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Home
Motion

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. Automatiken blir en praktisk och förnuftig hjälpare i
vardagen. Intuitivt och enkelt manövrerar du produkter omkring dig. 
Somfy förfinar det sätt på vilket människor gör sina hem och arbetsplatser
trevligare och bekvämare.

Jalusier

Persienner

Markiser

Gardiner

Garageport

Home Motion är…
samordning av motorer, styrningar och
automatik – för att betjäna en lång rad
produkter för bostadens fönster, portar
och grindar.
Somfy har produkter för att betjäna
terrassmarkiser, fönstermarkiser, jalusier,
gardiner, persienner, filmdukar, portar,
grindar, utebelysning, springbrunnar
mm. mm.
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Belysning
Grindar

En ny standard
Home Motion betyder att markiser, persienner
och jalusier sköter sig själva – även då du inte
är hemma. De rör sig, styrda av temperatur,
timer eller solens rörelser. Är du hemma kan
du manövrera dem efter eget önskemål med ett
tryck på en knapp. Home Motion betyder också
enkelt manövrerade garageportar, grindar och
fönster. Med en gemensam teknisk plattform
har Somfy knutit samman dessa funktioner och
skapat en egen standard för det ”rörliga hemmet” som vi kallar Home Motion.

Enkelt
Attraktiv design är i fokus när Somfy utvecklar
sina produkter. M
 ed snygg form följer också
suveränt enkelt handhavande med precis de
funktioner du behöver – inte mer. Ändå ryms
här smarta funktioner som t ex den innovativa
-knappen. Produkterna är lika enkla att
installera som att använda. Radiokommunikation innebär att du slipper dra kablar inomhus
och att du kan placera dina brytare precis där
de passar dig bäst.

Bekvämt
Med Somfys stora utbud av motorer och
styrningar för hemmet utnyttjas modern teknik
för att göra din vardag lättare. Med en stark
kombination av teknik, design och praktiska
funktioner blir Somfy en diskret, men likväl
naturlig del av ditt boende. Tunga och tråkiga
uppgifter blir plötsligt lätta och roliga. När du
drar nytta av de automatiska funktionerna blir
fördelarna ännu mer tydliga.
Automatiska solskydd blir en effektiv del av
bostadens komfortstyrning och skänker dig en
känsla av lyx i vardagen.
Och inte är det speciellt dyrt heller – drifts
kostnaden för en automatisk markis är bara
några kronor om året.

Motordriven
Skulle du kunna tänka dig att veva din
tvättmaskin för hand? Knappast – då
hade det nog inte blivit mycket tvättat.
På samma sätt missar man den praktiska
funktionen hos ett solskydd som inte
är motoriserat. 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.

RTS - vad är det?
De flesta av Somfys
k onsumentprodukter
är trådlöst styrda med
radioteknologi för enkelt och bekymmersfritt
handhavande. Somfy
var pionjär på detta område och utvecklar och förfinar ständigt tekniken för att
den skall vara helt säker och pålitlig.
RTS (Radio Technology Somfy) är själva
navet i Home Motion-systemet och gör
det möjligt att kontrollera alla Somfys
radiostyrda produkter med en och samma
fjärrkontroll, både invändigt och utvändigt. Systemet kan också kommunicera
med funktioner som utebelysning, infravärmare, springbrunnar mm.

fördelar med rts
Enkel
Snabbare installation med mindre kabeldragning.

Säkert
Alla Somfys produkter är utvecklade och
tillverkade efter de mest strikta kraven på
funktion, hållbarhet och säkerhet. Därför kan
du lita på att de kommer att fungera väl och
skydda din investering under lång tid. Solskydd
som går upp och ner under dagen verkar också
avskräckande på inbrottstjuvar.
Port- och grindöppnare gör att du slipper stiga ur bilen i tät trafik och dåligt väder,
samtidigt som de har funktioner som förhindrar
risken för klämskador.

Pålitlig
Smal bandbredd – mindre störningsrisk.
Säker
Rullande kod med mer än 16 miljoner
kombinationer.
Kraftfull
Lång räckvidd. Inomhus kan radiosignalen
passera genom 2 armerade betongväggar.
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Svalt inomhus!
Minns du förra sommaren?

