Draadloze bediening van raamdecoratie
het Appartement
aparte budgetvriendelijke interieurs

Meer comfort met elektrische
raamdecoratie en gordijnen
Met elektrische raamdecoratie vergroot u uw wooncomfort en kunt u de lichtinval en temperatuur in
huis veel effectiever regelen. Met een druk op de knop van de afstandsbediening, draadloze wandschakelaar of automatisch via sensoren en tijdklok, komen elektrische raamdecoraties en gordijnen
direct in beweging of op ingestelde tijden.

Mogelijkheden voor het motoriseren van vele typen en merken raamdecoratie en gordijnen.

Vouwgordijn

Plissé

Rolgordijn

Jalouzie

Gordijn

Technologie en huisautomatisering zijn inmiddels
onderdeel geworden van ons
dagelijks leven. Het comfort
van klimaatregeling in huis of
de auto, mobiel internetten,
interactieve televisie met een
iPad op schoot, het past allemaal in ons leefpatroon. Dagelijkse routineklusjes zoals
de zonwering omlaag doen,
rolluiken sluiten, verlichting
schakelen, de garagedeur
openen, gebeurt steeds vaker
via een draadloze wandschakelaar of afstandsbediening.
Kan dit ook met elektrische
raamdecoratie en gordijnen?

Comfort door afstandsbediening
Geen trekkoordjes meer nodig om handmatig elke raamdecoratie te openen of sluiten. De ingebouwde
Somfy motor neemt dit karwei van u over. Met een druk op de knop bedient u uw raamdecoratie individueel of groepsgewijs naar elke gewenste positie. Bovendien zijn uw raamdecoratie en gordijnen minder
vatbaar voor vlekken, doordat deze niet met de hand worden bediend.

De Somfy motor
De motor van Somfy wordt aangesloten op de voeding en is volledig geïntegreerd in de
behuizing van de zonwering. De motor doet veilig en betrouwbaar zijn werk onder alle voorkomende omstandigheden want de motor is daar uitvoerig op getest. Somfy heeft een breed
assortiment aan motoren voor raamdecoraties en gordijnen.
Al naar gelang de toepassing, afmeting van het product en uw wens zal de Somfy dealer u
het juiste type motor aanbevelen. Enkele uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•

Om welk type zonwering gaat het?
Gaat het om 1 of meedere raamdecoraties en/of gordijnen?
Is er de wens om nog andere Somfy producten aan te sluiten?
Welke bedieningsvorm(en) wenst u?
Wenst u ook automatisch comfort via een sensor of tijdklok?
Wilt u ook kunnen bedienen via uw smartphone of tablet?

Keuze elektrische voeding
Vouw- en rolgordijnen, plissés en horizontale jaloezieën:
• 24 V motor (met adapter t.b.v. aansluiting op het lichtnet)
• Batterij motor (bij jaloezieën alleen kantelmogelijkheid)
• Voor gordijnen: Glydea elektrische gordijnrail (230 V)

Zonnepaneel voor
opladen batterij

Glydea 230 V
elektrische gordijnrail

Sonesse 230 V zware
rolgordijn motor

Sonesse 24 V
rolgordijn motor

Jaloezie kantel
batterij motor

Vouwgordijn motor

Draadloos bedienen en automatisch besturen
Eigen Somfy techniek
De draadloze bediening en besturing van raamdecoratie en gordijnen wordt technisch mogelijk gemaakt
door Somfy radiotechnologie (RTS).
Dit geeft vrijheid van bedienen, is betrouwbaar, en
signalen gaan dwars door twee betonnen muren.
RTS wordt al jaren toegepast in rolluiken, buitenzonwering en garagedeuren.
RTS is modulair uit te breiden binnen de Somfy technologie en hebben een breed leveringsprogramma.
Telis RTS afstandsbedieningen

Telis 6 Chronis RTS
tijdklok

Sunis indoor zonsensor
ThermoSunis RTS temperatuursensor
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Draadloze wandschakelaar Smoove
Voor lokale bediening van 1 zonwering
De Smoove serie draadloze wandschakelaars met touch-bediening is leverbaar
in diverse typen en kleurafwerkingen. Ideaal wanneer u per kamer individueel
uw zonwering of andere producten wilt bedienen.

