gælder io-produkter

værkeren ind ved hjælp af din smartphone. 
Har din søn mistet sin nøgle? Åbn døren for 
ham med et par klik på mobilen og få en 

bekræftelse på at han er i sikkerhed inde i 
huset. Hvis du har udstyret dit hjem med 
kamera og dørsensor, kan du vælge at få en 

meddelelse via e-mail eller en sms, når han er 
i sikkerhed inde i huset.

Kom hjem til et oplyst, velkommende hjem. 
Lad TaHoma tænde lamperne når det begynder 
at skumre derhjemme og huset ser beboet ud, 
selv om det ikke er det. 

Har din søn brændt kanelbollerne i ovnen, 
eller brænder det virkelig? Brandalarmen som 
er koblet til TaHoma giver dig besked om det er 
falsk alarm eller om du skal ringe til 112.
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Med scenarier kan du skabe og gen-

skabe dit favoritmiljø når du vil. 

Hvis du programmerer flere scenarier 

kan du sætte en række motordrevne 

produkter eller modtagere i bevægelse 

samtidig, på specifikke tidspunkter 

eller med et enkelt tryk på en knap.

Scenariospiller TaHoma
Perfekt til scenariet som du 
bruger hver dag for at slippe 
for at gå via app i smartphone 
eller tablet.

TaHoma® - en god start på dagen
06.30 God morgen
TaHoma gør jobbeT:

•	 SOVEVæRELSET: 
Rullegardin op

•	 BADEVæRELSET: 
Lamper tændte 
Gardin lukket

•	 KøKKEnET: 
Loftlampe tændt 
Kaffemaskine tændt

TaHoma® - tager aldrig fri
08.00 Dagen
TaHoma gør jobbeT:

•	 STuEn: 
Alarm tændt  
Terrassedør låst  
Solafskærmning ned  
Lamper slukket

•	 1. SALEn: 
Solafskærmning ned 
Lamper slukket
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Spar energi med 
TaHoma®!

Om vinteren:  
Jeg kan f.eks. program-
mere mine facade-
persienner, screens og 
vinduesskodder til automatisk at lukke 
i skumringen for at give ekstra isolering 
ved mine vinduer, hvilket medfører lavere 
varmeomkostninger.

Om sommeren:  
Solsensorerne regulerer automatisk mine 
markiser, screens og facadepersienner. 
På den måde kan jeg holde huset svalt, 
også når jeg ikke er hjemme.

Om sommeren
•	 Solafskærmningen hindrer solstrålerne i at ramme 

vinduesruden.
•	 Nattens kulde giver svale til huset.

Resultatet bliver et behageligere indendørsklima 
med op til 9 °C lavere temperatur.

Om vinteren
•	 Reducer varmeudstrålingen med nedrullede 

screens, facadepersienner eller vinduesskodder.
•	 Brug solens energi til at opvarme huset ved at lade 

solens stråler strømme ind gennem vinduerne.

Spar op til ca. 12 %* i varmeomkostninger.

* Gælder vinduesskodder iht. Physibelstudien - Belgien,  ES-SO 
(Europæisk Solafskærmningsforbund) - Bruxelles, Frauenhofer institut 
Bauphysik - Stuttgart.

TaHoma® - fikser fredagshygge
19.00 Fredagshygge
TaHoma gør jobbeT:

•	 STuEn: 
Gardin lukket 
Spots slukket 
Hyggebelysning tændt

•	 KøKKEnET: 
Popcornmaskine tændt

•	 uDEnDøRS: 
Belysning tændt 

TaHoma® - få en god nats søvn
23.00 Godnat
TaHoma gør jobbeT:

•	 1. SALEn: 
Rullegardin soveværelse ned  
Lamper slukket

•	 STuEn: 
Alarm tændt 
Terrassedør låst  
Lamper slukket

•	 uDEnDøRS: 
Belysning tændt 
Garage låst 
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PAcK Sun SEnSOR io
Pakke indeholdende Sunis Wirefree io + Sensor Box io. 
Trådløs solsensor til solafskærmning og skodder som 
hjælper dig med at holde huset svalt. Du kan koble op 
til ti sensorer til hver Sensor Box io.

