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Rádiós otthonvezérlés családi házakhoz

Milyen termékeket szeretne     otthonában automatizálni?Milyen termékeket szeretne     otthonában automatizálni?
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A z  io-homecont r o l  t ermékek  kompat ib i l i s ek 

eg ymás s al,  í g y  külön fé le  g yár t ók  

t ermékei  eg y  közös  r endszeren  

be lül  eg y ü t tműködnek.

A  paranc s  vég rehaj t ás ár ó l  v i s s za je lzé s  érkez ik  a 

t áv i rány í t ó ra, íg y  b iz t o s  lehe t  benne,  

hog y  a  r edőnyök  lehúzódt ak,  vag y  

az  a j t ó  zár va  van.

Kétirányú (rádiós jelet küldő és visszajelző)  
io-homecontrol technológia (2W)

détec mouvement
clavier
centrale sirène
transmetteur téléphonique
télécommande
détecteur audiosonique (pour baie vitrée)
détecteur de fumée

protection de zone
d'ouverture

activer : télécos et clavier LCD
détecter : détecteurs d'ouverture + mouvement + technique
analyser :  centrale sirène ou centrale transmetteur téléphonique
dissuader : sirène extérieure int.  flash 
alerter : transmetteur téléphonique

1

2
3

küldés

visszajelzés

2W - kétirányú

Egyirányú (rádiós jelet küldő)  
io-homecontrol technológia (1W)

détec mouvement
clavier
centrale sirène
transmetteur téléphonique
télécommande
détecteur audiosonique (pour baie vitrée)
détecteur de fumée

protection de zone
d'ouverture

activer : télécos et clavier LCD
détecter : détecteurs d'ouverture + mouvement + technique
analyser :  centrale sirène ou centrale transmetteur téléphonique
dissuader : sirène extérieure int.  flash 
alerter : transmetteur téléphonique
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1W - egyirányú

küldés

Kétirányú kommunikáció: a parancs 
végrehajtásáról visszajelzés érkezik.
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Intelligens otthon – egy életre szóló döntés

Mindannyiunk számára fontos, hogy otthonunkban biztonságban és 
kényelemben érezzük magunkat.  

Az io-homecontrol termékekkel ezt egyszerűen megvalósíthatja! 

Az io-rendszerű berendezések használatával minden évszakban 
komfortosan érzi magát otthonában, az érzékelők és automatizált 
termékek összehangolt használatával az energiára fordított költségei 
is csökkennek.

Technikai változások a gépkocsiknál –           
1960-ban és 2010-ben

Technikai változások az otthonokban  – 
1960-ban és 2010-ben

Technológia korábban és 
napjainkban

A személygépkocsik felszereltségében az automata 

funkciók már régóta elterjedtek. A kényelmes 

otthon kialakításához manapság szintén 

elengedhetetlen  fontosságúak a technikai 

újdonságok, legyen szó a televízió, vagy akár az

árnyékolók távirányításáról.

A  Somfy  á l ta l  k íná l t  

io-homecontro l  megoldások 

i l l e szkednek az  in te l l igens 

o t thon e lvárása ihoz. 

Bármikor bővíthető
Az io-homecontrol vezeték nélküli technológia telepítési költségei 
minimálisak: nincs bonyolult hálózat, nincs vezérlőkábel.  
A különböző gyártók berendezései rádiójeleken kommunikálnak 
egymással és bármely, io technológiával működő eszköz egysze- 
rűen a rendszerbe illeszthető utólag is. 

Biztonságos
...akár egy bankkártya, mivel 128 bites kódrendszerrel titkosított és 
minden ház egyedi biztonsági kulccsal rendelkezik, amelyet csak a 
tulajdonos tud megváltoztatni.   
A rendszer 3 frekvenciát használ, amelyek közül automatikusan 
választja ki a biztonságosabbat. Zavar esetén frekvenciát vált és 
azonnal elküldi újra a parancsot egy másik sávon.