Uitneembaar
schakelgedeelte

Smoove is overal gemakkelijk plaatsbaar want er is geen bedrading nodig.

Pure Shine

Silver Shine

Bepaal zelf uw stijl
Het schakelgedeelte en de los verkrijgbare
omlijstingen zijn onderling uitwisselbaar.

Black Shine

U bepaalt zelf de gewenste kleurcombinatie.
Er zijn ook mogelijkheden voor integratie met
schakelmateriaal van derden zoals Jung en
Gira. Vraag naar de mogelijkheden.

Pure

Silver

Silver Mat

Black

Amber

Bamboo

Cherry

Walnut

Doe de kleurcombinatie test!
Bekijk via de gratis iPhone
app welke Somfy Smoove
schakelaar kleur het beste
past bij uw interieur.

Wist u dat?
Vanaf 2013 in Europa geen raamdecoratie meer
verkocht mag worden met bedieningskoordjes
waar een lus in zit. Kies dus voor elektrisch.

Mogelijke bedieningsoplossingen
voor raamdecoratie en gordijnen
> VOOR individuele BEDIENING VAN 1 raamdecoratie of gordijn
Smoove 1 RTS
Draadloze tiptoets wandbediening
• Omhoog, omlaag en stop
• Leverbaar in diverse kleuren
• Kan ook met afstandsbediening (Telis 1 RTS)

Rolgordijn

Vouwgordijn

Jaloezieën

Plissé

Gordijn

> VOOR individuele BEDIENING van 4 > 16 raamdecoraties en/of gordijnen
Telis 4 RTS
Afstandsbediening voor aansturing 4 producten
• Omhoog, omlaag en stop
• Leverbaar in 4 kleuren

Telis 16 RTS
Afstandsbediening voor aansturing tot 16 producten
• Voorzien van groot display
• Omhoog, omlaag en stop
• Leverbaar in 2 kleuren

> VOOR automatische bediening via tijdsfunctie

Telis 6 Chronis RTS
Afstandsbediening met tijdklok functie
• Voorzien van groot display
• Tot max. 6 automatische sturingen per dag
• Mogelijkheid voor manuele bediening
• Groepsbediening of individuele sturing
• Leverbaar in 2 kleuren
Chronis RTS
Wandbediening met tijdklokfunctie
• Tot max. 4 sturingen per dag

10:10 u

13:25 u

15:40 u

Alle raamdecoratie in huis
half-openen

Alle gordijnen geheel
geopend

Huiskamer lamellen
neer en half kantelen

18:55 u
Groep zuidzijde woning
allen neerlaten

> VOOR automatische beSTURING via zonsensor of zon/temperatuursensor

Sunis Indoor Sensor RTS
Zonsensor stuurt uw raamdecoratie omhoog
of omlaag op basis van lichtmeting.
• Zonfunctie kan uitgeschakeld worden
• Bevestiging op raam via zuignap
• Alleen voor binnen toepassing
• Batterijvoeding

ThermoSunis Indoor Sensor RTS
Zonsensor stuurt uw raamdecoratie omhoog of
omlaag op basis van licht- en temperatuurmeting.
• Zon- en temperatuurfunctie kunnen afzonderlijk
in- of uitgeschakeld worden
• Bevestiging op raam via zuignap
• Alleen voor binnen toepassing
• Batterijvoeding

> Volledige DRAADLOZE bediening vanuit huis of waar ook ter wereld met een smartphone, tablet of PC
TaHoma ®
De sensatie van Somfy huisautomatisering!
Koppelbaar met io-homecontrol® en RTS producten.
TaHoma® bestaat uit de routerbox en de interface
besturing via internet. Te bedienen via de Somfy app
op uw smartphone of tablet.
Voor meer informatie: zie bladzijde 7.

Home Motion by Somfy®
Uw hele huis onder controle.
Waar u ook bent!

Technologie is niet meer weg te
denken uit ons dagelijks leven - het

Comfort, veiligheid en
vrijheid!

comfort van klimaatregeling in de
auto, mobiel internet, interactieve

TaHoma is een optionele uitbreiding

televisie, het past allemaal in ons

binnen Home Motion en maakt het

leefpatroon. En dat geldt ook voor

mogelijk uw woning ook ver van huis

huisautomatisering. Somfy heeft

te monitoren en te besturen.

hiervoor een gebruiksvriendelijk

Simpelweg door in te loggen via de

concept ontwikkeld: Home Motion.

