Elegant en comfortabel wonen met elektrische raamdecoratie
powered by

Waarom kiezen voor
?
H O M E M OT I O N T E C H N O LO GY F O R YO U

Philippe Bonneel Business Development Manager

Ik ben blij dat ik op deze pagina’s mijn passie voor home motion technologie met u mag delen. Het
klinkt dan misschien enigszins als de “next big thing”, maar elektrisch bediende, gemotoriseerde
zonwering en gordijnen zijn niet alleen bijzonder stijlvol, ze bieden ook de nodige voordelen. Eenmaal
u gemotoriseerde raamdecoratie is geïnstalleerd en u hebt ontdekt hoe deze uw leven vereenvoudigt,
ben ik er van overtuigd dat u nimmer nog iets anders wil. De redenen hiervoor zijn legio…
Meer dan 50 jaar technische
innovatie
Somfy® is op technologisch vlak al decennialang een voorloper. Sta me toe
om u eerst kort iets meer over Somfy®
International mee te geven. Het bedrijf waar ik voor werk, werd in 1960
opgericht in Cluses in Frankrijk, in een
regio die bekend staat om haar geavanceerde fijnmechanica en technologie.
Somfy richtte haar Nederlandse filiaal
op in 1974 en vervolgens kwam België
aan de beurt in 1986. Net als in Frankrijk staat het in beide landen aan de
top van de Home Motion technologie,
waarbij er volgens een vast patroon
wordt gewerkt. Dit kan kort samengevat worden als volgt: bij alles wat
Somfy doet, staat de klant voorop. Dit
betekent dat elke klant kan rekenen
op tot vijf jaar garantie bij zijn of haar

deuren, gordijnrails en garagepoorten.

Ecologisch denken en veiligheidsbewust

heeft vaak koorden die naar beneden
hangen. Echt veilig kan je dit niet noemen met kinderen in de buurt. Daarom
zijn de Somfy®-producten nooit uitge-

Ecologie en veiligheid zijn kernbegrip-

rust met koorden, wat tot gevolg heeft

pen. Dit betekent dat u, als u uw elek-

dat uw kinderen volkomen veilig op

trische raamdecoratie uitrust met een

‘ontdekkingsreis’ kunnen gaan. Tege-

via zonne-energie aangedreven Somfy®

lijkertijd worden hun veiligheid en uw

zonnepaneel, niet enkel geniet van

gemoedsrust gegarandeerd.

gratis energie, maar dat u meteen blijk
geeft van ecologisch verantwoord den-

Bereikbaar wonen

ken. Sluit u ook nog eens een tijdklok

Een zo eenvoudig mogelijke bediening

aan, dan kunt u de raamdecoratie au-

van zowel uw raamdecoratie als de gor-

tomatisch laten sluiten en openen wan-

dijnen is van cruciaal belang. Bedient u

neer u het huis uit bent. Dit verhoogt zo-

deze elektrisch, dan zult u snel merken

wel uw veiligheid àls uw gemoedsrust.

hoeveel voordelen er zijn als u met één

Somfy® Home Motion Experts en
Mydecorators by Somfy

enkele afstandsbediening meerdere
soorten zonwering en/of gordijnen
kunt bedienen. Deze afstandsbedie-

Goede producten vragen tegelijkertijd

ning wordt zelfs overbodig als u met

om een optimale ondersteuning. Daar-

een timer werkt. Kortom: Somfy® zorgt

om willen wij dat onze dealers Somfy

voor de perfecte oplossing voor slecht

Home Motion Experts of Mydecorators

bereikbare ramen en is ideaal voor

by Somfy worden. Dit betekent dat ze

diegenen die voor bepaalde dagelijkse

Home Motion technologie voor
alles om en nabij uw huis

over de nodige expertise moeten be-

handelingen hulp nodig hebben.

