Somfy io Motor
Wanneer u nadenkt over het aanschaffen van een garagedeur, heeft u veel keuze wat betreft bedieningsmogelijkheden. Maar
allereerst: gaat u voor handbediend of elektrisch bediend? Wanneer u kiest voor een elektrische bediening? Dan is de ene
motor de andere nog niet. Hieronder leest u over de Somfy io motor.

Wat is een Somfy io motor?

Met een Somfy io motor kunt u uw garagedeur bedienen waar u ook bent. Somfy heeft hiervoor een geavanceerd systeem ontwikkeld: ‘Home Motion’. Dit systeem maakt het mogelijk producten als garagedeuren, rolluiken, zonwering, verwarming in uw huis te
automatiseren. Bediening is mogelijk met afstandsbediening, smarthone, tablet en PC.

Lees op de site van Somfy meer over ‘Smart Home’

https://www.somfy.nl/smart-home/ontdek/alles-over-somfy-en-slim-wonen

Kenmerken van de motoren

Deuroppervlakten tot 10 m2
Dexxo Smart io
• 		Eenvoudige bekabeling van 		
		accessoires door een afneembare
		schroefconnector.
• Geïntegreerde verlichting
• Aansluiting en onafhankelijk sturen
van externe verlichting mogelijk.
• Hoogwaardige prestaties: tot 36.000
cycli (Smart io) 90.000 cycli (Pro 1000)
• 5 jaar garantie op motor en rail.
• Compatibel met op – stop – neer
bevelen van een io afstandsbediening.

Deuroppervlakten tot 15 m2
Dexxo Pro 1000 io
• Eenvoudige installatie.
• Basisconfiguratie in 90 seconden
• Eenvoudige instelling van parameters
via display.
• Ingebouwde obstakeldetectie
waardoor de motor 100% voldoet aan
de Europese norm.
• De gevoeligheid van de 		
obstakeldetectie is instelbaar.
• Partiële opening (ventilatiestand) is
instelbaar.

• Soft stop en soft start.
• Kan uitgevoerd worden met
riemaandrijving voor een
stillere werking. Of uitvoering met
kettingaandrijving.

Aandrijving
Motor

Hoogte

Benodigde diepte

Dexxo Smart io/ Dexxo Pro 1000 io

t/m hoogte 2400

3295

Dexxo Smart io/ Dexxo Pro 1000 io

t/m hoogte 3000

3895
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Welke bedieningsmogelijkheden zijn er?
U kunt de deur op verschillende manieren bedienen.

Somfy Connexoon io
Bediening met smartphone.

Somfy Tahoma box
Bediening met smartphone. Draadloos
systeem waarbij je verlichting, zonwering,
rolluiken en gordijnen kunt aansturen.

Wandzender Smoove io
Voor het openen en sluiten van
uw garagedeur van binnenuit.

Somfy Keygo io 4 kanaals
Klein formaat
afstandsbediening.

Keytis 4 Home io
Zender in pocketformaat met
aparte stop toets en home
toets voor gelijktijdig sluiten
van alle producten.

Codepaneel Metaal
Voor het van buitenaf
openen van de deur
met een code. Metalen
behuizing.

Keytis 4 io
4 kanaals zender in pocketformaat
met aparte stop toets.

Handmatige ontgrendeling
Voor het van buitenaf
kunnen openen met een
sleutel.

Fotocellen
Deze sensoren voorkomen
dat uw deur kan openen
of sluiten wanneer er een
obstakel in de weg staat.

Meer accessoires & bedieningen

Ons assortiment is uitgerust met bovenstaande bedieningen. Heeft u ergens
anders een andere bedieningsmogelijkheid gezien die niet op onze site staat?
Wij kunnen alle Somfy toebehoren leveren. Neem gerust contact met ons op.
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