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433,42 MHz

blir terrassen din et deilig «uterom» fra tidlig om våren 
til sent på høsten.

MED SoMFy, 

Med Somfy blir markisen en nytelse til enhver tid. Med motor blir den enkel å kjøre uten tung  sveiving. 

Sol- og vindautomatikken beskytter huset og gjør det svalt – selv når du ikke er hjemme!  

Med fjernkontrollen kan du nå også betjene øvrig utstyr som belysning og infravarme, slik at du kan 

sitte ute og kose deg på terrassen, balkongen eller verandaen på kvelder og kjølige høstdager.

Med Somfys innovative radioteknologi kan også eldre markiser oppgraderes fullstendig, slik at de får 

samme komfortable fordeler.

En dEilig utEplass FORlEng utEsEsOngEn sOmFys Rts-pROduktER kOmmu-

nisERER mEd RadiO, En tRygg Og 

pålitElig tEknikk sOm giR Rask 

Og EnkEl installasjOn.



orea RTS

Telis 4 Soliris Patio RTSTelis Modulis RTS

RTS, Radio Technologi Somfy®

altus 40 RTS

• For alle typer av kassettmarkiser.
•  Perfekt lukking av kassetten 

for best mulig beskyttelse av 
 markiseduken.

•  Alltid perfekt stramming av 
 markiseduken.

Motoriser markisens frontkappe og 
beskytt deg mot den lave solen. 

•  5-kanals fjernkontroll med sol- 
og vindautomatikk.

•  Med en og samme fjernkontroll 
betjener du alt rundt markisen 
(solautomatikken, frontkappen, 
belysningen, infravarmen m.m.).

•  Støt- og vannbeskyttet.

•  Sikker radioteknologi.
•  Færre kabler i hjemmet.
•  Nye funksjoner kan enkelt legges 

til når som helst uten trekking av 
nye kabler.

•  Enkelt å installere og enkelt å 
programmere.

Tenk deg…

Like enkelt å installere som å bruke!

MED SoMFy På uTEPLaSSEN

Motorer

FjErNkoNTroLL

TEkNoLoGI

•  Unik fjernkontroll med scrollhjul.
•  Intuitivt og med stor presisjon 

styrer du dine persienner, lamper 
eller terrasse varmere m.m.

• Finnes som 5-kanals fjernkontroll 
eller sol/vindautomatikk.

• Velg mellom sølv eller sort.







Sunis WireFree RTS Eolis 3D WireFree RTS Eolis Sensor RTS

Lighting Receiver RTS

Heat Receiver RTS

Lighting Modulis Ramp RTS

Heating Modulis Ramp RTS

universal Receiver RTS

Funksjoner som er enkle å installere og som gir 
 komfort året rundt. La automatikken gjøre jobben!

MED SoMFy På uTEPLaSSEN

•   Helt autonom solcelledrevet sol-
sensor, ingen kabler eller batterier 
er nødvendig.

•   Enkel å stille inn.
•   Enkel å plassere på det beste 

stedet.

•   Trådløs vindsensor som festes på 
markisens front.

•   Måler markisens bevegelser i tre 
dimensjoner.

•   Meget sikkert system.
•   Enkel å installere, ingen kabler.

• Vindsensor.
•  kjører inn markisen automatisk 

ved sterk vind.
• Enkel å installere.
• Enkel å programmere.

Utvendig Innvendig

Dimmer

•  Er å få i 3 versjoner, avhengig av 
installasjonstypen: 
- utvendig 500 W 
- innvendig 500 W 
- dimmer (ute/inne) 300 W

•  Enkel installasjon og 
 program mering.

• rTS trådløs mottaker.
• F.eks. til infravarme, 2000 W.
• Integreres enkelt i markisen.

•   Gir en eldre trådbundet markise 
samme muligheter som over.

•   Sol- og vindautomatikk.

AUToMATIkkTrådløs!Trådløs!

BELySNING

VArME

oPPGrAdEr

• Plug & play 5x20 W med integrert 
radiomottaker med dimmer-
funksjon.

• Lysstyrken justeres enkelt med 
fjernkontrollen.

• Terrassevarmer med innebygd radiomottaker.
• Plug & play, 2000 W.
•  Varmen kan enkelt justeres i 4trinn.



P A T I O

Somfy Patio Pack

Eolis 3D WireFreeTM RTS

Lighting 

Dimmer RTS
Sunis 

WireFreeTM RTS

Telis 4 Soliris 

RTS Patio

Vi har samlet alt du trenger for en komfor-
tabel og problemfri tilværelse på din nye 
uteplass.
Med Patio-pakken får du sensorer som gjør 
markisen din til en automatmarkise. Den 
kjøres ut når solen skinner og gjør huset ditt 
svalt, og den kjøres automatisk inn hvis det 
begynner å blåse for mye. 

Når du oppholder deg på terrassen tar du 
selv styringen med en fjernkontroll – vil du 
ha sol eller skygge?

Med belysning i markisen blir terrassen 
koselig også om kvelden. Du slår av/på lyset 
med samme fjernkontroll.
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Tlf: 415 76639