Het doel van de Home Motion techno-

de technische kennis en een uitsteken-

Heb ik mijn passie voor de Home Mo-

logie kan niet duidelijker zijn. Bij alles

de productselectie. Verricht u uw aan-

tion technologie voldoende duidelijk

wat Somfy® onderneemt, streven we

kopen liever online? Dat kan uiter-

gemaakt? Ik hoop alleszins van wel

er naar om u het leven niet enkel mak-

aard. Surf naar www.somfy.be, waar

en wens u veel informatief leesple-

kelijker, maar ook uw huis veiliger te

u automatisch naar onze vertrouwde

zier met deze brochure. Nog meer we-

maken. Hiertoe pasten we onze tech-

online partners wordt geleid.

ten? Vergeet dan niet dat onze web-

nologie aan en ontwikkelden we een se-

Aandacht voor de allerkleinsten

biedt op zowat alle mogelijke vragen!

Somfy® Home Motion Expert of Mydecorator by Somfy.

lectie motoren voor de aandrijving van
rolluiken, luifels, zonwering, garage-

®

schikken op het vlak van de installatie,

Zonwering zoals we die nu kennen,

site

www.somfy.be antwoorden

Met vriendelijke groet,
Philippe Bonneel
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U REGELT ALLES
Dankzij onze ruime keuze aan muurschakelaars en
afstandsbedieningen bent u er zeker van dat u altijd
een perfecte bediening vindt.

Meer informatie nodig over onze productselectie
voor overal in huis? Op zoek naar een Somfy® dealer
bij u in de buurt? Surf dan naar www.somfy.be.

B E Z O E K S O M F Y. B E
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Plissés, jaloezieën, vouwgordijnen, (rol)gordijnen...
Raamdecoratie hoort eenvoudig en
elegant te zijn. Als je ze dan ook nog
aandrijft met een Somfy®-motor,
kan het haast niet beter. Onze besturingssystemen bieden u extra
opties zoals timers, zonne-energie
en ultrastille motoren. De draadloze techniek maakt de installatie
snel en eenvoudig en is geschikt

voor de meeste soorten raamdecoratie, zonder dat ze het uitzicht be
ïnvloedt.
Maak gebruik van de persoonlijke
service die u wordt geboden door uw
Somfy® Home Motion Expert of Mydecorator by Somfy en geniet jarenlang van verbluffend mooie, op maat
gemaakte, gemotoriseerde raamdecoratie.

Dicht: 6 raamdecoratiedelen, één enkele afstandsbediening
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Gemotoriseerde raamdecoratie
maakt voor u het verschil
Hoe? Allereerst loopt elektrisch bediende raamdecoratie soepeler, waardoor ze dus een langere
levensduur heeft. Bovendien hoeft u niet vlak
bij het raam te staan of u zelfs in dezelfde kamer te bevinden om ze met de afstandsbediening
open of dicht te doen. Dit is vooral handig voor
moeilijk bereikbare ramen. Er hangen ook geen
koorden langs het raam, waardoor er niets is dat
nieuwsgierige kinderen verleidt om er mee te
spelen. Ten slotte is extra beveiliging als u niet
thuis bent steeds van belang. Maakt u gebruik
van een tijdklok, dan gaat de raamdecoratie automatisch open en dicht en lijkt het alsof er iemand thuis is.

Krachtige innovatie
Gemotoriseerde zonwering kan op verschillende manieren worden aangedreven. Een Somfy®
zonnepakket is gemakkelijk te installeren en herlaadt de batterijen discreet met zonne-energie.
Ook als u niet kiest voor de optie met herlaadbare
batterijen, blijft de batterijenhouder uitermate
discreet en kunnen nieuwe batterijen bij ons worden besteld. Met permanente bedrading kunnen
de verlichting, de binnenzonwering, de garagepoort en zelfs een zonnescherm met één systeem
worden bediend. Een Somfy®-systeem is, ongeacht het type dat u koos, uiterst betaalbaar, gemakkelijk te installeren en ontworpen voor uw
wooncomfort.

