
Skapar rörelse och komfort i ditt hem
a u T o m aT i S e r i n g  av  i n v ä n d i g a  S o l S k y d d



Chronis rTS Smart
Timer som sänder en upp och 
en nersignal per dygn. 
Kan programmeras t ex att 
följa  solens upp och nergång 
eller att variera tiderna för att 
simulera närvaro. 

Telis 16 rTS
Fjärr kontroll som kan styra upp 
till 16 olika grupper av solskydd. 
Med stor och tydlig display där 
varje grupp kan visas med en 
individuell ikon och namnet 
på gruppen (”Kök”, ”Sov rum”, 
”Terrass” etc.). Enkel och intuitiv 
programmering.

Funktioner som är enkla att installera 
och ger komfort året runt. Låt automatiken sköta jobbet!

Sunis WireFree™ rTS
Helt trådlös solcellsdriven 
solsensor som sänder solvärde 
till RTS motor eller mottagare. 
Solcell gör sensorn helt själv
försörjande.

Thermosunis indoor 
WireFree™ rTS
Batteridriven solautomatik för 
invändig montering. Kompatibel 
med alla RTSmottagare.
Energisparfunktion, kan ställas in 
så att solautomatiken börjar fun
gera när temperaturen i rummet 
har uppnått önskad temperatur.

Telis 6 Chronis rTS
Ny fjärrkontroll med stor display, 
timer på 6 kanaler och solauto
matik. Programmera enkelt 6 
olika solskydd eller grupper av 
solskydd, som styrs av en timer 
och/eller solautomatiken.
Låt Telis 6 Chronis RTS styra hela 
huset automatiskt eller slå över 
på manuell styrning och tag 
kontroll själv med fjärrkontrol
lens knappsats.

Telis modulis 4 rTS
Fjärrkontroll speciellt designad 
för persienner.
Scrollhjul för vinkling av lamel

lerna ger en enkel och precis inställning.
Styr solskydden i grupp eller individuellt.

Telis Soliris rTS
Fjärrkontrollen som styr 
dagsljuset.
Styr solskydden, ett eller 
flera, upp eller ner med 
ett enkelt tryck på en 
knapp.
Stäng av och sätt på 
solsensorn ”Sunis 
Wirefree RTS” med denna 
fjärrkontroll.

TEKNOLOGI

AuTOMATIK

FjäRRKONTROLL

Säker radioteknologi
Färre kablar i hemmet.
Nya funktioner kan enkelt läggas till när som helst utan att behöva dra nya kablar.
Enkelt att installera och enkel att programmera.
I sortimentet finns lösningar för både 24 V lågspänning och standard 230 V.  
Beroende på applikation och installation väljs lämplig transformator/styrenhet.



Fördelarna med att motorisera dina  
invändiga gardiner och solskydd

Gör livet enklare

Tryck på fjärrkontrollen och dina solskydd rör sig enkelt upp eller ner, även om de är svåråtkomliga eller tunga.  

Vinkla dina persienner så att inte solljuset blänker i TVskärmen, eller kör ner duken till hembion utan att gå upp  

från soffan. 

Ditt hem blir vackrare

Din inredning blir enklare och snyggare utan fula vridarmar och snören (som kan vara farliga för mindre barn).  

Eftersom solskydden rör sig jämnt och mjukt kommer de att fungera bättre och hålla sig snygga längre.

Skydda din inredning från solens strålar

Dina solskydd reagerar automatiskt vid starkt solsken för att skydda möbler och inredning från blekande solstrålning.

Persienner rullgardiner Hissgardiner PlissÉgardiner cell gardiner gardiner

Lösningar för alla typer av gardiner och solskydd   



v a r j e  r u m … 

Telis Soliris rTS

• Kör dina solskydd upp 
eller ned eller välj ”my” 
knappen för att gå till din 
favoritinställning med ett 
enda knapptryck.

•  Slå på eller av solauto
matiken.

”Att kunna justera  
rull gardinerna utan att resa 
mig har blivit oumbärligt”

Fler möjligheter

• Med invändig solsensor skyddas inredningen mot starkt solljus. Solsensorn  
kör rull gardinerna till det förinställda läget eller till något av ändlägena.

• Med timer kan du programmera hur gardinerna skall röra sig, t ex upp på  
morgonen och ner på kvällen.

• Med en flerkanals fjärrkontroll styr du rullgardinerna en i taget eller alla till
sammans.

