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Somfy Home Motion
Antaa taloosi liikettä

Joustavaa • M
Home Motion by Somfy
ja kotisi saa liikettä!

Somfy valmistaa moottoreita ja ohjauslaitteita kodin kaikkiin
ikkunoihin, oviin ja portteihin. Ne tarjoavat mukavuutta kotiisi ja
niiden ohjaus käy helposti kaukosäätimellä.
Somfyn automatiikka pitää kotisi turvallisena ja
energiankäytön kannalta tehokkaana jopa
silloin kun olet pois kotoa. Anturit ohjaavat
aurinkosuojia sään ja kellonajan mukaan läpi
vuorokauden.

Radio Technology Somfy (RTS)
• Langaton käyttö lisää joustavuutta.
• Luotettava tekniikka antaa varmuutta.
• Mahdollisuus henkilökohtaisiin asetuksiin.
• Täysautomatiikka (lisävaruste).
• Suuri valikoima kaukosäätimiä.
• Laajentaminen on helppoa.

onipuolista • Yksilöllistä • Käytännöllistä • Toimivaa • Kestävää
Ulkoaurinkosuojat

Sälerullaimet

Moottoroidut aurinkosuojat ovat asunnon arvoa lisäävä investointi. Ne antavat lisämukavuutta, suojaavat huonekaluja ja
estävät häiritsevän valon ja lämmön pääsyn sisään.

Sähköisistä sälerullaimista käyttäjät saavat monia etuja, ne mm.
parantavat näkösuojaa, hillitsevät valon määrää, antavat yksityisyyttä ja turvallisuutta.

Lisäksi Home Motion tarjoaa:
• Optimaalinen toiminta kaukosäätimen tai
täysautomatiikan avulla.
• Anturit tunnustelevat säätilaa ja säätävät aurinkosuojia
automaattisesti.

Lisäksi Home Motion tarjoaa:
• Kaikkien sälerullainten samanaikainen käyttö olivatpa ne missä
päin taloa tahansa.
• Sälerullaimet toimivat, vaikket ole kotona.

Optimaalista mukavuutta
Telis Composio RTS

Impresario Chronis RTS

Edistyksellinen 20 kanavan kaukosäädin ohjaa koko
kotia esim. seuraavilla toiminnoilla:

Edistyksellinen kaukosäädin näyttöineen tarjoaa
kattavat mahdollisuudet erilaisten vaihtoehtojen
asettamiseen. Sisäisen ajastimen avulla pääset
mm. seuraaviin toimintoihin:

• Liikuttaa aurinkosuojia yksitellen ja/tai ryhmässä.
• Anturin aurinkotoiminto on aina mahdollista kytkeä
pois päältä kunkin kanavan osalta.
• Yksinkertainen näyttöruudun valikkorakenne.
• Jokaiselle kanavalle voidaan antaa oma nimi.
• MY-asento (suosikkiasetus).
• Väreinä hopea tai erittäin kiiltävä musta.

• 20 yksilöllisen kanavan tai ryhmän automaattinen käyttö sisäisen ajastimen avulla.
• Päivä- ja viikkojako jopa 16 itsemääriteltyyn
vaihtoehtoon.
• Jokaiselle kanavalle voidaan antaa oma (ryhmä)
nimi.
• Väreinä hopea tai erittäin kiiltävä musta.

• Esteettistä!
Sisäaurinkosuojat

Verhot

Moottoroidut sisäaurinkosuojat lisäävät mukavuutta. Käytä
niitä yhdellä ainoalla näppäimen painalluksella tai täysautomaattisesti.

Moottoroidut verhot lisäävät mukavuutta, kestävyyttä ja
nautintoa.

Home Motion tarjoaa:
• Yhden tai useamman sälekaihtimen, laskoskaihtimen tai
rullaverhon käyttö yhdellä painikkeella.
• Hankalissa paikoissa olevien kaihdinten käyttö, kuten esim.
kattoikkunat, verannat tai leveät ikkunalaudat.
• Ajastimella voit simuloida sisälläoloa – vaikket ole kotona.