SunIS SEnSOR RTS
Helt trådløs solcelledrevet solsensor som sender solvær-
di til RTS-motor eller modtager. Solcellerne gør sensoren 
helt selvforsynende. For vindbeskyttelse kompletteres 
med Eolis Sensor RTS eller Eolis 3D WireFree RTS. 

THERMOSunIS InDOOR RTS
Batteridrevet solautomatik til indvendig montering.  
Energisparefunktion - kan indstilles så at solautomatik-
ken begynder at fungere, når temperaturen i værelset 
har opnået den ønskede temperatur.

Automatik og sensorer

EOLIS 3D WIREFREE io / RTS
Trådløs vindsensor som beskytter din terrassemarkise 
mod kraftig vind. Når markisen ryster for meget, køres 
den automatisk ind. 
Fås som io og RTS og i farverne grå, hvid og sort.

EOLIS WIREFREE io
Trådløs vindsensor som beskytter alle solafskærmninger 
mod vind. Kombiner med Easy Sun io og Sensor Box for 
at få maksimal automatik på dine solafskærmninger. 

SOLIRIS SEnSOR RTS
Sol- og vindsensoren sender information trådløst til 
motoren. Indstilling af sol- og vindfølsomhed foreta-
ges direkte på sensorens underside. Fås også kun med 
vindsensor, Eolis sensor RTS

Art.nr. 1820003 Pris:  1983 kr Art.nr. 9013075 Pris:  2285 kr Art.nr. 9013708 Pris:  1786 kr

Pris fr: 1328 kr Art.nr. 1816084 Pris:  1587 kr Art.nr. 1818199 Pris:  2059 kr
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TAHOMA 
Få kontrol over solafskærmninger, lamper, Velux-tag-
vinduer og motorvarmere og få feedback i iPhone / iPad 
/ Internet, på arbejdet, på ferien, i bussen etc. Letfor-
ståeligt, brugervenligt og overskueligt. Styr både io- og 
RTS-produkter.

Art.nr. 1824035 Pris: 549 kr

ScEnARIESPILLER TAHOMA
Mulighed for at programmere to forskellige scenarier via  
TaHoma®. Perfekt til scenariet som du anvender hver 
dag for at slippe for at gå via app i en smartphone eller 
tablet. Kan placeres hvor som helst på væggen.

Art.nr. 1824032 Pris: 595 kr

TAHOMA SEnSOR MODuL
Sensor modul til at kunne tilslutte brandalarm, be-
vægelsesdetektorer og magnetkontakter til døre og 
vinduer til Tahoma® og din smartphone eller tablet.

BEVæGELSESDETEKTOR
Bevægelsesvagt som sammen med TaHoma® sensor modul 
kan programmeres til TaHoma® og styre produkter eller 
scenarier.  Til indendørs montage. 
(Fås også med kompensation for store eller små husdyr 
samt til udendørs montage.)

Art.nr. 1875003 Pris: 995 kr

BRAnDALARM
Traditionel brandalarm som sammen med Tahoma 
sensor modul kan tilsluttes til Tahoma® og dermed 
styre produkter eller scenarier.

MAGnETKOnTAKT
Magnetkontakt til døre og vinduer som sammen med 
Tahoma sensor modul kan programmeres til Tahoma® 
og styre produkter eller scenarier.

Art.nr. 1875062 Pris: 895 krArt.nr. 1875056 Pris: 495 kr

Art.nr. 1875084 (Indendørs) Pris: 1995 kr
Art.nr. 1875081 (Udendørs) Pris: 3195 kr

KAMERA (indendørs/udendørs)
Kabel/WiFi webkamera fra Axis. Fås til indendørs eller 
udendørs montage. Let at koble ind i TaHoma®. Kameraet 
kan udløses af en sensor, f.eks. en magnetkontakt på 
yderdøren.