Stäng ute värmen
Visst kändes det ibland som om Sverige hade flyttat lite närmre ekvatorn.
Solen flödade och temperaturen nådde rekordhöjder – speciellt inomhus.
Med fönstermarkiser hade vi kunnat komma hem till en sval bostad. Om vi
dessutom valt automatmarkiser hade vi inte ens behövt oroa oss för blåst
eller regn – automatmarkisen sköter sig ju själv!

V

isste du att det en solig sommardag
strömmar lika mycket värme genom
dina fönster som om du hade kört alla
element på fullt – plus ett par extraelement.
Inte att undra på att det kan bli varmt. Att dra
för gardiner eller persienner hjälper inte heller

Sätt dimmer på dagsljuset
Med fasadpersienner och en Telis Modulis
RTS fjärrkontroll har du full kontroll över
ljusmiljön inomhus. Med det unika scrollhjulet kan du, med stor precision, vinkla
lamellerna för att undvika bländning eller
blänk i TV’n eller datorskärmen.
Modulis Slim Receiver RTS
RTS-mottagare för fasad
persienner.
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så mycket, värmen har ju redan tagit sig in i
rummet. Bästa metoden är att stoppa värmen
redan utanför huset, och bästa produkten för
detta är – fönstermarkisen.
Fönstermarkiser avskärmar den starka solstrålningen innan den når in i rummet, samtidigt
som de inte hindrar din utsikt. Du kan fort
farande se ut genom fönstret och njuta av det
vackra solljuset.
Men tänk på att vädret växlar snabbt, det
måste vara lätt att reglera markiserna. Det är
en klen tröst att ha markiser om de är infällda
för att det regnade och blåste när du åkte
hemifrån på morgonen. Sol- och vindsensorn
styr automatmarkisen efter solljuset. Fönster,
inredning och växter skyddas från skadlig
strålning och skulle det börja blåsa känner
sensorn av detta och kör in markiserna vid en
förutbestämd vindstyrka.

Eolis Sensor RTS
Vindsensor.

Sunis RTS
Solsensor.

Med
Telis Soliris
styr du dina
markiser.

Automatmarkiser från Somfy ger liv åt husets fasad samtidigt som de
skyddar din inredning och skänker svalka åt din bostad.
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Njut av terrassen!
Flytta ut till ditt sköna sommarrum

Markisen skapar uterum
Vi nordbor älskar sommaren för dess ljus och värme. Samtidigt är vi ofta
lite känsliga, det får inte bli för ljust eller för varmt. En markis är då den
perfekta lösningen för vår terrass eller balkong. Med den kan vi själv skapa
vårt sköna uterum med reglerbart tak. Ungefär som en cabriolet – det bästa
av två världar.

D

et fina med terrassmarkisen är dess
flexibla konstruktion och stora användbarhet. Du får ett komfortabelt uterum
som lätt anpassar sig efter dagens skiftande
behov. Men tänk på att markisen måste vara
lätt att reglera.

Med automatik från Somfy
Utnyttjar du din investering
hela dagen – inte bara när du är
hemma.
Håller sig dina solskydd hela och
rena – länge.
Slipper du komma hem till ett
stekhett hus.

Med en motor från Somfy blir din markis
precis så komfortabel som du drömt om. Inget
kämpigt vevande, med en enkel knapptryckning kör du ut markisen precis så mycket som
är bäst för stunden. Skönt när du solar och
måste svalka dig med jämna mellanrum. Med
fjärrkontroll behöver du inte ens resa dig från
solstolen!
Eller njut av sköna utekvällar i goda vänners
lag. Skulle det börja dugga behöver ni inte
flytta in. Med ett kort tryck på fjärrkontrollen
kör du ut markisen istället. Med tillbehör* till
fjärrkontrollen kan du t o m tända myslamporna
när det blir mörkt eller slå på infravärmaren om
det blir lite kyligt. Vill du öka mysfaktorn kan
du ”dimma” ljuset direkt från fjärrkontrollen.
Vill du få ut det bästa av markisen skall du
också komplettera med en sol- och vindsensor.
Då blir din markis en automatmarkis som styrs
av solljuset och skänker skugga och svalka åt
din bostad – även då du inte är hemma!
På det viset håller sig din bostad svalare vilket eliminerar eller minskar behovet av dyrbar
luftkonditionering. Markisen håller sig också
hel och ren mycket längre, den riskerar inte att
blåsa sönder och inbrottstjuven vet inte vad
han skall tro med markiser som byter position
under dagen (det kan ju vara någon hemma).
Med en automatiserad markis utnyttjar du
din investering maximalt.
* Heat Receiver RTS eller Lighting Dimmer Receiver RTS.
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Telis 4 Soliris RTS