Kényelmes
Az intelligens otthon technológia rádiós kapcsolaton át vezérli a 
ház szinte minden területét. Legyen szó világításról, szellőzésről 
vagy a nyílászáró mozgatásáról, az io-homecontrol leveszi a 
rutinfeladatok gondját az Ön válláról és minden nap kényelmet 
visz otthonába. 

Folyamatos visszajelzés
A kiadott parancsok tényleges végrehajtásáról visszajelzés ér-
kezik a központi távvezérlőre. A központi vezérlő használatával 
ellenőrizheti, hogy otthona berendezései nyitott vagy zárt álla-
potban vannak, illetve azt is megtudhatja, ha valahol akadály 
miatt a kiadott parancs nem lett végrehajtva.  
Az io-homecontrol termékek használatával otthona alkalmaz-
kodik a külső és belső környezethez, mindemellett használata 
kényelmes és biztonságos. 

Miért jó az io-homecontrol?
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Az io-homecontrol® termékekkel szerelt házak felhasználói 

már meggyőződtek róla, hogy a rádiós házautomatizálás 

megnöveli az épület komfortját és csökkenti az 

energiafelhasználást. 

Az intelligens otthon gondolata nem a jövő illúziója. Az 

intelligens otthon a jelen megoldása, melynek célja, hogy a 

saját otthonunkban jobban érezzük magunkat. 

Más területeken az automatizáció már korábban megvalósult. 

A jövő technológiája: egyszerű, érthető, megbízható 

A személygépkocsikban a légkondicionáló, a fedélzeti számítógép 

és az elektromos ajtó- és ablaknyitás több éve a technika 

megszokott színvonala. Önként senki nem mondana le ezekről. 

Ez a színvonal a lakóépületekben is egyre kedveltebb: a korszerű 

épületgépészet célja a biztonság, az energiamegtakarítás és a 

lakók jó közérzete.  

A Somfy io-homecontrol termékeivel ezek egyszerűen és 

kényelmesen megvalósíthatóak.
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A Somfy rádióvezérelt termékei egyszerűsítik életét

Az automatizálás jelentősen hozzájárul az 
energiamegtakarításhoz 
A redőnyök átfogó hőszigetelése csak akkor használható ki, ha megfelelő 
időben zárják le őket. Téli hidegben, vagy forró nyári napokon az 
automatikusan működő redőnyök plusz szigetelést képeznek a nyílászárókon.
Télen bent, nyáron kint tartják a meleget.

Biztonság
Az automatizált redőnyök előre programozott időben nyitnak és zárnak – 
akkor is, ha Ön éppen nincs otthon. A jelenlét-szimulációs működtetés pedig 
elriasztja a betörőket (mozgó redőnyök, felkapcsolódó világítás, stb.). Mindezt 
a Protexial riasztóval összehangolva teljes a véldelem!

Kényelem
Elegendő egy gombnyomás az elektromos működtetésű redőnyök, árnyékolók 
vagy kapuk nyitásához és zárásához. Programórája segítségével teljesen 
automatikussá teheti otthona működését.

Optimális környezet
Nyáron a redőnyök a napállást követve automatikusan ereszkednek le, az este 
automatikusan kinyíló tetőablakon át friss levegő áramlik a szobába. Önnek 
pedig nincs más dolga, mint kényelmesen hátradőlni és élvezni az intelligens 
otthon kényelmét.

Kényelmes rádiós rendszer az egész házhoz 
 

A Somfy io-homecontrol® rádiós vezérlőrendszerrel nem csak a redőnyök, árnyékolók, zsaluziák 
és garázskapuk vezérelhetők, hanem a bejárati ajtók, tetőablakok és a világítás is – mindezek 
ugyanarról a vezérlőfelületről.

inte l l igens  o t thon – A  JÖVŐ  TECHNOLÓGIÁJA  AZ  ÖN OTTHONÁBAN

A Somfy io-homecontrol® termékei megfelelnek az európai szabványoknak.
Minden Somfy termék tesztelésen esik át a gyártás során.

