Draadloze bediening van garagedeuren

Haal meer uit uw elektrische
garagedeur met Somfy!

Wat is er gemakkelijker dan
een garagedeur die geruisloos
en snel open gaat en toegang
biedt tot een goed verlichte
garage? Vanuit de auto in
alle weersomstandigheden
kunt u eenvoudig de
garagedeur bedienen met
een druk op de knop van uw
afstandbediening.

Met dezelfde bediening
kunt u ook andere
producten aansturen zoals
de garageverlichting,
buitenverlichting,
toegangshek of rolluik.
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Geen geploeter in de regen, maar gemak door afstandsbediening
Wanneer je aan het eind van een werkdag vermoeid in storm en wind thuiskomt, is het niet fijn om
je auto uit te moeten om de garagedeur te openen. Met de geruisloze Somfy garagedeurmotor kunt u
voortaan lekker gemakkelijk vanuit de auto de deur openen of sluiten. Als door welke oorzaak ook het
sluiten van de garagedeur wordt belemmerd, gaat deze automatisch niet verder.
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Niet alleen de garagedeur, maar uw
hele woning onder controle...
Home Motion by Somfy
Naast het gemak van draadloze bediening van uw
garagedeur, biedt Somfy nog meer mogelijkheden
om uw hele huis te controleren. Immers, technologie
is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven het comfort van klimaatregeling in de auto, mobiel
internet, interactieve televisie, het past allemaal in ons
leefpatroon. En dat geldt ook voor huisautomatisering.
Somfy heeft hiervoor een geavanceerd maar gebruiksvriendelijk concept voor ontwikkeld: Home Motion.
Home Motion by Somfy maakt het mogelijk producten
zoals rolluiken, zonwering, verwarming, verlichting
en beveiliging te automatiseren. Hierdoor kunt u deze
producten zelf laten denken en programmeren. Dit alles
gebeurt draadloos waardoor het systeem eenvoudig is
aan te leggen en onbeperkt uitbreidbaar is met andere
toepassingen.

Verschillende manieren van
bediening mogelijk
Niet meer één afstandsbediening (die nogal
eens “zoekraakt”), maar meerdere vaste en
mobiele bedieningspunten in huis. Zelfs uw
smartphone, tablet of PC kan binnen het
protocol veilig toegepast worden. Zo heeft u
dus controle waar u ook bent.

Niet thuis? Wek de indruk dat u
gewoon aanwezig bent
Stel, u gaat een paar dagen van huis. Als u
uw rolluiken automatiseert, zullen ze tijdens
uw afwezigheid op ingestelde tijden openen
en sluiten. In combinatie met verlichting
wekt u de indruk dat u toch aanwezig bent.
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Productoverzicht

Voor elk type garagedeur de juiste motor

Dexxo Pro motor

Het kiezen van de juiste motor en bedieningsvorm is o.a. afhankelijk van:
• Welk type garagedeur moet er gemotoriseerd worden?
• Wat is de garagedeurafmeting en lengte van de rail om zodoende de
benodigde motorkracht te kunnen berekenen.
• Welke bedieningsvormen wenst u?
• Nog meer accessoires nodig zoals een codebediening of noodbatterij?
• Uitbreidingsmogelijkheden naar andere producten in de toekomst?

Keygo io
kleine pocket
afstandsbediening

Geschikt voor meerdere typen garagedeuren
De robuuste motor zorgt ervoor dat uw deur geruisloos en gelijkmatig
opent en sluit. Geschikt voor kanteldeuren, sectionaaldeuren en dubbele
openslaande deuren. Overige kenmerken:

Automatische
obstakeldetectie

• Geschikt voor de elektrische bediening van garagedeuren tot 15 m²
• Mogelijkheid tot vele persoonlijke instellingsopties.
• Voorzien van obstakeldetectie. De motor stopt direct wanneer deze
gehinderd wordt.
• De motor beschikt over een geïntegreerde lamp (40 W) welke
met de afstandsbediening geschakeld kan worden.
• Getest op 90.000 cycli in het Somfy TestLab.
• Een fabrieksgarantie van maar liefst 5 jaar.

