
RTS styrningar 
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Altus RTS
Orea RTS
Modulis Slim Receiver RTS
Telis 1 RTS
Telis 4 RTS
Telis Soliris RTS
Telis 4 Soliris RTS
Telis Modulis RTS
Smoove RTS
Sunis RTS
Soliris Sensor RTS
Eolis 3D
Eolis Sensor RTS
ThermoSunis RTS

RTS-produkter
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Tack för att du har valt en  produkt från Somfy!

Somfy har mer än 45 års   er far en het och är 
marknadsledande på motorisering och styrning 
av bland annat markiser, jalusier och persienner. 
Varje fas från ritbordet fram till leverans 
 kontrolleras med största  noggrannhet, för att du 
ska få glädje av utrustningen under många år.

Vi rekommenderar att du läser detta häfte 
nog grant och sparar det för senare bruk.

Tack för förtroendet!
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Ett bättre boende
Somfy tillverkar motorer och styrningar som ger dig ett bättre boende och ett behagligare liv. Lösningar som 
integreras så bra i din hemmiljö att du inte lägger märke till dem. Du omger dig med diskret teknologi som 
blir en  naturlig del av ditt liv, där automatiken blir en praktisk och förnuftig hjälpare i vardagen. Intuitivt och 
enkelt manövrerar du produkter omkring dig.

Grindar

Persienner
Gardiner

Belysning

Garageport

Terassvärmare & 
Terassbelysning

Markiser
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RTS - vad är det? 
Samtliga produkter i den här broschyren 
kommunicerar trådlöst med radio teknologi. Somfy 
var pionjär på detta område och utvecklar och 
förfinar ständigt tekniken. 

RTS (Radio Technology Somfy®) är  navet i systemet och gör det 
möjligt att kontrollera alla Somfys radio styrda produkter med en 
och samma fjärrkontroll, både invändigt och utvändigt. Systemet 
kan också kommunicera med funktioner som utebelysning, 
inomhusbelysning mm. Vid strömavbrott bibehålls alla 
inställningar.

Motorer
En elmotor från Somfy monteras 
 diskret och väl skyddad inne i 
 markisröret  eller i persiennens 
överlist och utför det tunga arbetet åt 
dig år efter år. Välj motorisering redan 
från början så slipper du ångra dig. 

Radiosändare
En Somfy RTS-motor styr du enkelt 
med en radiosändare utan behov av 
kabel dragning. Med lång räckvidd och 
 säker funktion är de alltid lika lätt att 
använda.

Välj mellan en sändare fast monterad 
på väggen eller någon av de snygga  
fjärrkontrollerna. 

Sensorer
Med Somfy automatik sköter sol-
skydden sig själv, även då du inte 
är hemma! De rör sig upp och ned, 
styrda av solens strålar, och du 
kommer hem till ett svalt hus. 

Somfys vision är att enkelt och smidigt samordna motorer, styr-
ningar och automatik - för att betjäna en lång rad produkter kring 
bostadens fönster, dörrar, portar och grindar.
Somfy har produkter för att betjäna  terrassmarkiser, fönster-
markiser,  jalusier, gardiner, persienner, filmdukar, portar, grindar, 
utebelysning, inomhusbelysning med mera.

Fjärrkontrollerna finns 
i fyra olika modeller

Patio
Stötsäker och 
fuktskyddad 
fjärrkontroll för 
dina markiser.

Lounge
Sofistikerad 
fjärrkontroll med 
svart pianolack-
finish.

Silver
Elegant 
fjärrkontroll med 
snygg metall  -
finish.

Pure
Enkel och stilren 
fjärrkontroll för 
alla typer av 
solskydd.

Somfy har en hel kollektion fjärrkontroller för ökad valfrihet och 
anpassning till dina individuella behov.  
Med en attrak tiv design anpassad till olika  livsstilar är det lätt  
att finna den som passar just ditt hem.

Smoove RTS 

Eolis Sensor RTS, Soliris Sensor 
RTS & Sunis RTS
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Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Telis 4 Soliris RTS Modulis

Pure Silver Lounge Patio Modulis

Manuell styrning
Tryck kort på fjärrkontrollens 
knappar för att köra solskyddet.
På Telis 4 måste först rätt kanal 
väljas med kanalväljaren.
Enkelt och smidigt att justera 
lamellvinklingen på en 
fasadpersienn med scrollhjulet.

Markiser och fasadpersienner
Motorer Radiomottagare

1-kanals fjärrkontroll 
som styr ett eller flera 
solskydd samtidigt.

Pure /Silver /Lounge /Patio

5-kanals fjärrkontroll som 
styr 5 olika solskydd eller 
grupper av solskydd.
Tryck på kanalväljaren för 
att växla kanal.

Pure /Silver /Lounge / Patio

1-kanals fjärrkontroll 
med omkopplare mellan 
heloch halvautomatik.

Pure och Patio

5-kanals fjärrkontroll 
med omkoplare mellan 
heloch halvautomatik på 
5:e kanalen.

Endast Patio

Upp/In
Ned

my / Stopp

my/StoppNed/Ut

Upp

Scrollhjul / Vinkla

Sensorer

Fjärrkontroller

kanalväljare automatikomkopplare kanal- & automatikomkopplare

Väggsändare

Smoove RTS
1-kanals väggsändare.

Med scrollhjulet 
är det enkelt och 
smidigt att justera 
lamellvinklingen på 
en fasadpersienn.

