
> Skab et ekStra rum i din have

> nyd terraSSen Selv når det er lidt køligere

> Skab en hyggelig atmoSfære om aftenen

Tilbring mere Tid på Terrassen 
Modulis lysrampe og terrassevarmer forlænger udendørssæsonen!

www.somfy.dk
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lighting mod/var ramp rTs Heating mod/var ramp rTs

LysRAMPE MEd diMMER

lysrampe i tre forskellige nuancer med integreret rTs-radiomodtager, 
som giver dig mulighed for at justere lysstyrken med fjernbetjeningen.
- drejelige halogen-spotlights med forkromet finish.

- Monteres på væggen.

- 4 m hvidt kabel med stik.

styr flere forskellige lyspunkter på terrassen 
og i huset med fjernbetjeningen.
Ved hjælp af en dimmer regulerer du lys-
styrken og skaber den ønskede atmosfære.

Varmer i tre forskellige nuancer med integreret rTs-radiomodtager, 
som giver dig mulighed for at regulere varmen med fjernbetjeningen.
- Varmeelement af aluminium: mål 0,5 meter.

-  Quartz-varmer. ideel til et bord til 8 personer.

-  92% af energien omdannes til varme (cirka 30 % for gasvarmere).

- Monteres på væggen.

- 4 m hvidt kabel med stik.

VARMER MEd VARMEREguLERing

Skab en varm atmoSfære på terraSSen 
når mørket falder på

>  Tilbring mere tid med vennerne på din skønne og bekvemme terrasse. 
når mørket falder på, kan du styre belysningen på din terrasse, i haven eller inden-
dørs med samme fjernbetjening.

Hvis du allerede har et lysarmatur, kan 
du opgradere installationen med en RTs-
modtager, som styrer lysstyrken. 

sender kommandoen fra fjernbetjeningen 
videre til varmeren. Vælg mellem 2 og 3 kW.

Hvis du allerede har et varmer, kan du 
opgradere din installation med en RTs-
modtager, som styrer varmeren.

med Somfy

Telis modulis rTs: 
den første fjernbetjening med et scroll-hjul hvormed 

du kan indstille lysstyrken eller varme effekten med 

høj præcision. du kan indstille eksakt korrekt stilling.

Knappen “my”: 
Bruges til at programmere din favoritindstilling for varmen 

og/eller lyset. Med et enkelt tryk på knappen skaber du den 

perfekte atmosfære. Let at programmere og ændre.
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Heating Receiver RTs Heating Mod/var RTs

BELysning og andre elektriske produkter

VARME og andre elektriske produkter

lysramper Farve artikel nr.

Lighting Mod/var Ramp RTS, 3m Antracit 18 11 200

Lighting Mod/var Ramp RTS, 3m Sølv 18 11 199

Lighting Mod/var Ramp RTS, 3m Hvid 18 10 878

Lighting Mod/var Ramp RTS, 1m Hvid 18 11 022

Varmeramper Farve artikel nr.

Heating Mod/var Ramp RTS Antracit 18 11 202

Heating Mod/var Ramp RTS Sølv 18 11 201

Heating Mod/var Ramp RTS Hvid 18 10 876

belysning og andre elektriske produkter artikel nr.

Power-Plug RTS (invändigt montage) 18 22 313

Plug Receiver io EU (invändigt montage) 18 22 296 

Lighting Mod/Var RTS 90 14 281 

Lighting Indoor RTS (invändigt montage) 18 10 165 

Lighting Reciever io 18 22 286   

Outdoor Lighting Reciever RTS 18 10 628

Varme og andre elektriske produkter artikel nr.

Heating Receiver RTS 2 kW 18 10 919 

Heating Mod/Var Receiver RTS 3kW 18 10 917 