Home automation op zijn best
Veel zonweringen creëren een visueel effect,
maar een groot aantal afstandsbedieningen doen
dit totaal niet. Somfy® afstandsbedieningen zijn
verkrijgbaar met 16 kanalen, zodat u alle raamdecoratie vanuit het hele huis kunt bedienen.
Hebt u maar één raamdecoratie of één elektrische gordijnrail, dan heeft u aan één enkele afstandsbediening met één enkel kanaal voldoende. Ga een stap verder en gebruik een timer of
een temperatuursensor, zodat alle raamdecoratie
op bepaalde tijden opent en sluit, of al naargelang de weersomstandigheden, zelfs als u niet
thuis bent.

B E Z O E K S O M F Y. B E
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Z O N N E - E N E R G I E

DRAADLOOS
Totaal comfort
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Ons leven wordt steeds hectischer en

zijn buiten het zicht achter uw zonwe-

Uitzonderlijke levensduur
van de batterijen

daarom zoeken we continue oplossingen

ring gemonteerd. Het is niet nodig om

Het draadloze systeem van Somfy® wordt

om zaken te vereenvoudigen. We willen,

bedrading in of langs uw muren te trek-

aangedreven door hoogwaardige lithium

kortom, dat alles in huis zowel mooi als

ken, aangezien de motor van uw zon-

batterijen, die tot drie jaar kunnen mee-

functioneel is. Juist daarom ontwikkel-

wering via afstandsbediening wordt be-

gaan, afhankelijk van de grootte van de

den wij onze draadloze systemen op een

diend. Dit betekent dat onze elektrische

raamdecoratie en het aantal bedieningen.

dusdanige manier dat ze onopvallend in

raamdecoratie snel en makkelijk in uw

Een herlaadbare batterijenhouder is ook

uw huis passen en u bovendien het leven

huidige interieur kan worden geïnstal-

beschikbaar als u verkiest uw eigen op-

veel gemakkelijker maken. Onze draad-

leerd. Het is dus niet nodig om meteen

laadbare batterijen te gebruiken

loze motoren werken op batterijen en

het halve huis her in te richten.
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Gemakkelijk te gebruiken Innovatie
Uw Somfy® Home Motion Expert en Mydecorator by Somfy stellen

ZONNE-ENERGIE

uw raamdecoratie vooraf in zodat deze op de juiste lengte stopt.

Gebruik het zonlicht

Dit kunt u ook zelf eenvoudig veranderen en programmeren via het

Het gebruik van zonne-energie voor de aandrijving van

menu van de tijdklok.

uw raamdecoratie is niet enkel prijsmatig voordelig,
het komt ook onze planeet ten goede. Ons WireFree™
Solar Pack maakt gebruik van een klein, fotovoltaïsch
zonnepaneel. Dit uitermate discrete dunne paneel is
slechts 41 mm diep, maar voorziet de herlaadbare
batterijen met sprekend gemak van stroom, zelfs als
het bewolkt is.

Geen omhaal,
geen warboel en gratis stroom
Ons WireFree™ Solar Pack is gemakkelijk te installeren
zonder dat het de inrichting van uw huis beschadigt.
Het zonnepaneel past in het raam, is verborgen achter
de stof van uw raamdecoratie en wordt direct ingeplugd
op de herlaadbare batterijen. Eenvoudiger kan haast
niet. Ons WireFree™ Solar Pack heeft een minimum
levensduur van 5 jaar. Dit betekent dat u minstens
5 jaar gratis energie krijgt en dat u bovendien uw
steentje bijdraagt tot duurzamer leven.