Art.nr. 1818245 Pris: 1140 kr Art.nr. 1822303 Pris: 795 kr

SunIS WIREFREE io
Lyssensor som anvendes sammen med TaHoma®.
Strømforsyning: 2 stk. AA-batterier.
Let at montere med 2 skruer.

THERMIS WIREFREE io
Trådløs termostat som kan placeres både inde og ude 
til brug sammen med TaHoma®. Strømforsyning: 2 stk. 
AA-batterier. Let at montere med 2 skruer.

Art.nr. 1811190 Pris:  3695 kr
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Periferiudstyr

SMOOVE io / RTS
Moderne vægsender til et produkt eller en gruppe 
produkter, som passer til de fleste interiør, takket være 
kombinationsmulighederne med forskellige touch-

deren og kombiner med rammer i otte forskellige 
udførelser. Smoove giver dig frihed til at afspejle din  
personlige stil!
* Omkoblere fås kun som io.

Smoove io, trådløs touch-afbryder

Smoove A/M io, trådløs touch-afbryder med  
omkobler til automatik (til/fra)

enheder og rammer. Vægsenderen fås som touch-
afbryder med og uden omkobler* til automatik (til/
fra). Vælg mellem fem forskellige farver på vægsen-

TELIS 6 cHROnIS RTS
Fjernbetjening til 1-6 produkter, eller grupper af pro-
dukter med solautomatik og timerfunktion. Fås i hvid 
og sølv.

EASy Sun io
Fjernbetjening med animeringer og symboler. Få tilbage-
melding via displayet. Sol- og vindværdier kan let ind-
stilles via fjernbetjeningen. Løft fjernbetjeningen væk fra 
vægfæstet og solfunktionen er frakoblet. 5 kanaler. Vælg 
mellem tre farver; Pure, Pearl og Silver.

SITuO MOBILE io
Fjernbetjening med vægfæste til et produkt eller en 
gruppe produkter. Lokal fjernbetjening til f.eks. et væ-
relse. Vælg mellem tre forskellige farver; Pure, Pearl og 
Silver.

TELIS RTS
Fjernbetjening til individuel- eller gruppestyring. Vælg 
mellem 1 og 5 kanaler, med eller uden sol - og vind-
automatik. Fås i fire udførelser; Pure, Silver, Patio og 
Lounge (sort).

TELIS MODuLIS RTS
Fjernbetjening til individuel- eller gruppestyring med 
mulighed for at vinkle en persienne, justere en lampe 
eller varmer med scroll-hjul. Vælg mellem 1 og 5 ka-
naler, med eller uden sol - og vindautomatik. Fås i tre 
farver; Pure, Silver og Lounge (sort). 

TELIS 16 RTS
Fjernbetjening med vægfæste og stort, tydeligt display. 
For 1-16 produkter eller grupper af produkter.

RAM fr. 30 krVäggSändARE fr. 475 kr 

Pris: 1655 krPris: 1985 kr Pris: 695 kr

Pris: 425 krPris: 650 krPris: 1595 kr



21

11 2

2 2

2

Art.nr. 2401150 Pris: 199 kr Art.nr. 1822296 Pris: 995 krArt.nr. 2401151 Pris: 249 kr

FjERnBETjEnT EL-uDTAG RTS indendørs
Fjernbetjent el-udtag til styring af lamper eller andet 
elektrisk udstyr. Tænd/sluk-funktion. (også tænd/
sluk-knap på produktets forside). Maks. 3680 W. 
Begrænset rækkevidde 30 m i åbent rum (OBSI række-
vidden påvirkes negativt af vægge og andre hindringer). 
Maks. 4 fjernbetjeninger.

FjERnBETjEnT EL-uDTAG io indendørs
Fjernbetjent el-udtag til styring af lamper eller andet 
elektrisk udstyr. Tænd/sluk-funktion. Via io-systemet 
ser du på din fjernbetjening eller smartphone at din 
kommando er kommet frem. Maks. 2200 W.