Vele instellingsmogelijkheden
Door de verschillende persoonlijke instellingsopties kunt u uw garagedeur eenvoudig afstemmen naar wens. U kunt daarbij denken aan de
mogelijkheid om de opening- en sluitingsnelheid aan te passen.
Tevens het instellen van een ventilatiestand; handig wanneer er in de
garage gefrituurd wordt.
Met het automatische uitschakelsysteem stopt de deur direct bij contact
met een obstakel.
Voor aanvullende bescherming kunnen preventief fotocellen worden
geplaatst zodat de garagedeur onmiddellijk stopt als er zich een obstakel
in het detectiegebied bevindt.
De noodbatterij maakt het mogelijk uw garagedeur te allen tijde te
bedienen, bijvoorbeeld bij een stroomstoring.
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Keuze voor io-homecontrol® of RTS?
De draadloze besturing van garagedeuren
wordt mogelijk gemaakt door radiotechnologie. Dit geeft vrijheid van bedienen
en is betrouwbaar. Somfy biedt u twee
keuzes: io-homecontrol® of RTS.

Meer mogelijkheden en klaar voor de toekomst
In samenwerking met andere fabrikanten zoals Velux, Honeywell en Niko heeft Somfy de
radiotechnologie io-homecontrol® toegepast in een eigen productlijn. Hiermee kunt u naast
uw garagedeur ook andere producten zoals zonwering, verlichting en het alarm bedienen.
Uw voordelen:
• Terugmelding op het display na elke opdracht.
• Betrouwbare werking wereldwijd toegepast in miljoenen installaties.
• Veilig een beveiligd systeem waarbij alleen de gebruiker toegang heeft.
Somfy zal de komende jaren de productlijn met io-homecontrol® verregaand uitbreiden
naar nieuwe productgroepen zoals verlichting en het alarm.

Al jaren de betrouwbare Somfy techniek
RTS is vooral bekend bij toepassing in met name rolluiken en buitenzonwering. Het systeem
is modulair uit te breiden maar kent beperkingen naar andere productgroepen. RTS geeft
geen terugmelding en is niet compatibel met andere fabrikantproducten.

> VOOR BEDIENING VAN 1 garagedeur
KeyGo afstandsbediening
Draadloze pocket bediening.
• 4 kanalen om meerdere Somfy producten aan
te kunnen sturen zoals garageverlichting,
rolluik en hekwerk.
• Omhoog, omlaag en stop.
Keytis 4 Home io
4-kanaals afstandsbediening met centrale
vergrendelingsfunctie via de ‘Home’-toets.
Voorzien van 2-weg terugmelding.
Draadloze wandbediening RTS
Voor het openen en sluiten van de garagedeur
van binnenuit. Met extra knop om de
verlichting mee te schakelen.

io-homecontrol®

KeyGo io

RTS

Keytis 4
Home io

KeyGo RTS

Wandbediening
RTS

> ACCESSOIRES
Codebediening
Metalen 2 kanaals codeklavier om de garagedeur te openen via een persoonlijke pincode.
Voorzien van oplichtende druktoetsen.
Sleutelschakelaar
Voor het buitenaf kunnen openen en sluiten
van de garagedeur met een sleutel.
Veiligheidslicht
Visueel alarm om te waarschuwen dat de
garagedeur opent of sluit.
Fotocellen
Voor extra veiligheid. Als een object of persoon
het fotocel signaal onderbreekt, dan is de
motor niet te bedienen.
Noodbatterij
Zorgt er voor dat de garagedeur altijd geopend
kan worden via de afstandsbediening bij
eventuele stroomstoring.
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Codebediening

Sleutelschakelaar
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TaHoma® controle via uw
smartphone of tablet!