A Somfy io-homecontrol®  termékeire 5 év garanciát biztosít.  
A garancia érvényesítés feltételeiről tájékozódjon a www.somfygarancia.hu honlapon.

Megbízható termékek egy, a piacon 40 éve szereplő gyártótól

A z  io  -homecont r o l 

t ermékek  kompat ib i l i s ek 

eg ymás s al,  í g y  külön fé le 

g yár t ók  t ermékei  eg y 

közös  r endszeren  be lül 

eg y ü t tműködnek.

Garancia

év

•	 a Pad io érintőképernyős központi vezérléssel minden io-homecontrol technológiával 
működő terméket irányíthat otthonában

•	 az ikonok használatával egyszerűen hozhat létre forgatókönyveket

•	 bármelyik helyiségben elhelyezheti a központi vezérlőt, vagy akár a falra is szerelheti

•	 működtesse az árnyékolókat, a tetőablakot, a világítást, és a kapukat egyetlen felületen 
a rendszerben található érzékelők visszajelzése alapján (szél-, fény-, hőmérséklet- 
érzékelő), vagy előre programozott időpontok szerint

•	 az automatizált nyilászáróknak és redőnyöknek köszönhetően biztonságban tudhatja 
családját és házát éjszaka, vagy amikor nyaral

•	 az alkony funkció bekapcsolásával naplementekor a redőnyök lehúzódnak. Így télen akár 
10%-kal csökkenhet a havi fűtésszámla

•	 30 forgatókönyv/nap

Vezérlés egyszerűen - egy érintéssel
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Energiamegtakarítás dinamikus árnyékolással - egész   évben 
inte l l igens  o t thon – A  JÖVŐ  TECHNOLÓGIÁJA  AZ  ÖN OTTHONÁBAN

Kímélje pénztárcáját és a környezetet – az intelligens rádiós technológiával felszerelt ház élővé válik 
(bioklimatikus homlokzat), automatikusan igazodik az időjárási körülményekhez, hozzájárul az 
energiamegtakarításhoz és csökkenti otthona széndioxid-kibocsátását. 

Nyáron akár 9 °C-kal alacsonyabb 
belső hőmérséklet.

Napközben a redőnyök, zsaluziák és 

árnyékolók automatikusan a kívánt 

helyzetbe állnak és megakadályozzák 

a helyiségek felmelegedését. Éjszaka 

a redőnyök, ablakok szellőztetési 

pozíciója lehetővé teszi a hűvös levegő 

beáramlását.

Télen akár 10%-kal kisebb fűtési 

költség.

Napközben a nap energiáját a 

helyiségek fűtésére hasznosíthatjuk. 

Este automatikusan lezáródnak 

a redőnyök, hőszigetelő hatásuk 

így teljesen kihasználható, 

elkerülve ezzel a nem kívánt 

energiaveszteségeket.

Impresario Chronis io 

Rádiós távirányító, időzítő és forgatókönyv funkciókkal.

Az Impresario Chronis io rádiós kézi adóegységgel naponta öt 
működési forgatókönyv automatikus, idővezérelt végrehajtására 
van lehetőség. Így gondoskodhat róla, hogy a redőnyök télen 
szürkületkor lecsukódjanak és elkerülje a hőveszteséget.Dynamic 

insulation TM

A Somfy  á l ta l  k íná l t  

dinamikus  árnyéko lás TM 

a lka lmazásáva l  

o t thona automatikusan 

reagá l  a  környezet 

vá l tozása i ra ,  így  Ön 

energiá t  takar í that  meg  és 

mind té len,  mind nyáron 

ke l lemes  környezete t 

varázso lhat  o t thonába.

