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Napędy i sterowania

Motoryzacja rolet to inwestycja która się opłaca!
Zalety rolet z automatyką

Komfort
Ułatwiaj sobie życie każdego dnia dzięki sterowaniu 
wszystkimi roletami jednocześnie za pomocą pilota  
lub smartfona. Możesz spać spokojnie dzięki aplikacji 
Tahoma®. Dzięki niej na ekranie telefonu wyświetli 
się status zadanych poleceń. 

Bezpieczeństwo
Zabezpiecz swój dom poprzez systematyczne ruchy 
rolet symulujące Twoją obecność. Dzięki programa-
torom czasowym lub Tahomie®, zarówno rolety jak  
i oświetlenie mogą się włączać lub wyłączać  
o określonych godzinach niezależnie od tego czy 
jesteś w domu, czy Cię nie ma. 

Oszczędność energii
Zapewnij sobie skuteczne ocieplenie domu zimą  
i naturalną wentylację latem oszczędzając przy tym  
na wydatkach na energię. Rolety zewnętrzne gdy je 
zamkniemy tworzą w przestrzeni między szybą tzw. 
poduszkę powietrzną, która zatrzymuje ciepło zimą, 
a latem zapobiega przegrzewaniu się pomieszczeń.

Ochrona wnętrza
Chroń swoje wnętrze przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych. Meble, zasłony i inne przed-
mioty, które mamy w naszych domach wystawione 
na długotrwałe działanie promieni słonecznych 
blakną. Wystarczy zainstalować rolety, a można  
w odpowiedni sposób chronić swoje wnętrze przed  
ich działaniem.
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Technologia radiowa - kontroluj osłony w całym domu bez potrzeby wstawania z fotela.

Silniki Somfy są zgodne 
z Europejskimi standar-
dami bezpieczeństwa. 

Są zaprojektowane i testowane tak, 
by wytrzymać kilka tysięcy cyklów 
nawet w najbardziej trudnych 
warunkach atmosferycznych. 
Silniki przed zainstalowaniem są 
testowane już na linii produkcyjnej. 

Somfy udziela 5-ciu lat gwarancji 
dla instalatorów i producentów

osłon oraz dla 
użytkowników 
końcowych, którzy 
kupili produkty Somfy 
od Somfy Experta..

Dlaczego Somfy?
Sterowanie radiowe
Steruj roletami bez potrzeby ruszania się z miejsca za pomocą  
jednego kliknięcia na pilocie, który wysyła polecenie poprzez technologię 
radiową. Możesz też skorzystać z aplikacji na smartfona lub tableta  
i zarządzać domem, z każdego miejsca na ziemi.

Czysta i niezawodna instalacja
System ten jest niezwykle prosty w instalacji. Nie potrzebuje żadnego  
okablowania pomiędzy pilotami a silnikami, dzięki czemu możesz  
je zainstalować w domu bez potrzeby kucia ścian i prowadzenia okablowania.

Pewna inwestycja
Co więcej, wyposażając rolety w napędy Somfy z technologią radiową  
możesz zarządzać innymi urządzeniami wyposażonymi w tę samą  
technologię lub technologię io-homecontrol® (markizami, żaluzjami,  
bramami garażowymi, oraz wjazdowymi i wieloma innymi urządzeniami  
domowymi.).

Napędy Somfy są również dostępne w wersji sterowanej przewodowo. Zwróć się o pomoc do swojego instalatora.
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Wszystkie rolety można zmotoryzować
Bez względu na to, czy posiadasz nowy dom, czy już istniejący mamy dla Ciebie rozwiązanie dopasowane
do każdego rodzaju rolet.

Funkcje, które przedłużają żywotność Twoich rolet:
Detekcja przeszkód 
Roleta zatrzymuje się po napotkaniu na przeszkodę chroniąc tym samym roletę i napęd  
przed uszkodzeniami.

Ochrona przed zamarzaniem
Automatyczne zatrzymanie jeżeli listwy są zablokowane przez lód.

Automatyczne ustawienia
Automatyczne ustawienia zostały stworzone w celu zapewnienia, że rolety otworzą się i zamkną 
całkowicie za każdym razem.

Zniechęcenie włamywaczy
Rolety wytrzymują próby otwarcia ich z zewnątrz dzięki dopasowanym dodatkowym blokadom.

Twoje rolety mogą być sterowane również za pomocą czujników  
lub programatora czasowego. 
Rolety mogą być przystosowane do sterowania bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek działań z Twojej strony.

W czasie ustalonym przez Ciebie  
> używając programatora czasowego.