B E Z O E K S O M F Y. B E
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S O N E S S E™

G A M M A

:

S T I L L E

M O T O R E N

Rustig wonen
Introductie van onze
stilste motoren ooit

Fluisterstil en op maat
gemaakt

Wanneer u de mogelijkheid hebt om

Dit geruisloze systeem kan voor de

een stille sturing te gebruiken,

meeste soorten zonwering worden

hoort u onze Sonesse™ motoren in

gebruikt. Uw ervaren Somfy® Home

overweging te nemen. Ze zijn zo stil

Motion Expert en Mydecorator by

dat u een speld kunt horen vallen.

Somfy regelen alles, vanaf het op-

De motor wordt verborgen binnenin

meten tot en met een snelle en net-

het raamdecoratiesysteem, zodat u

te installatie.

niet eens weet dat hij er zit. U kunt
uw raamdecoratie die met Sonesse™
werkt openen en sluiten met een
afstandsbediening of kunt ze in een
bestaand home automation systeem
integreren.

Betere beveiliging, betere
opties en een beter leven
Kindvriendelijk, kindveilig

Onze Sonesse™ motoren zijn meer
dan alleen maar superstil. U kunt de

Superstille raamdecoratie verstoort

zonwering dusdanig instellen dat ze

de rust niet als het bedtijd is. U hoort

op bepaalde tijden open en dicht gaat

ze nauwelijks en kunt daarom uw kind

als u niet thuis bent of als u wilt wor-

alle aandacht geven. De raamdecora-

den gewekt. Vervolledig uw raamde-

tie sluit stilletjes in de achtergrond en

coratie met een licht- of temperatuur-

zorgt voor een aangename omgeving

sensor zodat ze automatisch open

die uw kleintjes in slaap sust. Omdat

en dicht gaat. Zo voorkomt u dat fel

het systeem gemotoriseerd is, zijn er

zonlicht het meubilair in uw interieur

ook geen gevaarlijke bedieningskoor-

verbleekt of handhaaft u een aange-

den die mogelijk gevaarlijk zijn voor

name temperatuur in uw veranda.

uw kind. Kortom, dit is ideaal voor

Praat met uw Somfy® Home Motion

uw gemoedsrust.

Expert of Mydecorator by Somfy... en
ontdek een wereld van verschil.
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Zo stil... misschien ziet u de raamdecoratie
bewegen, maar u hoort ze nauwelijks.

B E Z O E K S O M F Y. B E
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ULTRAMODER

Stelt u zich voor dat u in een huis woont dat zelf kan denken

Huisbeveiliging

Het klinkt bijna ongelooflijk, maar het

haalt ze die naar beneden. U kan gewoon

U kunt er de voorkeur aan geven om de

is waar. Stelt u zich eens voor... u kijkt

verder gaan met waar u mee bezig was.

zonwering met een timer automatisch

ontspannen in de woonkamer naar een

Zelfs moeilijk bereikbare ramen vormen

te openen en te sluiten wanneer u niet

film, maar het felle zonlicht is verblin-

geen probleem omdat de afstandsbe-

thuis bent, zodat het lijkt of er iemand

dend. De sensor op de zonwering regis-

diening een bereik heeft van 20 meter.

thuis is. Ook uw raamdecoratie auto-

treert dit en sluit de zonwering auto-

U kunt op dezelfde manier gordijnen

matisch laten openen, zonder dat het

matisch, waarbij de beweging stopt als

bedienen, dankzij onze elektrische gor-

alarm afgaat, laat u op een ontspannen

de vensterbank wordt bereikt. Als later

dijnrail. Kan het nog eenvoudiger?

manier aan de dag beginnen.

de zon onder gaat, reageert de timer
op de zonwering in uw slaapkamer en
10
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ERN WONEN
Uw hele huis onder controle. Waar u ook bent...
Alle elektrische voorzieningen in en

scenario’s of als u van huis bent met uw

rondom het huis besturen via afstands-

smartphone of tablet. De Somfy sen-

bediening, laptop, tablet, smartphone

soren houden de actuele status van uw

of zelfs helemaal automatisch. Denk

huis permanent in de gaten en geven

dan bijvoorbeeld aan uw raamdecora-

een signaal naar bijvoorbeeld de zon-

ties, gordijnen, verlichting zonwering,

wering of deze moet zakken of omhoog

rolluiken, huisbeveiliging, verwarming,

gaan. Bovendien kunt u met een indivi-

toegangshek, sloten, garagedeur en

duele afstandsbediening elke functie af-

dakramen. De TaHoma box stelt u in

zonderlijk aansturen en controleren op

staat uw huis opafstand te bedienen.

de juiste werking.