Heating Modulis Ramp RTS
Ovan: Med Telis 4 Soliris fjärrkontroll styr du
dina markiser manuellt eller automatiskt.
Samma fjärrkontroll kan också styra
värmaren Heating Modulis Ramp eller
ljusrampen Lighting Modulis Ramp, båda
med inbyggda Modulis dimmermottagare.

Vill du få ut det bästa av din markis skall du komplettera den med en sol- och
vindsensor. Då blir det en automatmarkis!
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Undvik bländning!
automatiska gardiner och persienner ger dig kontroll över

Det naturliga ljuset
Dagens husdrömmar handlar mycket om ljus och luft, och modernt
byggande utmärks därför av stora fönsterytor. Det är härligt men kräver
oftast någon form av avskärmningar för att hantera solvärme, bländning
och insyn. Med gardiner och persienner automatiserade med Somfy skapar
du en ljusmiljö som anpassar sig efter dina behov.

D

et finns många och spännade lösningar
för solavskärmning inomhus. Persienner, rullgardiner, screens, plisséer mm
är alla snygga och funktionella produkter som
gör din bostad mer attraktiv. Det krävs dock en
hel del arbete för att reglera dem i takt med
behovet av utsikt respektive avskärmning. På
många arbetsplatser och i offentlig miljö har
detta länge varit känt och man har också i stor
utsträckning tagit till sig automatiska lösningar.
Somfy erbjuder smidiga lösningar med små
motorer, helt integrerade i överlisten på gardiner eller persienner. Du kör dina solskydd upp
och ned utan behov av draglinor, med hjälp
av en timer eller direkt med fjärrkontrollen.
Solskydden kan köras var för sig eller i grupp,
vilket innebär att alla persienner går upp samtidigt med ett tryck på knappen. Dessutom kan

Tre viktiga fördelar med
automatik från Somfy
Med automatik slipper du
komma hem till ett stekhett hus.
Kör upp alla dina solskydd med
ett knapptryck.
Snygg och säker fönstermiljö utan
lösa draglinor.
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du vinkla lamellerna exakt efter dina behov
eller använda
-knappen för att köra till en,
i förväg programmerad, favoritinställning. Det
är då lätt att undvika bländande ljus när du
t ex tittar på TV.
Vill du ha det ultimata när det gäller ljuskomfort så kompletterar du din timer med en
solsensor och får ett helt automatiskt system
som skuggar innemiljön om det blir soligt
under dagen - även när du inte är hemma. 
Det gör att det är svalt och skönt när du
kommer hem och minskar behovet av luft
konditionering.

Sonesse™
Somfy’s tysta revolution
Med Sonesse™ introducerar Somfy en helt ny
motorserie som kommer att bidra till en tyst
och rofylld innemiljö. Med den prisbelönta
Sonesse™ motorn kör du dina rullgardiner,
screens, mörkläggningar och filmdukar med
viskande tyst p recision. Med samma funktionalitet och kvalitet du är van att finna hos en
Somfymotor erbjuder den en dämpad ljudnivå som knappt hörs i en normal hemmiljö.
Samtidigt är det en kraftfull motor som kan
lyfta tunga vävar.
Motorerna integreras enkelt och snyggt i din
hemmiljö och styrs med samma RTS fjärr
kontroll som du använder till dina andra Somfy
styrningar.

Med Telis 4
Lounge styr du
upp till 5 olika
solskydd eller grupper av solskydd.
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Gör det själv!
motoriserade garageportar och grindar

Somfy gör livet enklare
Somfy är kanske mest känt för sina markismotorer men
faktum är att vi producerar motorer och styrningar för i
stort sett alla typer av öppningar i både stora och små
byggnader. Ta garageportar och grindar t ex.
Förvånansvärt många garage används aldrig för
bilen! När det är för besvärligt att öppna porten

hamnar b ilen på gatan. Tänk istället på hur skönt det
skulle vara att kunna öppna grindarna och garageporten
inifrån bilen och slippa gå ut i mörker, regn och kyla.
Somfy garage- och grindöppnare passar både nya och
gamla grindar och portar och är lätta att montera själv.

