
Luo liikettä ja mukavuutta kotiin
s i s ä a u R i n k o s u o j i e n  a u T o M aT i s o i n T i



Chronis RTs smart
Ajastin, joka lähettää yhden 
ylös ja yhden alassignaalin 
vuorokaudessa. 
Voidaan ohjelmoida aurin
gonnousujen ja laskujen 
mukaan tai vaihtelevin ajoin 
paikalla oloa simuloimaan. 

Telis 16 RTs
Kaukosäädin, joka voi ohjata 
jopa 16 eri ryhmää aurinko
suojia. Suuressa ja selkeässä 
näytössä voidaan jokainen 
ryhmä näyttää omalla nimellä 
ja symbolilla. Helppo ohjelmoida 
ja käyttää.

Helposti asennettavat toiminnot antavat mukavuutta  
ympäri vuoden. Anna automatiikan hoitaa hommat!

sunis WireFree™ RTs
Täysin langaton valoken
nokäyttöinen aurinkoanturi 
lähettää aurinkoarvoja  
RTSmoottoriin tai vastaanot
timeen. Valokennon ansiosta 
anturi on täysin omavarainen.

Thermosunis indoor 
WireFree™ RTs
Paristokäyttöinen aurinkoauto
matiikka sisälle. Käy kaikkiin 
RTSvastaanottimiin.
Energiansäästötoiminto voidaan 
asetella siten, että aurinkoauto
matiikka alkaa toimia huo
nelämpötilan noustua haluttuun 
lämpötilaan.

Telis 6 Chronis RTs
Uusi kaukosäädin, jossa on suuri
näyttö, ajastin 6 kanavalle ja
aurinkoautomatiikka. Ohjelmoi
helposti 6 erilaista aurinkosuojaa
tai ryhmää, joita ajastin ja/tai
aurinkoautomatiikka ohjaa.
Anna Telis 6 Chronis RTS ohjata
koko taloa automaattisesti tai
käytä aurinkosuojia manuaalisesti
kaukosäätimen painikkeilla. 

Telis Modulis 4 RTs
Erityisesti sälekaihtimille  
suunniteltu kaukosäädin.
Vieritysrullalla säleiden kääntö 

on helppoa ja tarkkaa.
Ohjaa aurinkosuojia ryhmässä tai erikseen.

Telis soliris RTs
Päivänvaloa ohjaava 
kaukosäädin.
Ohjaa yhtä tai useampaa 
aurinkosuojaa ylös tai alas 
yhdellä napin painal
luksella.
Kytke aurinkoanturi ”Sunis 
Wirefree RTS” pois päältä 
tai päälle tällä kaukosää
timellä.

TEKNIIKKA

AuTOMATIIKKA

KAuKOSäädIN

Varma radiotekniikka
Vähemmän johtoja.
Uusia toimintoja voidaan helposti lisätä ilman uusia johtoasennuksia.
Helppo asennus ja ohjelmointi.
Valikoimassa on mallit sekä 24 V:n pienjännitteelle että normaalille 230 V:lle.  
Sopiva muuntaja/ohjainlaite valitaan sovelluksen ja järjestelmän mukaan.



Sisäverhojen ja -aurinkosuojien moottoroinnin  
antamat edut

Helpottaa elämää

Kaukosäätimen napin painalluksella aurinkosuojat liikkuvat helposti ylös tai alas, vaikka ne olisivat hankalassa  

paikassa tai raskaita.  

Käännä sälekaihtimia siten, ettei auringonvalo häikäise tv-ruutua, tai laske kotiteatterin valkokangas alas nousematta 

sohvalta. 

Kotisi kaunistuu

Sisustus yksinkertaistuu ja siistiytyy ilman rumia naruja ja kääntötankoja (jotka voivat olla vaarallisia pikkulapsille).  

Koska aurinkosuojat liikkuvat tasaisesti ja pehmeästi, ne toimivat pitempään ja pysyvät kauemmin hyvännäköisinä.

Suojaa sisustusta auringonsäteiltä

Aurinkosuojat reagoivat automaattisesti voimakkaaseen paisteeseen suojaten huonekaluja ja sisustusta haalistavalta 

auringonvalolta.

Sälekaihtimet RullaveRhot laSkoSkaihtimet PliSeekaihtimet kennokaihtimet veRhot

Ratkaisut kaikentyyppisiin verhoihin ja aurinkosuojiin   



j o k a i s e s s a  h u o n e e s s a . . . 

Telis soliris RTs

• Ohjaa aurinkosuojat 
ylös tai alas valitse-
malla ”my”-painikkeella 
mieleinen asento yhdellä 
ainoalla painalluksella.

•  Laita aurinkoautomatiikka 
päälle tai pois päältä.

”Rullaverhojen säätö 
 paikaltani nousematta 
on tullut aivan välttä

mättömäksi”

Enemmän mahdollisuuksia

• Sisällä oleva aurinkoanturi suojaa sisustusta voimakkaalta auringonvalolta. 
Aurinkoanturi ohjaa rullaverhot esiasetettuun asentoon tai jompaankumpaan 
ääriasentoon.

• Ajastimella voit ohjelmoida verhojen liikkeitä, esimerkiksi ylös aamulla ja alas 
illalla.

• Monikanavaisella kaukosäätimellä ohjaat rullaverhoja yhtä kerrallaan tai kaikkia 
yhdessä.