TaHoma interface

Bijvoorbeeld met voorgeprogrammeerde
B E Z O E K S O M F Y. B E
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INN
Ontspan... en geniet van de luxe van modern wonen.
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Integreer uw door Somfy® aangedreven zonwering
in uw bestaande home automation-systeem.

OPLOSSINGEN VOOR GEMOTORISEERDE ZONWERING EN GORDIJNEN BINNENSHUIS

NOVATIEF
WONEN
Home automation is overal om u heen,
werkt moeiteloos voor u en loopt vooruit
op uw noden. Wij groeiden allemaal op
met een afstandsbediening voor televisie
en nu is het tijd voor nieuwe hoogtepunten. Meer hebt u niet nodig om van uw
woonkamer een stijlvolle en comfortabele
leefruimte te maken.

Modern wonen staat ook voor comfortabel
wonen... Eén druk op de knop en het projectiescherm schuift in de juiste positie,
een druk op een andere knop en de raamdecoratie gaat naar beneden om de perfecte sfeer te creëren. Dit is het toppunt
van stijlvol wonen, en dit alles via één
Somfy® afstandsbediening. Somfy® producten kunnen zelfs worden geïntegreerd in
uw bestaande home automation-systeem

en daarna worden bediend met de al aanwezige touchpad of afstandsbediening.

Somfy® home automation kan zoveel meer.
Eén afstandsbediening kan worden geprogrammeerd voor meerdere zonweringen
in afzonderlijke kamers, timers kunnen
worden ingesteld om de zonwering te openen en te sluiten wanneer u niet thuis bent
en sensors kunnen hetzelfde doen afhankelijk van de weersomstandigheden.
Ook de garagepoort openen en sluiten of de
zonnescherm ver het terras laten uitschuiven kan zonder het huis te verlaten... U
bedient dit alles zelf, met behulp van een
muurschakelaar of een afstandsbediening.
Intelligent wonen? Dat is Somfy!

B E Z O E K S O M F Y. B E

13

G LY D E A™
E L E K T R I S C H

G O R D I J N R A I L S Y S T E E M

GORDIJN DICHT OF O
Elektrische rails doen het zware werk voor u
Het geeft een heel tevreden gevoel

of de kamertemperatuur. Het is een

wanneer de gordijnen soepel naar

fantastische manier om het meubilair

elkaar toe glijden door slechts één

moeiteloos tegen het felle zonlicht te

druk op de knop. Ons Glydea™ elek-

beschermen.

trische gordijnrailsysteem tovert uw
favoriete gordijnen om in gemotoriseerde gordijnen en is perfect geschikt voor grote panoramavensters.

Uiteraard neemt u de controle over
wanneer u dat maar wil. Met een
op de muur gemonteerde bediening
of via een afstandsbediening kunt u

Rechte, haakse of gebogen elektri-

uw gordijnen helemaal of gedeelte-

sche gordijnrails bezorgen zowel

lijk openen en sluiten. Voor optimaal

moderne als klassiek ingerichte

comfort is er de “My”-instelling,

woningen een vleugje luxe. De in-

waarmee de gordijnen meteen in de

stallatie is eenvoudig, aangezien de

door u geprefereerde stand kunnen

stille motor via een standaardstek-

worden gehangen. U hoeft hier am-

ker op het stopcontact kan worden

per iets voor te doen. Zelfs even voor-

aangedreven. Installeer licht- en

zichtig aan een gordijn trekken, vol-

temperatuursensors, zodat uw gor-

staat om de Touch Motion-techniek

dijnen automatisch open en dicht

het werk te laten overnemen en het

gaan, afhankelijk van het zonlicht

gordijn voor u dicht te trekken.