Sunis io 

Vezeték nélküli fényérzékelő, amely automatikusan 
működteti az árnyékolókat a fényviszonyoknak 
megfelelően.

A Sunis io nyáron megvédi a bútorokat az erős napsugárzás 
okozta kifakulástól, az épület hűvösebb marad, így nem kell a 
klímaberendezést sem használnia.

Forgatókönyv példa

Ébredés: 6:00 
- a szülői hálószoba redőnyei felhúzódnak "my" pozícióba,
- a fűtés bekapcsol,
- a konyhai árnyékolók felhúzódnak.

A mindennapokban néhány szituáció rendszeresen 
ismétlődik – a személyes körülmények, szokások  miatt 
vagy a nap- és évszakok változásának megfelelően. 
A lakás működési forgatókönyvei (ébredés, reggeli, 
esti, távollét, hazaérkezés) tetszőlegesen személyre 
szabhatóak az Ön igényeinek megfelelően.

Auto/Kézi üzemmód 
Az összes io termék működtetéséhez

Amennyiben a távirá-
nyító a fali tartóelemére 
csatlakozik, az automata 
üzemmód aktív.

Amennyiben a távirányítót 
kézbe veszi, az automata 
üzemmódról a készülék kézi 
üzemmódra vált.

Az intelligens otthon az Ön napirendjéhez 
igazodik.

E N E R G I A
TAKARÉKOS
megoldások

Hogyan működik?
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Érezze magát biztonságban és kényelemben

Otthona lakottnak tűnik akkor is, 

ha Ön éppen nincs jelen.

Az automatikusan mozgó redőnyök 

és árnyékolók, vagy az alkonyatkor 

automatikusan bekapcsoló bejárati 

világítás az Ön távollétében is egy lakott 

ház benyomását kelti. Így nyaralás 

alatt is úgy tűnhet, valaki otthon 

tartózkodik.

Még nagyobb biztonság a kétoldalú 

kommunikációnak köszönhetően.

A Somfy intelligens vezérlései soha 

nem hagyják Önt cserben. A kézi 

adóegységek látható vagy hallható 

visszajelzést adnak, ha a parancs 

végrehajtása megtörtént. Ön biztos 

lehet benne, hogy a bejárati ajtó, a 

redőny és garázskapu zárva van.

A redőnyök biztonságosabbá  

teszik otthonát.

A SOMFY csőmotor beépítése bármilyen 

típusú redőnynek biztonságot nyújt, azért 

mert a csőmotor elektromágneses fékje 

megakadályozza a redőnypalást feltolását és 

a redőnytengely elfordulását. A feltolásgátló 

a leeresztett redőnyt zárszerkezetével 

lefelé nyomja, így meggátolja, hogy a 

redőnyt felfeszítsék. A feltolásgátlóval és 

a csőmotorral felszerelt redőny fokozott 

biztonságot nyújt és feltörése csak vandál 

erőszakkal és nagyon nagy lármával 

lehetséges.

inte l l igens  o t thon – A  JÖVŐ  TECHNOLÓGIÁJA  AZ  ÖN OTTHONÁBAN

1. Ön kiadja a parancsot

2. A motor fogadja a parancsot és visszajelez

3. A távirányító fogadja a visszajelzést

Zárja le a ház minden nyílászáróját, még akkoris, ha csak rövid időre 
hagyja el otthonát

A “HÁZ“ , gomb megnyomásával minden 
árnyékoló egy gombnyomásra leereszkedik. 
A fény és hangjelzés megerősíti, hogy az 
utasítás végrehajtották.

Mindig kéznél van az autóban vagy a táskában:  

A Keytis 4 Home io terméken a „HÁZ” gombot megnyomva egy mozdulattal 

lezárhatja a házat. Legfeljebb négy termék kezelhető vele. A vezérlendő 

termékek darabszáma a Closing Contoller io segítségével tovább növelhető. 