Dekorativa insynsskydd och solskydd!

Sunis WireFreeTm rTS

•  En helt trådlös solsensor 
som drivs av solceller.

Med motorn osynligt inbyggd i 
rullgardinen blir installationen snygg 
och funktionell. Inga linor eller 
kedjor hänger i fönstret. Automatiskt 
körs rullgardinen till önskat läge 
med fjärrkontroll, tidsstyrning eller 
solautomatik.
Välj mellan helt trådlöst system, 
batteridrivet, eller lösningar där 
hastighet och ljudnivå kan regleras 
efter behov.     



”Nu använder jag  
mina persienner som dimmer 
med Modulis fjärrkontroll.”

Fler möjligheter

• Låt automatiken styra solljuset under dagen genom att vinkla persiennen  
efter behov.

• Låt en timer stänga persiennen för natten och sedan åter släppa in ljuset  
på  morgonen.

… h a r  S i n  e g e n … 

Klassisk persienn eller vacker träpersienn?

Telis modulis 4 rTS

• En fjärrkontroll speciellt utvecklad för 
persienner.

•   Det innovativa tumhjulet gör det 
enkelt att justera lamellerna, med 
stor precision.

•   Kontrollera dina persienner  
individuellt eller i grupp.

Oavsett vilket så sitter motorn dold i 
persiennen. Fönstret blir fritt från  
linor och vridstänger som annars 
alltid finns där. Välj mellan  
fullautomatik eller batteridriven 
vinklingsautomatik. Automatiken 
vinklar lamellerna efter behov eller 
manövrerar persiennen upp eller ner. 

SOMFY  INNOVAT ION



… p e r F e k T a …

”Med Telis 6 Chronis RTS 
ställs mina gardiner i rätt 

läge för varje tillfälle”

Fler möjligheter

• Telis 6 Chronis RTS styr automatisk gardinerna till dina morgon och 
kvällsinställningar. 

• Med väggsändare kan gardinerna justeras individuellt efter behov.

• Komplettera med solsensor för ökad innekomfort. 

Telis 6 Chronis rTS

•  En fjärrkontroll med inbyggd 
timer som under hela veckan 
skapar den rätta atmosfären 
genom att köra gardinerna 
vid förutbestämda klockslag, 
upp till 6 gånger per dag. 

• Med 6 olika kanaler kan du 
styra alla dina solskydd individuellt 
eller i grupper. Automatiken justerar 
under dygnet alla motoriserade 
produkter. Persiennen i sovrummet 
vinklas upp på  morgo  nen för att få in 
ljus, rull gardinen i köket går ner som 
insyns skydd, etc.

• I manuellt läge har du full kontroll över 
vart och ett av dina solskydd och styr 
dem själv med knappsatsen.

Gardiner med mjukare design kan 
automatiseras på samma sätt som 
andra produkter. Motorn är helt dold 
och automatiken placeras antingen i 
produkten eller undanskymt bakom 
gardinen. Styr via solautomatik, 
timer eller fjärrkontroll.

SOMFY  INNOVAT ION

Hissgardin eller plisségardin?



… l ö S n i n g .

”Nu är mina gardiner  
inte bara en dekoration, jag 
använder dem varje dag”

Fler möjligheter

• En solsensor hjälper till att hålla nere värmen genom att dra för 
gardinerna när det behövs.

• Med timer som styr gardinen två eller fler gånger per dag ser hemmet 
bebott ut även under semestern.

• Komplettera med ljusstyrning och styr allt från samma fjärrkontroll. 

En automatiserad gardin ger tyst, 
smidig och snabb öppning och 
 stängning. Gardinen kan även 
 öppnas och stängas för hand.

glydea™

•  Gardinskena med tyst och 
stark motor. Skenan är vit och 
diskret, kan fästas mot vägg 
eller i tak och  motorn döljs 
helt av gardinen.

• Välj mellan mittöppning eller sido
öppning. En unik funktion är att 
gardinen också kan dras för hand, 
vilket skyddar både gardin och motor 
vid felaktigt bruk.

• Styrs via fjärr kontroll på samma sätt 
som övriga Somfy produkter.

Smoove RTS väggsändare med touch
kontroll och utbytbara ramar.

En njutning var gång du drar från gardinerna!
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www.somfy.se

Somfy nordic aB

Box 60038

216 10 LIMHAMN

Sverige

Tel: 040-16 59 00

Fax: 040-16 09 98