Modulis

Altus RTS/Orea RTS
Motor med innbyggd radio-
mottagare

Soliris Sensor RTS
Sol- och Vindsensor

Sunis RTS
Trådlös solsensor

Eolis 3D RTS
Trådlös rörelse-
sensor för 
 terrassmarkiser

Eolis Sensor RTS
Vindsensor

Modulis Slim  
Receiver plug RTS
Radiomottagare för fasad-
persienner
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Pure Silver Lounge Modulis

Telis 4 RTS Telis 4 Soliris RTS Modulis

Invändiga solskydd
Väggsändare

Smoove RTS
1-kanals väggsändare styr ett 
eller flera solskydd samtidigt.

Fjärrkontroller

kanalväljare

1-kanals fjärrkontroll.

Pure /Silver /Lounge
5-kanals fjärrkontroll. 

Pure /Silver /Lounge

Manuell styrning
Tryck kort på fjärrkontrollens knappar för att 
köra solskyddet upp eller ned. Installatören har 
programmerat solskyddet att  sta nna automatiskt när 
det är helt uppkört, helt  
nerkört samt  programmerat in  
en vinklingsfunktion.

Upp/Vinkling
Ned

my / Stopp

my / StoppNed/Vinkling

Upp
Scrollhjul / Vinkla

Med scrollhjulet är det 
enkelt och smidigt att justera 
lamellvinklingen på en persienn.

Modulis

Håll knappen intryckt för att 
vinkla persiennen. Använd 
UPP resp. NED -knappen 
beroende på vilket håll 
persiennen skall vinklas.
Vid Telis 4 måste du först välja 
rätt kanal med kanalväljaren.

Modulis fjärrkontroller
1.Upp, stopp & ner är samma som alla andra fjärr-
kontroller.
2. Enkelt och smidigt att justera lamellvinklingen på 
en persienn med scrollhjulet.

Sensorer

Thermosunis RTS
Sol- & temperatursensor
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TaHoma® 
TaHoma® skapar en säker uppkoppling mellan dina produkter/utrustning och 
Somfys server.

Säkerheten är garanterad på flera nivåer. Varje gång du använder en produkt 
växlar säkerhetskoden automatiskt. Dessutom finns en digital säkerhetsnyckel 
för varje box, som kan jämföras med säkerhetsnivån hos internetbanker. Somfy-
servrarna finns i Frankrike och bevakas av specialiserade företag. TaHoma® är 
också en brygga mellan olika teknikområden, så att både befintliga RTS-
applikationer (Radio Technology Somfy) och de senaste io-homecontrol®-styrda 
produkterna kan kombineras. TaHoma® omfattar också en USB-port så att 
systemet kan byggas ut med andra protokoll. På så sätt kan du på ett smart sätt 
styra en sensor från Somfy, en Hitachi värmepump, Danfoss radioatortermostat 
eller en Honywell termostat. 

Leveransspecifikationer
ARTIKELNR.

TaHoma® Premium 1 811 358

TaHoma®  
För ett Smart Hem

Med TaHoma® kan du styra alla produkter/utrustningar i och omkring huset med en smartphone, 
surfplatta eller dator, var du än befinner dig i världen. Du kan också kontrollera hur det står till med 
huset, t ex om ett scenarie har aktiverats eller om takfönstret eller garageporten är stängd. Det enda 
som krävs är att du är ansluten till TaHoma®, och eftersom det är ett modulsystem är ditt hus förberett 
för framtiden. Naturligtvis har du alltid möjlighet att placera väggkontakter eller fjärrkontroller i huset 
för lokal styrning.



19

Med TaHoma® kan du fjärrstyra hela huset intuitivt. Via TaHoma® står huset i ständig förbindelse med Somfy-
servrarna. TaHoma® kan styras via en smartphone (Apple iPhone eller Android), surfplatta (Apple iPad eller 
Android) eller dator (PC eller Mac). Appar för smartphones och surfplattor kan laddas ner via Apple iTunes Store 
eller via Google Play för Android och är självkart kostnadsfritt. 

TaHoma® uppdateras regelbundet med nya tillämpningar och funktioner. Både återförsäljare och konsumenter får 
regelbunden information om detta via e-post eller webbplatser.

devicesroom
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Smoke detectorTemperature
sensor

Heating

Lighting

Roller shutter 2Roller shutter 1Group

Screen Roof window

Swinging shutter

Door lock

Ext venetian
blind

Alarm
ON-ABC

OpeningBrightness
sensor

Nya funktioner för ökad komfort
Förutom de fjärrkontroller som presenteras i den här 
broschyren finns även ett antal RTS fjärrkontroller eller 
väggautomatiker med specialiserade och avancerade 
funktioner.

Det finns en garage öppnare för 
varje typ av port.

Med KeyGo 4 RTS öppnar du 
både garageport och grindar.

Terassvärmare & ljusramp.Somfy grindöppnare har hög 
säkerhet.

Mycket mer än  
solskyddsprodukter
Somfy har ett stort produkt sortiment ut över vad 
som presenteras i denna broschyr. Bland annat 
finns ett omfattande program av kabelbundna 
styrningar för byggprojekt av alla storlekar.

Det finns också ett stort utbud av special  lösningar 
för applikationer som jalusier, fasadpersienner, 
screens och dukspänningssystem.

Med en och samma fjärrkontroll kan du 
dessutom, direkt från bilen, öppna både 
grindarna, garageporten och tända trädgårds-
belysningen. Du slipper gå ut i regn och blåst och 
kan köra bilen rakt in i  garaget.

Kontakta din återförsäljare för mer information 
eller besök vår hemsida.

Exempel på andra applikationer 
kan du läsa om nedan:
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Tele 08-631 07 07
Hemsida www.romabo.se
E-post sollentuna@romabo.se