Így például egyetlen gombnyomással leengedhető minden földszinti redőny, 

bezárható a bejárati ajtó, becsukható a garázskapu és kikapcsolható a bejárati 

világítás. A kétszínű visszajelző LED és a hangjelzés garantálja, hogy a parancs 

végrehajtása megbízhatóan megtörtént.

21:00 A jelenlét-szimuláció alkalmazásával                 
4 különböző forgatókönyv hozható létre az 
árnyékolók mozgatására, így azok akkor is 
mozognak, ha Ön nem tartózkodik a házban.

Úgy tűnik, mintha valaki otthon lenne

I lyen  egyszerű:

Rádiós kézi adóegység központi zárás funkcióval



Komfort minden szempontból

Nem látja a képernyőt, mert a nappali fény tükröződik a monitoron? A zsaluzia lamelláit egy 
gombnyomásra bezárhatja. Ha este kényelmesen elnyújtózik a heverőn, a környezetnek is 
hangulatosnak kell lennie. 
Az „lazulás” forgatókönyv előhívásával a hangulatvilágítás bekapcsol és a redőnyök lehúzódnak. 
Így Ön nyugodtan pihenhet családjával, védve van a kíváncsi tekintetektől.

Központi távirányító

A Telis Composio io rádiós kézi adóegységgel 
legfeljebb 40 termék vagy csoport vezérelhető és 
nevezhető el egyénileg. 

Egyetlen gombnyomással lehetőség van a csoport minden 
termékének egyidejű vezérlésére. Célszerű pl. egy szint 
vagy egy homlokzat minden redőnyét, vagy a teljes 
kültéri világítást egy csoportba foglalni. Az áttekinthető 
kijelzőnek köszönhetően a kívánt csoport egy pillantásra 
felismerhető. A csoportok vezérlése mellett a termékeket 
külön-külön is tudjuk működtetni.
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Fali adóegység Auto/Kézi funkcióval

Hétvége van és Ön szeretné végre kialudni magát? 
Szeretné, hogy az elmentett "ébredés" forgatókönyv 
ne fusson le automatikusan? 

A Smoove A/M io fali adóegység Auto / Kézi funkciója 
lehetőséget ad erre is.

•	 Ha az "Auto" funkciót állította be, akkor megtörténik a 
beprogramozott parancsok végrehajtása. 

•	 De ha valamelyik helyiséget ki akarja kapcsolni  
(pl. hétvégén) az automatikus programból, akkor egy 
mozdulattal megteheti ezt. 

13

Soksz ínű dizájn: 

A Smoove  io  fa l i  adóegység 

vá l toz ta tható  kü l se jéve l 

harmonikusan i l l e szked ik 

bármi lyen  berendezés i 

s t í lushoz,  így  könnyen 

megta lá l ja  az  Önnek 

megfe le lő t . 
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Kényelem
> A programóra segítségével a motoros árnyékolók az előre beállított időpontokban auto-
matikusan mennek fel vagy le, Önnek az árnyékolással nem is kell foglalkoznia.
> A Chronis io az összes árnyékolót egyszerre működteti, így nem kell Önnek reggel és este 
mindegyik ablakhoz külön-külön odamenni és a redőnyöket felhúzni.

Teljes biztonság
> Ha el kell utaznia valahová, egyetlen gombnyomással bekapcsolhatja azt a szimulációt, 
mely véletlenszerűen fogja működtetni az árnyékolókat, úgy, mintha Ön otthon lenne.

Energiamegtakarítás
> Az alkony funkció használatával az árnyékolók az évszaknak megfelelően napnyugtakor 
húzódnak le, így nyáron tovább élvezheti a természetes fényt, télen a sötétedéskor auto-
matikusan leereszkedő redőnyökkel akár 10%-kal csökkentheti a fűtésszámláját.