Garageportöppnare
Somfy har ett brett utbud av garageport
öppnare. Gå in på vår hemsida och se vilken
motor som passar till just din garageport. Du
monterar den enkelt själv, och när det är gjort
så behöver du aldrig mer kliva ur bilen i mörker, regn och kyla för att öppna garageporten.
Istället trycker du bara på den en knapp på den
snygga fjärrkontrollen och kan sedan glida in i
garaget till värmen och ljuset.

Grindöppnare
Med samma fjärrkontroll som till garageportöppnaren kan du också öppna dina grindar.
Ett enkelt tryck på knappen så slipper du stiga
ur bilen i trafik, regn och rusk. Grinden stängs
automatiskt bakom dig. Med tillbehör till
fjärrkontrollen kan du t o m tända belysningen
på uppfarten.
Om Du går eller cyklar, kan du öppna enbart
den ena halvan av grinden. Barn och husdjur
skyddas av en hindersensorn som omedelbart
stoppar grinden vid klämrisk.
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Med fjärrkontrollen Keytis 4 RTS kan man styra
både garageportöppnaren och grindarna. Med
tillbehör kan du dessutom tända och släcka
trädgårdsbelysningen.
Finns med färgkod så
varje familjemedlem
kan ha sin egen fjärrkontroll.

Nyheter för ditt sommarrum
En njutning oavsett årstid eller tid på dygnet
> Din terrass blir ett riktigt sommarum som du
kan njuta av på dagen men också på kvällen
och både tidigt och sent på säsongen.
> Med Somfy blir det en njutbar och flexibel
plats som du lätt anpassar efter väderförhållanden och sinnesstämning.
> Det är enkelt att uppgradera en befintlig
installation tack vare Somfy RTS®.

> NÄR DET BÖRJAR SKYMMA

LÅT L JUSET SK APA EN SKÖN ATMOSFÄR

Lighting Modulis Ramp RTS
●

l
l
l

l

Ljusskena av aluminium med inbyggd
Modulis dimmermottagare.
Längd: 3 meter.
Justerbara halogen spotlights 5x20W.
Pivothållare för enkel montering på vägg,
tak eller markis, ingår.
Enkel anslutning med stickkontakt.

Lighting Modulis Receiver RTS
●
l

MED VÄRMARE K AN DU SIT TA K VAR EN STUND TILL

●

l
l
l

l

l

Strålningsvärmare av aluminium med
inbyggd Modulis dimmermottagare.
”Dimmar” värmen i 4 steg (0/33/66/100%).
Längd: 0,5 meter.
Strålningsvärme har 92% verkningsgrad
(mot 30% för gasvärmare).
Pivothållare för enkel montering på vägg,
tak eller markis, ingår.
Enkel anslutning med stickkontakt.

●

l

> NÄR DET BLIR KYLIGT

Heating Modulis Ramp RTS

Lighting Receivers RTS

Dimmer för bruk inom- och utomhus, 300W.
Kompakt uförande gör den enkel att
integrera i t.ex. en väggkontakt.

Flera olika utförande, beroende på typ
av installation:
– Slim, kompakt för enkel integration.
– Utomhus, väderskyddad box.
– Inomhus, standard väggkontakt.
Enkel installation, bara att ansluta till
belysningen.

> UNIKT FÖR SOMFY
Telis Modulis RTS

Heat Receiver RTS
●
l

l

l

RTS-mottagare för t.ex. elektriska värmare.
Kompakt format med stickkontakt gör den
enkel att integrera.
Enkel installation, kopplas direkt till
värmaren.
2000W (t.ex. 2 st infravärmare à 1000W).

Den första fjärrkontrollen med ett scrollhjul som låter dig, intuitivt och med stor
precision styra ljusets intensitet eller värme
strålningen från en värmare. Ger dig en unik
möjlighet att hitta exakt den inställning som
passar dig!
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