TaHoma is een optionele uitbreiding
binnen Home Motion en maakt het
mogelijk uw woning ook ver van huis
te monitoren en te besturen.
Simpelweg door in te loggen via de
App op uw smartphone of tablet. Met
de TaHoma router bij u thuis en de
interface op uw scherm voert u alle
gewenste commando’s uit, waar ter
wereld u ook bent en op elk moment.
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> Via internet controle over uw hele huis
Thuis:
• Bedien uw verlichting en andere apparaten met uw smartphone, tablet of PC.
• Controleer de verlichting zonder dat u door
het huis hoeft te lopen.
• Activeer of deactiveer scenario’s met een
enkele druk op de knop.
Als u uit huis bent:
• Een gerust gevoel, uw huis goed is afgesloten en alle lichten zijn uitgeschakeld.
• Corrigeer direct wanneer bijvoorbeeld
iemand is vergeten een rolluik te sluiten.

> Hoe werkt het?

De Somfy TaHoma wordt verbonden met het
internet modem bij u thuis. Vervolgens kunt u
via de TaHoma de garagedeurmotor instellen,
de status ervan controleren en deze op afstand
bedienen wanneer er iemand naar binnen wilt
als u niet thuis bent.
Met TaHoma stuurt u ook andere producten in
huis zoals de zonwering, rolluiken, gordijnen,
verlichting tot zelfs het alarmsysteem.

De TaHoma® interface bestaat uit 4 menu’s die u kunt
gebruiken om alle producten, voorzien van Somfy
ontvanger, in huis te bedienen.
• Mijn huis
• Mijn scenario’s
• Mijn week
• Mijn sensoren

Monitor en controleer uw woning
> Controleer alle aangesloten producten in huis individueel of groepsgewijs.
> Bekijk de status van de producten op elk moment: open of dicht, aan of uit.
> Zie de terugmelding op het scherm wanneer een bepaalde opdracht niet uitgevoerd kon
worden vanwege bijvoorbeeld een obstakel.
> Maak zelf scenario’s voor het managen van aangesloten producten in huis. Bijvoorbeeld een
scenario «Huis uitgaan». Wanneer u vertrekt zullen de rolluiken, dakvensters, verlichting en
het alarm geschakeld worden.

*Wat wordt bedoeld met
‘scenario’?
Door een scenario in te stellen, kunt u een
aantal apparaten gelijktijdig in werking stellen
(bijvoorbeeld rolluiken, jaloezieën, verlichting,
enz.) op basis van een tijdsinstelling. Scenario’s
maken het mogelijk om de voor u meest
prettige sfeer vast te leggen, waarna u hem
kunt oproepen wanneer u dat maar wilt.
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Somfy Nederland B.V.

NV Somfy SA (Belux)

Postbus 163

Mercuriusstraat 19

2130 AD Hoofddorp

B-1930 Zaventem

Nederland

België

T +31 (0)23 56 25 051

T + 32 (0) 2 712 07 70

info@somfy.nl

info@somfy.be

www.somfy.nl

www.somfy.be

Over Somfy
Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot de specialist en marktleider in Home Motion. Somfy is fabrikant van elektrische
bediening- en besturingssystemen voor zonwering,
rolluiken, gordijnen, raamdecoraties, tuinhekken, garagedeuren, alarm, verlichting en nog veel meer.
Wereldwijd is Somfy actief in 70 landen en hebben Somfy
producten hun betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen
eindgebruikers.
Somfy, garantie voor betrouwbaarheid
• Somfy producten voldoen aan alle
		 Europese veiligheidsregels.
• Voordat Somfy producten bij u thuis
		 worden geïnstalleerd, zijn deze eerst van
		 tevoren uitgebreid getest in laboratoria.
• Somfy geeft 5 jaar productgarantie op alle
		 motoren en besturingen.
Uitgebreid dealernetwerk

Uw lokale Somfy dealer:
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Somfy oplossingen worden uitsluitend geleverd via de
betere vakhandel. Deze onderscheiden zich door hun vakkennis, assortiment, kundige installatie en service. Ga naar
onze dealerlocator op om een lokale Somfy dealer te vinden.

