
Nautiskelua kaikissa tilanteissa
SoMFy kESäTERASSiLLE

www.somfy.fi



433,42 MHz

terassistasi tulee ihana "ulkotila", jota voidaan käyttää 
varhaiskeväästä myöhäissyksyyn.

SoMFyN AvuLLA 

Somfyn avulla voit nauttia markiisistasi kaikissa tilanteissa. Moottorilla se toimii helposti ja mukavasti 

ilman raskasta veivaamista. Aurinko- ja tuuliautomatiikka suojaa ja viilentää taloasi – vaikket ole 

kotona! Kaukosäätimellä voit ohjata myös oheislaitteita, kuten valaistusta ja infrapunalämmittimiä, 

joten pääset nauttimaan illoista ja viileistä syyspäivistä terassille, parvekkeelle tai verannalle.

Somfyn innovatiivinen radiotekniikka mahdollistaa myös sen, että voit helposti saada vanhoihin 

 markiiseihin samat upeat toiminnot.

Ihana kesäkeIdas PIdennä ULkOILMakaUT Ta sOMfyn rTs-TUOT TeIden TIedOn-

väLIT ys TaPahTUU TUrvaLLIseLLa 

ja LUOTeT TavaLLa radIOTeknII-

kaLLa, jOnka asennUs käy heL-

POsTI ja nOPeasTI.



orea RTS

Telis 4 Soliris Patio RTS

RTS, Radio Technologi Somfy®

Altus 40 RTS

•  Kaikentyyppisiin kasettimarkiisei-
hin.

•  Kasetin täydellinen sulkeutu-
minen suojaa markiisikangasta 
parhaiten.

•  Markiisikangas on aina sopivan 
kireällä.

Moottoroitu markiisin  etukappa 
suojaa matalalta paistavalta aurin-
golta. 

•  5 kanavan kaukosäädin aurin  ko- 
ja tuuliautomatiikkoineen.

•  Yhdellä kaukosäätimellä ohjaat 
kaikkea markiisiin liittyvää (au-
rinkoautomatiikkaa, etukappaa, 
valaistusta, infrapunalämmitintä 
ym).

• Iskun- ja vedenkestävä.

• Varma radiotekniikka.
• Vähemmän johtoja.
•  Uusia toimintoja voidaan liittää 

milloin tahansa ilman uusia 
johtovetoja.

•  Yksinkertainen asennus ja ohjel-
mointi.

Ajattele…

Asennus on yhtä helppoa kuin käyttö!

SoMFy kESäTERASSiLLE 

MoottoRIt

KAUKoSäädIN

tEKNIIKKA







Sunis WireFree RTS Eolis 3D WireFree RTS Eolis Sensor RTS

Lighting Receiver RTS

Heat Receiver RTS

universal Receiver RTS

Helposti asennettavat toiminnot antavat mukavuutta 
ympäri vuoden. Anna automatiikan hoitaa hommat!

SoMFy kESäTERASSiLLE

•   täysin itsenäinen, aurinkoken-
notoiminen aurinkoanturi ilman 
johtoja tai paristoja.

•   Helpot asetukset.
•   Helppo sijoittaa sopivimmalle 

paikalle.

•   Langaton tuulianturi kiinnitetään 
markiisin etuosaan.

•  Mittaa markiisin liikkeitä kolmes-
sa suunnassa.

•  Erittäin varma järjestelmä.
• Helppo ohjelmointi.

• tuulianturi.
•  Ajaa markiisin automaattisesti 

sisään kovalla tuulella.
•  Helppo asennus.
• Helppo ohjelmointi.

Ulos Sisälle Integroitu Himmennin

•  Saatavissa 4 mallia asennustyypin 
mukaan: 
- ulos 500 W 
- sisälle 500 W 
- markiisiin asennettava 500 W

 - himmennin (ulos/sisään) 300 W
•  Helppo asennus ja ohjelmointi.

• Langaton RtS-vastaanotin
•  Esim. infrapunalämmitintä 

 varten.
• 2000 W.
•  Integroidaan helposti markiisiin.
•  Helppo asennus.

•   Antaa vanhempaan johtokäyt-
töiseen markiisiin yllä olevat 
toiminnot.

• Aurinko- ja tuuliautomatiikka.

AUtoMAtIIKKALangaton!Langaton!

VALAIStUS

LäMMItYS

UUdIStUS

uutuus!



P A T I O

Somfy Patio Pack

Eolis 3D WireFreeTM RTS

Lighting 

Dimmer RTS
Sunis 

WireFreeTM RTS

Telis 4 Soliris 

RTS Patio

Olemme koonneet yhteen kaiken tarvittavan, 
jotta oleskelusi uudella kesäkeitaallasi olisi 
mukavaa ja vaivatonta. Patio-paketissa saat 
anturit, joilla markiisistasi tulee automaatti
markiisi. Auringon paistaessa markiisi 
kelautuu ulos viilentäen taloa ja mikäli alkaa 
tuulla liikaa, se kelautuu automaattisesti 
sisään. 

Ollessasi itse terassilla otat ohjat käsiisi 
 kaukosäätimellä – haluatko aurinkoa vai 
varjoa?

Markiisivalaistuksella terassi tulee viihtyisäksi 
myös iltaisin. Valojen sytytys ja sammutus 
hoituu samalla kaukosäätimellä.
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www.somfy.fi

Somfy Nordic AB Finland
Ruosilankuja 3B
00390 Helsinki
Suomi
Puh: 09-5713 0230