Home Motion tarjoaa:
• Verhot avoinna, puoliavoinna tai suljettuina: Sen päätät sinä
yhdellä näppäimen painalluksella.
• Useiden verhojen liikutus samanaikaisesti, esim. olo- tai
makuuhuoneessa.
• Verhojen avaaminen ja sulkeminen myös lomasi aikana
ajastimen avulla.
• Aurinko ohjaa verhoja aurinkoanturin avulla.

RTS-laajennusvaihtoehdot:
•
•
•
•
•
•
•

Valaistus (sisällä ja ulkona)
Allaspumppu, allassuojus
Terassilämmitys
Terassivalaistus
Valkokankaat
Kattoikkunat ja -lyhdyt
Autotallin ovet ja portit

Valitse itsellesi sopiva RTS-kaukosäädin…
Design ”Patio”

Design ”Lounge”

Design ”Silver”
Design ”Pure”

Automatisointi sääolojen – tai ajan mukaan

Aurinkoanturi
täysin langaton

Tuulianturi
täysin langaton

Tuulianturi

Nautiskelua kaikissa tilanteissa
Aurinkosuojien ohella
Laajentamalla Somfy-järjestelmää voit ohjata valoja,
pihavalaistusta, portteja ja
autotallin ovia tai infrapunalämmitintä kaukosäätimellä
tai automatiikalla. Kerromme
mielellämme lisää kaikista
Somfyn avaamista mahdollisuuksista.
www.somfy.fi

Aurinko- ja tuulianturi

Ajastin
täysin langaton

Miksi minun pitäisi valita Somfy?
Tyytyväiset asiakkaat

Luotettava

Jälleenmyyjäverkosto

Viimeisten 20 vuoden aikana Somfy on
valmistanut yli 200 miljoonaa putkimoottoria kaikkialle maailmaan.
Noin puolet niistä on käytetty erilaisiin
projekteihin ja toinen puoli yksityisasuntoihin.
Meillä on satojatuhansia tyytyväisiä
käyttäjiä sekä Pohjoismaissa että paljon
kauempana!
Pohjoismaiden markkinoilla Somfy on
ollut mukana jo vuodesta 1969.

Somfyn tuotteet täyttävät tiukat
eurooppalaiset turvallisuusnormit.
Lopputuotteiden sähkömoottorit
kestävät vuosia ja ne hoitavat tehtävänsä vaikeimmissakin olosuhteissa.

Somfylla on itsenäisten aurinko
suojayritysten kattava verkosto. Nämä
yritykset on valittu valikoimansa,
ammattitaitonsa ja palvelunsa
perusteella.
Näin ollen voit olla varma, että saat
oikeita neuvoja Somfyn ratkaisuista,
eikä sinun tarvitse olla huolissasi
asennuksestakaan.
Katso lähin jälleenmyyjä osoitteesta:
www.somfy.fi

Suurin valmistaja

Innovatiivinen ja
edistyksellinen
Somfy panostaa jatkuvasti
tuotevalikoimaansa. Meidän mielestämme Sinä ansaitset parhaat mahdolliset ratkaisut ja lisäksi uskomme, että
ne osaltaan vaikuttavat vastuulliseen
energiankulutukseen.

vuotta
Innovatiivisten ja edistyksellisten anturiemme ansiosta asunto ei useinkaan
enää tarvitse erillistä jäähdytystä kesäkuukausien aikana. Talvella taas lämpö
pysyy pitempään sisällä.

It’s so easy, it’s Somfy!
Oma Somfy-jälleenmyyjäsi:

Takuu
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Somfy on yksi putkimoottorien
huomattavimmista pioneereista.
Vuonna 1966 kellosepänliike "Carpano
et Pons" sai tarjouspyynnön sähköisen
ohjausjärjestelmän kehittämisestä
aurinkosuojiin. Tästä toimeksiannosta putkimoottori loppujen lopuksi
"syntyi".
Somfy-tuotenimi on vakiintunut jo
1970-luvulta lähtien ja organisaatio on
kasvanut markkinajohtajaksi. Somfylla
on edustajia yli 50 maassa ympäri
maailman.

Kaikkia Somfyn tuotteita tarkastetaan
perusteellisesti ja systemaattisesti koko
valmistusprosessin ajan ennen kuin
ne saavat lähteä tehtaalta. Asiakkaalle
Somfy antaa 5 vuoden tehdastakuun.