Egy ház, amelyben élmény lakni

A Somfy io távirányítók 
Pure (fehér), Pearl 
(gyöngyház) és Silver 
Mat (ezüst) kivitelben 
kaphatóak. 

EzüstEzüst FeketeFekete

Matt ezüstMatt ezüstFehér* Fehér*

CseresznyeCseresznye

Sárga bambuszSárga bambuszSárga bambusz

DióDió

BambuszBambusz

Modern keretek Natúr kivitel

8  F A J T A  K E R E T

3  F A J T A  K A P C S O L Ó

Fényes fehér Fényes ezüst Fényes fekete

Fehér* - dupla kerettel is kapható 
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Kényelem a teraszon kora tavasztól késő őszig

Rádiós szélérzékelő

Az Eolis WireFree io érzékelő megvédi az árnyékolót vagy 
zsaluziáit a szélkároktól. Az Easy Sun io-val beállítható 
a szélerősség. Ha feltámad a szél, akkor érvénybe lép 
a behúzási parancs és biztonságba kerülnek az értékes 
árnyékolók. Az érzékelő elemről működik, kábelezés nem 
szükséges.

Rádiós fényérzékelő

Az elemről működő Sunis WireFree io fényérzékelő védi a 
teraszt és a lakóhelyiségeket a túlzott hőtől és napfénytől. Ha 
a fény túllépi a beállított értéket, önműködően kihúzódik a 
napellenző. 

3D szélérzékelő

Az elemről működő Eolis 3D io szélérzékelő megvédi a 
napellenző ponyváját a hirtelen támadt szélviharban.  
Nem a szél erősségét, hanem a szél keltette rezgéseket méri.

Az Easy Sun io kézi adóegységgel öt termékcsoport  

összesen 15 terméke kezelhető. 

Így például vezérelheti a napellenzőt és a külső zsaluziákat, valamint a redőnyöket, be- 
és kikapcsolhatja a teraszvilágítást. A távirányító összehangolható a szélérzékelővel és a 
fényérzékelővel. A kijelző visszajelez a parancsok végrehajtásáról és az árnyékoló állapotáról.

Ha a vezérlés a fali tartóban van, akkor a rendszer a fényautomatika minden parancsát 
végrehajtja. Amint kézbe veszi az Easy Sun io-t, kikapcsol a fényautomatika és Ön 
gombnyomással kívánsága szerint működtethetii berendezéseit.

Fejezze be nyugodtan kedvenc 

könyvét, vagy vacsoráját a  

természet lágy ölén. 

Egy gombnyomás a távirányítón és 

a világítás felkapcsol a teraszon.

Nyerjen nagyobb teret a Somfy megoldásaival

Bővítse ki életterét - az intelligens otthon nyújtotta megoldásokkal a terasz a ház központi 
helyiségévé válhat. 

Hosszabbítsa meg napellenzője élettartamát!

Viharos szél esetén a szélérzékelő azonnali védelmet biztosít: behúzza a napellenzőt, 
megvédve a vihar okozta károktól. Tűző napsütésben napellenzője automatikusan kitekeredik. 
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Rádiós napellenző vezérlés



Intelligens otthon vezérlések – innovatív technika… vonzó dizájn

Helyi vezérlések Házvezérlések

Situo mobile io

Rádiós kézi adóegység

•	1	csatorna
•	Fel,	LE	és	Stop	gomb
•	„my”	köztes	pozíció

Telis Composio io

Kényelmes csoport- és egyedi vezérlés max. 40 csoport, vagy 
termék kezeléséhez

•	 Egyéni névadás termékenként és csoportonként
•	 A kijelzőn megjelenített mátrix lehetővé teszi a gyors 

hozzáférést a csoporthoz
•	Fel,	Le	és	Stop	gomb	 
•	„my”	köztes	pozíció	 
•	 Visszajelzés a kijelzőn és LED-del