Sisustuksellinen näkö- ja aurinkosuoja!

sunis WireFreeTM RTs

•  Valokennojen ohjaama 
täysin langaton aurinko-
anturi.

Järjestelmä on siisti ja toimiva, kun 
moottori on näkymättömissä rulla
verhon sisällä. Ei ikkunassa roikkuvia 
naruja tai ketjuja. Rullaverho kiertyy 
automaattisesti haluttuun asentoon 
kaukosäätimellä, ajastinohjauksella 
tai aurinkoautomatiikalla.
Valitse täysin langaton tai paristo
käyttöinen järjestelmä tai ratkaisut, 
joissa nopeutta ja äänitasoa voidaan 
säätää tarpeen mukaan. 



”Käytän sälekaihtimia  
Moduliskaukosäätimellä   
himmentämään valoa.”

Enemmän mahdollisuuksia

• Anna automatiikan hoitaa auringonvalon ohjaus päivän aikana sälekaihtimen 
säleitä kääntäen tarpeen mukaan.

• Anna ajastimen sulkea sälekaihdin yöksi ja sitten aamulla päästää valoa sisään.

… o n  o M a … 

Klassinen sälekaihdin vai kaunis puusälekaihdin?

Telis Modulis 4 RTs

• Erityisesti sälekaihtimille kehitetty 
kaukosäädin.

•   Innovatiivinen vieritysrulla helpottaa 
säleiden säätämistä erittäin tarkasti.

•   Ohjaa sälekaihtimia erikseen tai  
ryhmässä.

Olipa kyse kummasta tahansa, 
moottori on piilossa sälekaihtimen 
sisällä. Ikkuna vapautuu naruista tai 
kääntötangoista, joita siinä muuten 
aina on. Valitse täysautomatiikka tai 
paristokäyttöinen kääntöautoma
tiikka. Automatiikka kääntää säleet 
tarpeen mukaan tai nostaa säle
kaihtimen ylös tai laskee alas. 

SOMFY- INNOVAAT IO



… T ä y d e l l i n e n …

”Telis 6 Chronis RTS asettaa 
verhoni oikeaan asentoon 

joka tilanteessa”

Enemmän mahdollisuuksia

• Telis 6 Chronis RTS ohjaa verhot automaattisesti haluttuihin  aamu-  
ja ilta-asentoihin. 

• Seinälähettimen avulla verhoja voidaan säätää yksilöllisesti tarpeen 
mukaan.

• Aurinkoanturilla täydennettynä sisätilojen mukavuus lisääntyy. 

Telis 6 Chronis RTs

• Kaukosäädin sisäänraken-
netulla ajastimella, joka luo 
koko viikolle oikeat olosuhteet 
ajamalla kaihtimet ennalta 
määriteltyyn asentoon jopa 6 
kertaa päivässä.

• 6 eri kanavan ansiosta voit 
ohjata kaihtimia erikseen tai 
ryhmissä. Automatiikka hoitaa 

kaikki motorisoidut tuotteet vuorokau-
den kaikkina aikoina. Makuuhuoneen 
sälekaihtimet avaa säleet aamulla pää 
tääkseen luonnonvaloa sisään, keittiön 
rullakaihtimet laskeutuvat alas näkösuo-
jaksi, jne.

• Voit myös hallita kaikkia kaihtimia käsin 
kaukosäätimen painikkeiden avulla.

Pehmeitä verhoja voidaan automati
soida samalla tavoin kuin muitakin 
tuotteita. Moottori on täysin piilossa 
ja automatiikka sijoitetaan joko 
tuotteeseen tai verhon taakse pois 
näkyvistä. Ohjaus aurinkoautomatii
kalla, ajastimella tai kaukosäätimellä.

SOMFY- INNOVAAT IO

Laskoskaihdin tai pliseekaihdin?



… R a T k a i s u n s a .

”Verhoni eivät ole  
pelkästään koristuksena, 
vaan käytän niitä joka 

päivä”

Enemmän mahdollisuuksia

• Aurinkoanturi pitää lämpötilan alhaalla tuomalla verhot eteen  
tarvittaessa.

• Kun ajastin ohjaa verhoja kaksi kertaa päivässä tai useammin, koti 
näyttää asutulta myös loman aikana.

• Täydennä valo-ohjauksella ja ohjaa kaikkia toimintoja samalla 
kaukosäätimellä. 

Automatisoitu verho sulkeutuu 
ja avautuu hiljaa, pehmeästi ja 
nopeasti. Verhoja voi avata ja sulkea 
myös käsin.

Glydea

•  Verhokisko, jossa on hiljainen 
ja vahva moottori. Valkoinen ja 
huomaamaton kisko voidaan 
kiinnittää seinään tai kattoon 
ja aistikas moottori peittyy 
kokonaan verhon taakse. 

• Valitse keskeltä avautuva tai sivulta 
avautuva. Verhoa voidaan vetää 
myös käsin, mikä ainutlaatuisena 
toimintona suojaa sekä verhoa että 
moottoria väärinkäytöltä. 

• Ohjataan kaukosäätimellä kuten 
muitakin Somfy-tuotteita.

Smoove RTS seinälähettimessä on  
kosketusohjaus ja vaihdettavat kehykset.

Nautit joka kerta verhoja avatessasi!
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