Smoove®, de op batterijen
werkende muurschakelaar
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F OPEN

Eén vloeiende beweging... Het rukken aan
zware gordijnen behoort tot het verleden.
De licht- en temperatuurinstellingen zorgen
voor een bescherming van uw meubilair en
houden de temperatuur in de
kamer aangenaam
Gordijnstoffen tot 60 kg zijn mogelijk.
Raillengte: maximaal 10 m.

B E Z O E K S O M F Y. B E
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A F S TA N D S B E D i E N I N G

RTS: DE TECHNOLOGIE LIGT
AAN UW VINGERTOPPEN
RTS, of Radio Technology Somfy, is de

Denken we, bijvoorbeeld, aan de zonwe-

innovatie die achter onze home auto-

ring van een raam of een garagepoort.

mation steekt. Wij beschikken over een

Een bediening met meerdere kanalen be-

brede waaier aan mogelijkheden om

dient dus meer dan één functie. Stel dat

uw huis comfortabeler te maken en ons

u met een vijf kanalen tellende RTS af-

RTS-systeem is compatibel met uw be-

standsbediening kiest voor de bediening

staande smart home systeem.

van vijf zonweringen of dat u opteert

Misschien wilt u starten met gemotoriseerde zonwering, en denkt u in een

voor de bediening van drie zonweringen,
de garagepoort en de terraszonwering.

later stadium aan een elektrische gara-

Dankzij een bereik van 20 meter kunt u

gepoort of een terraszonwering. Wat u

dan zelfs door betonnen muren, zittend

dan niet wil, is een ganse verzameling

in uw woonkamer, op een knop drukken

afstandsbedieningen. Net hier komt

om de terraszonwering uit te schuiven.

RTS ten volle tot zijn recht.

Druk daarna op een andere knop om de

RTS werkt aan de hand van kanalen,
waarbij één kanaal één functie bedient.

garagepoorten te openen.
Dat is pas comfortabel wonen.

‘Lifestyle scenario’s’
stellen uw
zonwering zodanig
in dat de juiste
sfeer ontstaat om
televisie in te
kijken, te lezen
of te werken.
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ALLES ONDER

CONTR LE
Iedereen is uniek, dus werd onze
selectie afstandsbedieningen
dusdanig ontworpen dat een op de
klant aangepaste home automation
wordt geleverd. Bespreek uw
wensen met onze intensief
opgeleide Somfy® Home Motion
Expert of Mydecorator by Somfy.
Hij of zij kan u precies vertellen
waar u aan moet denken voor een
perfect werkend Somfy®-systeem.

Smoove® draadloze muurschakelaars
Smoove® muurschakelaars zijn verkrijgbaar in een reeks kleuren
en afdekramen die bij uw inrichting passen.
• Omdat ze aangedreven worden door batterijen zijn de
schakelaars bijgevolg draadloos, zodat ze snel, netjes en
gemakkelijk kunnen worden gemonteerd.

Smoove 1 RTS
Eén kanaal tellende RTS,
met openen, sluiten, stop
en vooraf ingestelde “my”
favorieten.

• Een betrouwbare, één kanaal tellende RTS bedient telkens één
functie, zoals een zonwering of een garagepoort.
• Een bereik van 20 meter is ideaal voor de bediening van uw
gemotoriseerde zonwering vanaf alle plaatsen in huis.
• De touch-gevoelige techniek reageert op de geringste aanraking.
• Een discrete klank- en lichtindicator bezorgt u onmiddellijk
feedback.
• Kan gebruikt worden bij zonwering voor ramen, elektrisch
bediende gordijnen, garagepoorten en terraszonweringen.