Chronis io

Programóra az árnyékolók előre beállított időpontban való 
működtetéséhez

•	 Napi 4 parancs időzíthető (le, fel, my, alkonyat)
•	 Jelenlét-szimulációs üzemmód
•	Off	üzemmód
•	Egyirányú	kommunikáció

Homlokzatvezérlés és 
érzékelők

Bejáratvezérlés

Világítás és egyebek…

Csoportok vezérléseSmoove 1 io

Érintőgombos rádiós fali adóegység

•	1	csatorna 
•	Fel,	Le	és	Stop	gomb	 
•	„my”	köztes	pozíció

Smoove A/M io

Érintőgombos rádiós fali adóegység

•	1	csatorna 
•	Fel,	Le	és	Stop	gomb	 
•	„my”	köztes	pozíció	 
•	Auto/Kézi	funkció

Impresario Chronis io

Forgatókönyv-kezelő legfeljebb 40 termék kézi vagy időzített 
vezérlésére

•	 16 különböző működési forgatókönyv, napi 5 különböző, 
időzítése, heti programok összeállítása

•	 Auto / Kézi üzemmód
•	  Automatikus átváltás a téli és nyári időszámítás között
•	 Visszajelzés a kijelzőn és LED-del
•	Kétirányú kommunikáció

Pad io

Egyszerűen kezelhető, asztali és fali tartóra is helyezhető 
érintőképernyős központi vezérlőegység.  
Kijelzőjén leolvasható az io eszközök aktuális állapota, illetve a 
kiadott parancsról valós idejű visszaigazolást kapunk (két irányú 
kommunikáció).

•	200 db io vezérelt eszköz kezelésére alkalmas
napi 30 forgatókönyv időzíthető, vagy érzékelők / alkonyat szerint 
működtethető
•	Az eszközök egyenként, vagy csoportosan is mozgathatóak
•	Érzékelők vezérlése: szél-, fény-, hőmérséklet-érzékelő
•	Asztali tartóval szállítva (230V töltő) 
•	Kétirányú kommunikáció

Forgatókönyv létrehozása és lefuttatása

Plug Receiver io

Rádiós csatlakozódugalj 
lámpák, audio-, TV- és 
háztartási készülékek 
stb. kényelmes be- és 
kikapcsolására

Lighting Receiver io

Rádiós vevőegység 
a szabadtéri és 
teraszvilágítás komfortos 
be- és kikapcsolására

Keytis 4 io

Rádiós távirányító 4 termék  
vezérlésére (pl. kertkapu, garázs-
kapu, szabadtéri világítás, bejárati 
ajtózár, stb.)

•			Stop	gomb
•			Billentyűzár
•			Fény-	és	hang	visszajelzés	a	 

parancs végrehajtásáról

Keytis 4 Home io

Rádiós távirányító 4 termék vezérlésére, 
kiegészítő „Ház” gombbal a központi 
záráshoz (becsukódik a garázskapu, 
reteszel a bejárati ajtó, kikapcsol a 
lámpa, a betörés által veszélyeztetett 
ablakok redőnyei lecsukódnak).

•	  Stop gomb
•	  Billentyűzár
•	Fény-	és	hang	visszajelzés	a	 
   parancs végrehajtásáról

Easy Sun io

Rádiós napvédelmi vezérlés a 
homlokzathoz
•	 Nyári kényelem
•	 4 vezérelhető csoport
•	1	csoport	a	fényvezérléshez
•	 Beállítható fény- és szél küszöbérték 
•	Auto/Kézi	üzemmód
•	„my”	köztes	pozíció
•	 Visszajelzés a kijelzőn és LED-del
•	Kétirányú kommunikáció 