App op uw smartphone of tablet. Met

Dit maakt het mogelijk producten als

de TaHoma router bij u thuis en de

zonwering, rolluiken, verwarming,
verlichting en beveiliging automatisch
te laten reageren op omstandigheden
of zelfgekozen instellingen.
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Home Motion betekent:
interfacedoor
op bedieningsgemak
uw scherm voert u alle
• Comfort
		 van vele producten in huis.
gewenstewanneer
commando’s
uit, bent
waar‘waakt’
ter
• Veiligheid
u afwezig
		 de automatisering over uw woning.
wereld door
u ookdraadloos
bent enbedienen,
op elk moment.
• Vrijheid
waar u
		 ook bent. Vrijheid door minimale bekabeling
		 en modulaire uitbreidingsmogelijkheden.

Comfort
Veiligheid
Scenario’s via tijdfunctie
Stel, u gaat een paar dagen van huis. Indien u
uw zonwering automatiseert, zullen deze ook

Sensoren voor meting van licht, wind,
regen en temperatuur
De autonome Somfy sensoren laten op basis van
ingestelde meting, automatisch uw zonwering
maar desgewenst ook andere producten omhoog
of omlaag, aan of uit, open of dicht gaan.

tijdens uw afwezigheid via de sensoren of op
ingestelde tijden automatisch openen en sluiten.
In combinatie met verlichting wekt u de indruk
dat u toch aanwezig bent.

Bedienen via smartphone, tablet en PC

De Somfy TaHoma® wordt verbonden
met het internet modem bij u thuis.

Wanneer u thuis bent

TaHoma

®

TaHoma® is een uitbreiding binnen Home Motion en
maakt het mogelijk uw woning ook van op afstand te
monitoren en besturen. Simpelweg door in te loggen
via de App op uw smartphone, tablet of PC. De TaHoma
Connect voert bij u thuis alle gewenste commando’s uit,
waar ter wereld u ook bent en op elk moment.

• Bedient u al uw zonwering en andere producten met uw tablet of PC.
• Controleert u de status van alle zonweringen via het scherm, zonder dat u het huis
hoeft te doorlopen.
• Stelt u zelf scenario’s in met een druk op de knop.

Wanneer u niet thuis bent
• Altijd een gerust gevoel want de huisautomatisering doet nauwkeurig zijn werk.
• Tussentijdse aanpassingen doen is op elk moment mogelijk. Gewoon even de
App openen, naar de productgroep gaan (of specifiek product) en met een
simpele vingerveeg stelt u deze opnieuw in naar elke gewenste positie.

Over Somfy
Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot de specialist en marktleider in Home Motion. Somfy is fabrikant van elektrische
bediening- en besturingssystemen voor zonwering,
rolluiken, gordijnen, raamdecoraties, tuinhekken, garagedeuren, alarm, verlichting en nog veel meer.
Wereldwijd is Somfy actief in 70 landen en hebben Somfy
producten hun betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen
eindgebruikers.
Somfy, garantie voor betrouwbaarheid

Het Appartement

• Somfy producten voldoen aan alle
Europese veiligheidsregels.
• Voordat Somfy producten bij u thuis
worden geïnstalleerd, zijn deze eerst van
tevoren uitgebreid getest in laboratoria.
• Somfy geeft 5 jaar productgarantie op alle
motoren en besturingen.
Uitgebreid dealernetwerk
Somfy oplossingen worden uitsluitend geleverd via de
betere vakhandel. Deze onderscheiden zich door hun vakkennis, assortiment, kundige installatie en service. Ga naar
onze dealerlocator om een lokale Somfy dealer te vinden.

Uw lokale Somfy dealer:
Het Appartement (een departement van Benedetti nv)
Industriepark zone B5 46
2235 Hulshout
015222753
info@hetappartement
www.hetappartement.be
Alle dagen open van 9.30 tot 12 en 13 tot 18 uur
Donderdag gesloten
Zaterdag van 10-12 en 13-18 uur
Zondag van 10-12 en 13-17 uur
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iPhone® en iPad® zijn geregistreerde
handelsmerken van Apple Inc.