FjERnBETjEnT EL-uDTAG RTS udendørs
Fjernbetjent el-udtag til styring af lamper eller andet 
elektrisk udstyr. Tænd/sluk-funktion. Maks. 3680 W. 
Begrænset rækkevidde 30 m i åbent rum (OBSI række-
vidden påvirkes negativt af vægge og andre hindringer). 
Maks. 4 fjernbetjeninger.

Art.nr. 9017999 Pris: 1395 kr Art.nr. 9018016 Pris: 895 kr Pris: 149 kr

STARTSæT, BATTERIDREVET ELEKTROnISK LåS
Startsæt med 1 batteridrevet elektronisk lås og til-
hørende fjernbetjening. Passer til de fleste terrassedøre 
og vinduer på det nordiske marked. Komplet inklusive 
batterier. Kompletter med låse til flere døre/vinduer 
med art. nr. 9018016.

BATTERIDREVET ELEKTROnISK LåS
Batteridrevet elektronisk lås som passer til de fleste 
terrassedøre og vinduer på det nordiske marked.  
Komplet inklusive batterier. Anvendes sammen med 
fjernbetjening som indgår i ”Startsæt” art. nr. 9017999.

HånDTAG TERRASSEDøR
Espagnolette-håndtag med fæsteplade til elektroniske 
låse (art. nr. 9017999 og 9018016). Anvendes som 
komplement i tilfælde hvor det eksisterende håndtag 
ikke passer i låsen.

DExxO PRO 800 3S io
Motorisering af garageporte, op til 15 m². Nem installa-
tion. Indbrudshæmmende låsefunktion. Fjernbetjening 
medfølger. Et backup-batteri kan installeres i motoren-
heden med henblik på eventuelle strømafbrydelser. 
Styres nemt med TaHoma®. Fås også med RTS-teknologi.

Art.nr. 1216265 Pris: 3450 kr
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Art.nr. 1811251 Pris: 695 kr

FjERnBETjEnT KOnTAKT RTS
Fjernbetjent kontakt RTS (500W) til belysning til montering 
i eksisterende installationsdåse (EU dåse bag kontakten). 
Fjernbetjen belysningen ved hjælp af fjernbetjening, 
smartphone eller sensor parallelt med den konven-
tionelle kontakt.

LIGHTInG OuTDOOR / InDOOR RTS
Radiomodtager til f.eks. indendørs belysning, udendørs 
belysning, havelamper og springvand. Til indendørs 
montage, indfældet i apparatdåse eller i boks til uden-
dørs montage. Maks. 500W.

LIGHTInG MOD/VAR RTS
Fjernstyret trinløs dæmper. Takket være små dimen-
sioner er der plads til den i en standard-vægdåse (ap-
paratdåse). 
Maks. 300W.

HEAT REcEIVER RTS
Fjernstyret afbryder specielt konstrueret til at styre 
230V infravarmeaggregater eller quartz-varmere, men 
kan også bruges til andre 230V-produkter op til maks. 
2000W.

HEATInG MOD/VAR REcEIVER RTS – Nyhed
Fjernstyret afbryder specielt konstrueret til at styre 
230V infravarmeaggregater eller quartz-varmere, men 
kan også bruges til andre 230V-produkter op til maks. 
3000W. Optimal til at styre 2 stk. 1500W quartzvar-
mere.

Art.nr. 0000000 Pris: 895 kr

Art.nr. 1810919 Pris: 1195 kr

Art.nr. 0000000 Pris: 1495 kr

Pris: 5428 kr Pris: 5988 kr

LySRAMPE
Lysrampe til montage f.eks. under markisen. 5 x 20W.  
Plug & play med integreret radiomodtager. Juster lys- 
styrken med scroll-hjulet på fjernbetjeningen. Længde: 
3000 mm. Fås i farverne hvid, sølv og antracit. 

TERRASSEVARMER
Terrassevarmer til montage f.eks. lige under markisen. 
2000 W. Plug & play med integreret radiomodtager. 
Juster varmen (33, 66, 100 %) med scroll-hjulet på 
fjernbetjeningen. Fås i farverne hvid, sølv og antracit.