Sunis WireFree io

Elemmel működő rádiós 
fényérzékelő

•	 Homlokzathoz, vezeték nélküli
•	 A fény küszöbértéke az Easy Sun 

io-val beállítható

Eolis WireFree io

Elemmel működő rádiós 
szélérzékelő

•	 Homlokzatra, vezeték nélküli
•	  A szél küszöbértéke az érzékelőn 

vagy az Easy Sun io-val 
beállítható

Sensor Box io

Kommunikációs egység az Easy 
Sun io és az érzékelők közötti 
információcseréhez

Eolis 3D WireFree io

Elemről működő rádiós 
szélérzékelő

•	 Könyökkaros napellenzőkhöz
•	 Rezgésérzékelő
•	 A szél küszöbérték az érzékelőn 

beállítható

in te l l igens  o t thon – A  JÖVŐ  TECHNOLÓGIÁJA  AZ  ÖN OTTHONÁBAN
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Sunis WireFree io

Elemmel működő rádiós 
fényérzékelő

•
•

Thermis io

•	 Kültéri vagy beltéri, rádiós, 
elemes hőmérsékletérzékelő, 
egy vagy több motorhoz. 

•	 Vezeték nélküli
•	 Pad io-hoz
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Protexial io riasztócsalád
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E G Y É N R E  S Z A B O T T  B I Z T O N S Á G
vezeték nélküli riasztóProtexial io Aktív biztonság 

Együttműködik a Somfy árnyékoló- és  
világításvezérléssel

A betörési kísérlet 
előtt cselekszik
A külső mozgásérzékelők 
behatoló érzékelésekor 
azonnal lehúzzák a 
redőnyöket és felkapcsol a 
világítás. 

Megkönnyíti a ház 
kiürítését
Tűz esetén a füstérzékelő 
felhúzza a redőnyöket, 
szabaddá téve a mene-
külési útvonalat.

Központosított
Minden bejáratot és nyílászárót 
egy gombnyomással zárhat. Így 
egyetlen árnyékoló, vagy ajtó 
sem maradhat ki.

A Somfy io-homecontrol® rendszer előnye: 

Visszajelzés funkció a parancs tényleges végrehaj-
tásáról!

Jelenlét 
szimuláció
Automatikusan működő 
redőnyök és világítás 
alkalmazásával.

év

Garancia

FRANCIA TERMÉK

ÉLETTARTAM

Az elemet tartalmazza
4 ÉV

VEZETÉK NÉLKÜLI
•	Nincs	vezetékelési	költség,	az	érzéke-
lők elhelyezését utólag is módosíthatja.
•		Biztonságos	átvitel,	valós	 

visszalejzéssel a parancs  
végrehajtásáról.

•	Hoszzú	élettartam	standard	 
elemekkel.
 

MEGBÍZHATÓ 
•	Nincs	téves	riasztás.
  

ESZTÉTIKUS
Díjnyertes termék, amely diszkréten 
illeszkedik otthona berendezéséhez. 

SOMFY megoldások

Felismer 
•		IP	kamera	(video fe-

lügyelet és a behatoló 
követése az interneten 
keresztül)

Mindig éber 
•	GSM	transzmitter

•		sms	riasztás	(mobilra)

Észleli a mozgást 
•	Beltéri	mozgásérzékelő 
(speciális érzékelő kis- és nagytestű  
állatokhoz is)

•	Kültéri	mozgásérzékelő

•	Nyitásérzékelő

•	Füstérzékelő

Egyszerűen aktiválható
Otthonról:
•		AZ	LCD	kijelzős	kezelő	felületen	keresztül
•		Kétirányú	io	távirányítóval
Azonnali internetes elérés, biztonságosan: 
•	Az	ingyenes	Somfy	felületen	keresztül	
minden zónát egyszerűen kialakíthat egy szo¿ver 
segítségével. 

Riaszt 
•	Beltéri	sziréna

•	Kültéri	sziréna	jelzőfénnyel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Somfy Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út 105.

T.: +36 (1) 814 5120

F.: +36 (1) 814 5121

www.somfy.hu
www.io-homecontrol.com
www.somfygarancia.hu
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