Afstandsbedieningen voor
zonwering en rolluiken

Bedieningscomfort voor
zonwering en rolluiken
OP

Steeds meer mensen bedienen hun zonneschermen en
rolluiken elektrisch. Zonder slingers of optrekbanden. In

STOP/TUSSENPOSITIE

plaats daarvan doet een fluisterstille, onzichtbaar wegNEER
gewerkte Somfy elektromotor het werk.

Somfy afstandsbedieningen zijn ontworpen voor maximaal
gebruiksgemak. Ze zijn ideaal om uw zonneschermen en
rolluiken op afstand te openen en te sluiten. Somfy noemt
dit systeem met draadloze bediening “RTS”.

Met één afstandsbediening bestuurt u één of meerdere
zonneschermen of rolluiken, tegelijk of individueel. Het RTS
systeem is flexibel en biedt de vrijheid én het gemak van
bediening op afstand.

Maakt het leven gemakkelijk
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Somfy, de motor achter uw comfort

RTS is een afkorting van Radio Technology Somfy en staat voor draadloze
bediening via o.a. afstandsbediening of draadloze muurschakelaar.
Deze technologie is in alle RTS-motoren en besturingen doorgevoerd.

Somfy RTS staat garant voor:
Comfort
Vanuit uw luie stoel de zonwering of
rolluiken bedienen met afstandsbediening.

Betrouwbaarheid
Somfy RTS afstandsbedieningen en buismotoren zijn door en door getest. Goed
voor jarenlang onbezorgd gebruikscomfort.

Ruim zendbereik
De RTS radiosignalen hebben een reikwijdte
van twintig meter, dwars door twee betonnen
muren.

Veiligheid
Geen kans op ongewenste bediening
dankzij een willekeurige zendcode met
zestien miljoen combinaties.

Garantie
Bij een juiste installatie volgens de Somfy
installatievoorschriften twee jaar garantie
op alle RTS bedieningen en vijf jaar op RTS
motoren.

Fraaie oplossing
Door de draadloze werking van Somfy RTS
producten nagenoeg geen bekabeling in
uw woning.

Bereikbaarheid
Met vragen over Somfy producten kunt u
altijd contact opnemen via de Consumenten
Infolijn (023) 562 50 51 (kantoortijden) of
info@somfy.nl
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Somfy afstandsbedieningen:
3 modellen om uit te kiezen
Met drie fraaie ontwerpen past er altijd wel een
Somfy afstandsbediening bij uw interieur. Kies

Telis Patio
Een trendy
afstandsbediening,
schokbestendig en
spatwaterdicht. Dus
geschikt voor gebruik in
én rond de woning.

een ontwerp dat aansluit bij uw smaak, ideeën
en levensstijl.

Telis (Wit)
Fraaie lijnen en
pure kleuren.
Een stijlvolle
en tijdloze
oplossing.
Telis 1
RTS Patio

Telis 4
RTS Patio

Telis Soliris
RTS Patio
(alleen in combinatie
met zon- en windautomaat)

Telis Silk
Een chique
uitvoering. Met
moderne zilvertint.

Telis 1
RTS
Telis 1
RTS Silk

Telis 4
RTS Silk

Telis Soliris
RTS Silk

Telis 4
RTS

Telis Soliris
RTS
(alleen in combinatie
met zon- en windautomaat)

(alleen in combinatie
met zon- en windautomaat)

Bedieningsgemak voor iedereen
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Somfy, de motor achter uw comfort

Speciale houders voor
afstandsbedieningen
Voor extra design en gebruiksgemak.
Bijpassende zenderhouders voor
elk type Telis afstandsbediening:

Programmeer uw favoriete instellingen!

De Telis afstandsbedieningen zijn speciaal ontworpen voor gebruik met
Transparante tafelzenderhouder voor
elk type Telis
(apart verkrijgbaar)

Somfy RTS elektromotoren in uw zonneschermen of rolluiken. Met de
overzichtelijke bedieningsknoppen stuurt u uw zonneschermen of
rolluiken eenvoudig naar beneden en weer naar boven.

U kunt desgewenst ook uw favoriete instelling voorprogrammeren, de
zogenaamde tussenpositie. Hierdoor onthouden de motoren exact tot
waar het zonnescherm of rolluik omhoog of omlaag moet bewegen als
u de rode knop op de afstandsbediening kort indrukt (bij geprogrammeerde tussenpositie).
Telis Silk
zenderhouder
(apart verkrijgbaar)

Uw installateur programmeert deze favoriete tussenpositie voor u. Met
één druk op de rode knop gaan hierdoor bijvoorbeeld de lamellen van
uw rolluiken halfopen staan. Of stuurt een zon- en windautomaat uw
terrasscherm automatisch een meter uit om het huis schaduw te geven,
terwijl u niet thuis bent. Dat is handig!

Uw favoriete tussenpositie kunt u eventueel ook zelf instellen.
Telis Patio muurknop

Een overzichtelijke handleiding wordt meegeleverd.

(metaalkleurig, standaard
meegeleverd bij Telis Patio)

Note: de witte Telis wordt standaard geleverd
inclusief zenderhouder.
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Somfy, de motor achter uw comfort

Uw zonnescherm ingesteld
op uw persoonlijke wensen

Eén of meer zonneschermen met
windbeveiliging en afstandsbediening. Betekent automatische
opsturing bij teveel wind.
Eén zonnescherm
met afstandsbediening.

Telis 1
RTS Patio

Telis 1
RTS Patio

Telis 4
RTS Patio

Tegelijk en apart bedienen van twee of
meer zonneschermen en rolluiken met
één afstandsbediening.