Smoove 1
Open/Dicht RTS, met
omhoog, omlaag, stop en
vooraf ingestelde “my”
favorieten.

8 verschillende frame-afwerkingen die perfect
aansluiten bij de inrichting van uw huis.
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AFSTANDSBEDIENINGEN
Optimaal comfort. Onze afstandsbedieningen bieden een hele reeks
functies...
• 1 Eén-kanaal afstandsbediening voor aansturing van individuele zonwering of groepsgewijs.
• Multi-kanaal afstandsbediening voor aansturing van een aantal individuele zonweringen of groepsgewijs.
• Activeer uw terraszonwering of garagepoort comfortabel vanuit uw woonkamer.
• Eenvoudige omhoog- en omlaagpijltjes voor het aansturen van de geselecteerde zonwering.
• De ‘my’-knop biedt u de mogelijkheid om een bepaalde gewenste instelling per raamdecoratie of per groep
te programmeren.
• Verkrijgbaar in een reeks verschillende kleuren en afwerkingen.
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Telis 1
RTS

Telis 4
RTS

Telis 1 Modulis
RTS

Telis 1 Soliris
RTS

Telis 16
RTS

Eén-kanaal
afstandsbediening
voor de aansturing
van een individuele
zonwering of
groepsgewijs.

Multi-kanaal
afstandsbediening
voor aansturen van
een aantal aparte
zonweringen of
groepsgewijs.

Eén-kanaal
afstandsbediening
met scrollwieltje
voor aanpassen van
jaloezielamellen.

Eén-kanaal afstandsbediening met override van zonsensor,
voor de aansturing
van individuele
zonweringen of
groepsgewijs.

Multi-kanaal
afstandsbediening
met LCD-display
voor aansturen van
een individuele
zonwering, in zones
of groepsgewijs.

OPLOSSINGEN VOOR GEMOTORISEERDE ZONWERING EN GORDIJNEN BINNENSHUIS

Telis 6 Chronis RTS Timer
Comfortabel wonen & gemoedsrust

Telis 6 Chronis RTS, multi-kanaal voor
aansturen van meerdere zonweringen,
individueel en/of in groep.

Een multi-kanaal RTS regeling met timer
werkt op batterijen en u kunt hem gebruiken
voor alle raamdecoratie in uw huis.
• Stel de timer in om alle zonweringen te
openen en te sluiten als het tijd is om wakker
te worden.
• Programmeer het tijdstip waarop u wil dat
de zonwering ‘s avonds dicht moet gaan.
• Stel dagen en tijden in waarop uw
zonweringen moeten openen en sluiten
wanneer u niet thuis bent, zodat het lijkt
alsof u gewoon thuis bent.
• Bedien de zonwering, om het even
wanneer, manueel met behulp van de
bedieningsknoppen.

LICHT- EN TEMPERATUURSENSORS
Door middel van een extra sensor beweegt de zonwering automatisch
omhoog of omlaag om het zonlicht en de temperatuur te regelen.
• Zodra de zon tevoorschijn komt, laat de sensor de zonwering
sluiten. Is er bewolking, dan gaat ze automatisch weer open.
• De regeling van het zonlicht zorgt er voor dat uw vloeren en
meubilair niet verbleken.
• Zodra het lichtniveau en de temperatuur toenemen, gaat de
zonwering automatisch naar beneden om de ruimtes koel te
houden.
• Bedien de zonweringen met de afstandsbediening. U kunt de
sensor ook uitschakelen met de on/off schakelaar op de voorkant
van de sensor*.
Sunis Indoor WireFree™
RTS. Op batterijen werkende
zonnesensor.

Sunis WireFree™ RTS.
Op zonne-energie werkende
buiten gemonteerde zonnesensor.

Thermosunis Indoor WireFree™
RTS. Op batterijen werkende zonen temperatuursensor.
* Functie verkrijgbaar op de Sunis/Thermosunis binnenhuis sensors.
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