LIGHTInG MOD/VAR io
Fjernstyret til/fra afbryder til udendørs belysning, ha-
velamper, indendørs belysning og lignende produk-
ter. Via io-systemet ser du på din fjernbetjening eller 
smartphone at din kommando er kommet frem.

Art.nr. 1822425 Pris: 1195 kr

LIGHTInG REcIEVER VAR. io LED– Nyhed
Lysdæmper til alle typer af LED-belysning med transfor-
mator. Antallet af LED-lamper som kan kontrolleres af-
hænger af transformatorens kapacitet. 92 x 28 x 43 mm.

Art.nr. 1822422 Pris: 1595 kr
Art.nr. 2400583 (Utv.) Pris: 595 kr
Art.nr. 1810096 (Inv.) Pris: 1196 kr
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Garanti

års

Kvalitet
Vores produkter opfylder alle EU's 

sikkerhedsnormer. Inden Somfy-

produkterne bliver installeret i dit hjem er 

de først blevet testet omhyggeligt i vores 

laboratorier og i det virkelige liv. Somfy giver 

5 års produktgaranti på alle motorer og 

styreenheder.

Innovationer
I vores forskningscenter har Somfy over 400 

ingeniører og teknikere ansat, og virksomhe-

den har registreret mere end 280 patenter for 

dens innovationer.

Som et eksempel har vi funktionen Auto/Ma-

nual som giver dig mulighed for selv at tage 

kontrol og frakoble automatikken.

 Eller hvorfor ikke et genialt træk som ”hus-

knappen”, som låser alle indgange med et 

eneste klik. Eller knappen ”my” som direkte 

sætter et bestemt udstyr i favoritstillingen.

Scrollhjulet på fjernbetjeningen Modulis, som 

med høj præcision justerer persiennelamel-

lernes vinkel, er en anden Somfy-innovation.

Design
Ergonomiske fjernbetjeninger er lette og 

behagelige at bruge. designen tilpasser sig let 

til din livsstil og dit interiør. Låge- og gara-

geportsmotorerne med deres sikkerheds- og 

komforttilbehør kombinerer brugervenlighed 

med flot design.

Teknologi
Somfy har opbygget et solidt kendskab inden 

for trådløs teknologi. Pålideligheden i Somfys 

radioteknologi har gjort den til et standard-

valg, når det gælder komfortløsninger i hjem-

met. Somfy deltager i et nært samarbejde til 

udvikling af io-homecontrol®, som giver dig 

mulighed for at kommunikere med din bolig. 

Fremtiden er her!

Forhandlernetværk
Somfys installationspartnere er selvstændige 

virksomhedsledere, som er specialister inden 

for Home Motion og som er blevet uddannet 

til at installere Somfys motorer og automa-

tiksystemer. de har forpligtet sig til at opfylde 

Somfys kvalitetskontrakt. din Somfy-installa-

tør hjælper dig gennem hele projektet for at 

garantere at du bliver tilfreds.

En virksomhed med samfundsansvar
Somfy er aktivt engageret når det drejer sig 

om socialt ansvar og miljøhensyn overalt hvor 

virksomheden er virksom.

 For at virkeligøre sit engagement har sel-

skabet grundlagt en egen fond. Målsætning: 

øge forståelsen for miljøet og de naturlige 

forbindelser.

  de initiativer som er udviklet og som har 

fået støtte af fonden er sådanne som fremmer 

kendskabet til vores naturlige omgivelser og 

som vil øge almenhedens og især ungdom-

mens bevidsthed. det er Somfy-fondens 

opgave at træffe foranstaltninger i alle lande 

hvor koncernen er virksom. Somfy opmuntrer 

sit personale til at deltage i projekterne, som 

støttes af fonden.
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SOMFy DAnMARK

Grønlandsgade 3

5300, Kerteminde

Tlf: 65 32 57 93

Fax: 65 32 57 94

www.somfy.dk
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