Eén of meer zonneschermen met zon- en
windautomaat en speciale afstandsbediening.
Betekent automatische neersturing bij zon
en automatische opsturing bij teveel
wind.

Telis 4
RTS Patio

Keuzetoets
kanaal 1 t/m 5

Telis
Soliris
RTS Patio

Keuzetoets ‘handmatig’
of ‘automatisch’

Comfortabel wonen
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Comfort voor de bediening van
uw rolluiken!

Tegelijk of apart bedienen van één of
meer rolluiken.
Telis 1
RTS Silk

Extra optie:
Draadloze tijdklok voor één
of meer rolluiken. Betekent
dagelijks één automatische
op- en neersturing op
ingestelde tijdstippen.

Draadloze
tijdklok
Chronis RTS

Telis 4
RTS Silk
Draadloze
muurschakelaar
Centralis RTS

Maakt het mogelijk om achteraf
afstandsbediening toe te passen
op een bestaand elektrisch
bediend zonnescherm of rolluik
(vervangt bestaande schakelaar).

Extra optie:
Draadloze tijdklok met
lichtsensor om rolluiken
overdag ook een
zonweringsfunctie te
geven.
Schakelaar
met
ingebouwde
ontvanger,
Centralis
Uno RTS

Draadloze
tijdklok met
lichtsensor,
Chronis RTS L

Telis 4
RTS wit

Voor een veilige woning
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Keuzetabel draadloos bedieningsgemak
Afstandsbedieningen Telis (inclusief zenderhouder)
Afstandsbediening Telis 1 RTS
Voor het bedienen van één zonnescherm of rolluik of meerdere tegelijkertijd.

Afstandsbediening Telis 4 RTS
Voor het apart bedienen van meerdere zonneschermen en/of rolluiken.
Tegelijk bedienen is ook mogelijk.

Afstandsbedieningen Telis Patio (inclusief muurknop)
Afstandsbediening Telis 1 RTS Patio
Voor het bedienen van één zonnescherm of rolluik of meerdere tegelijkertijd.

Afstandsbediening Telis 4 RTS Patio
Voor het apart bedienen van meerdere zonneschermen en/of rolluiken.
Tegelijk bedienen is ook mogelijk.

Afstandsbedieningen Telis Silk (exclusief zenderhouder)
Afstandsbediening Telis 1 RTS Silk
Voor het bedienen van één zonnescherm of rolluik of meerdere tegelijkertijd.

Afstandsbediening Telis 4 RTS Silk
Voor het apart bedienen van meerdere zonneschermen en/of rolluiken.
Tegelijk bedienen is ook mogelijk.

Accessoires
Zenderhouder voor Telis Silk afstandsbediening
Voor aan de muur.

Tafelzenderhouder (transparant) voor elk type Telis afstandsbediening

Maximaal comfort
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Zon- en windautomaat met afstandsbediening
‘Draadloze’ zon- en windautomaat Soliris Sensor RTS (230 V)
Stuurt uw zonwering bij een bepaalde hoeveelheid zonlicht
automatisch uit en bij teveel wind weer in.

Afstandsbediening voor de ‘draadloze’ zon- en
windautomaat, Telis Soliris RTS
Hiermee bedient u de zonwering en zet u de automaat op
automatisch (zon/wind) of handmatig (alleen windbeveiliging).

Afstandsbediening voor de ‘draadloze’ zon- en
windautomaat, Telis Soliris RTS Patio
Hiermee bedient u de zonwering en zet u de automaat op
automatisch (zon/wind) of handmatig (alleen windbeveiliging).

Afstandsbediening voor de ‘draadloze’ zon- en
windautomaat, Telis Soliris RTS Silk
Hiermee bedient u de zonwering en zet u de automaat op
automatisch (zon/wind) of handmatig (alleen windbeveiliging).

‘Draadloze’ windbeveiliging Eolis Sensor RTS (230 V)
Stuurt uw zonwering bij teveel wind automatisch in.
Te combineren met elk type Telis 1 en 4 of de draadloze muurschakelaar Centralis RTS.

Extra bedieningspunten
Draadloze muurschakelaar Centralis RTS
Voor het bedienen van één zonnescherm of rolluik of meerdere tegelijkertijd.

Schakelaar met ingebouwde ontvanger, Centralis Uno RTS (230 V)
Maakt het mogelijk om achteraf afstandsbediening toe te passen
op een bestaand elektrisch bediend zonnescherm of rolluik
(vervangt bestaande schakelaar).

Draadloze tijdklok Chronis RTS
Stuurt uw rolluik(en) dagelijks op de door u ingestelde tijdstippen
automatisch één keer omhoog en één keer omlaag.

Draadloze tijdklok met lichtsensor, Chronis RTS L
(Lichtsensor met 1, 2, 4 of 7 meter kabel)
Dezelfde werking als Chronis RTS, met tevens automatische
neer- en opsturing bij een bepaalde hoeveelheid zonlicht.

Maak uw keuze en vraag uw leverancier om een demonstratie en een prijsopgave! Voor advies kunt u
ook contact opnemen met Somfy zelf: Consumenten Infolijn (023) 562 50 51 of info@somfy.nl
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Somfy. De zekerheid van
een wereldmarktleider
Somfy ontwikkelt sinds meer dan 30 jaar doordachte elektrische bedieningen
voor zonwering, rolluiken, raamdecoratie, garagedeuren en toegangshekken.
De onderneming is wereldmarktleider in motoren en besturingen, die
zich onderscheiden door hun betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit.
Somfy is een begrip in 70 landen wereldwijd.

Somfy, elektrische bediening van:

ZONWERING

ROLLUIKEN

RAAMDECORATIE

GARAGEDEUREN
TOEGANGSHEKKEN
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