W zależności od warunków pogodowych dzięki czujnikom montowanym wewnątrz lub na zewnątrz 
>  oczywiście możesz przejąć kontrolę i włączać lub wyłączać czujniki kiedy tylko będziesz  

tego potrzebować.

Roleta tunelowa.

Roleta elewacyjna Roleta zintegrowana z oknem.

Roleta bardzo wąska.

Napędy i sterowania
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Co powinieneś wiedzieć o motoryzacji Twoich rolet

Wszystkie rolety można zmotoryzować
Bez względu na to, czy posiadasz nowy dom, czy myślisz  
o modernizacji mamy dla Ciebie rozwiązanie dopasowane 
do każdego rodzaju rolet.

Rekomendowane przez Somfy

Uniwersalny napęd do rolet wszystkich typów  
(do bardzo wąskich rekomendujemy  
Oximo 50 S Auto io. )

Composio io
Komfortowe sterowanie grupowe
max 40 produktami różnego typu:
•  indywidualne nazwy każdego  

produktu lub grupy,
•  matrycowy schemat na 

wyświetlaczu umożliwia  
szybki dostęp do dowolnej grupy,

• przyciski: góra, dół i stop,
• ulubione ustawienie: ,,my”
•  sygnał zwrotny na wyświetlaczu 

i dioda LED.
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Napędy i sterowania

Ciesz się korzyściami płynącymi ze zmotoryzowanych rolet!

Bezpieczeństwo i komfort każdego dnia 
- rozważ centralne sterowanie!
Steruj wszystkimi roletami jednocześnie za pomocą jednego przycisku 
i bez potrzeby sprawdzania wszystkich okien po kolei!

Sterownik Centralis Uno RTS 
łatwo zaktualizuje Twoją 
przewodową instalację w 
Radiową Technologię Somfy. 
Korzystaj z bezprzewodowego
pilota i jego funkcji.

MODERNIZACJA
ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI!

TYLKO W SOMFY

*Pobierz aplikację Smoove, aby łatwiej dopasować kolorystykę ramek i nadajników do Twojego wnętrza. 

Telis 1 RTS lub Telis 4 RTS
Zdalne sterowanie nawet 5-cioma 
roletami osobno, lub w grupach.
•  W wersji 1 lub 5 kanałowej.
•  Funkcje: Góra, Dół, Stop, a także 

ulubiona pozycja ,,my”.
•  Dostępny w czterech wersjach: 

Lounge, Silver, Pure i Patio.

Impresario Chronis io
Dwukierunkowy menadżer scenariuszy 
z automatyką czasową
•  możliwość tworzenia 16 różnych 

scenariuszy
•  w każdym scenariuszu możliwość 

obsługi do 40 napędów
•  Istnieje możliwość utworzenia 

programów dla max 10 dni typowych 
i 4 typowych tygodni

•  Informacja zwrotna
•  funkcja Auto/Manual
•  dostępny w 3 wersjach kolorystycznych 

(biały, perłowy, srebrny)

Naścienny pilot dotykowy

Pilot przenośny

Korzystaj z maksymalnej ochrony bez ograniczeń. Dzięki wyposażeniu Twoich rolet w system Somfy – Twój
dom jest zarówno łatwo, jak i trudno dostępny - w zależności od tego kto próbuje się dostać do środka.

Przycisk ,,my”:  
Zachowaj swoje  
ulubione ustawienia 
(np. ustawienie  

w połowie wysokości)  
i przywracaj je kiedy tylko 
zechcesz za pomocą tego 
przycisku. Łatwe  
do zaprogramowania  
i modyfikacji.

Smoove 1 RTS
Zaprojektowany do sterowania:  
osłonami wewnętrznymi,  
markizami, roletami.
•  Nadajnik 1 kanałowy, naścienny,  

sterowany dotykowo.
•  Funkcje: Góra, Dół, Stop, a także ulubiona pozycja ,,my”
•  Wymienne moduły, dzięki czemu dopasowuje się do wystroju każdego wnętrza.  

Do wyboru: 5 modułów, 8 ramek*
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Ponieważ bezpieczeństwo jest najistotniejsze!
Za pomocą jednego kliknięcia zamknij wszystkie rolety, bez wyjątku i bez potrzeby sprawdzania każdej z osobna.

Situo Mobile io
Zdalne sterowanie roletami w technologii io-homecontrol®.
• w wersji 1 lub 5 kanałowej
•  funkcje: góra, dół, stop oraz pozycja komfortowa ,,my”
•  dostępny w 4 wersjach kolorystycznych:  

tytan, biały, zielony metalik, pomarańczowy metalik.

Telis 16 RTS    
Steruj Twoimi roletami poprzez 
tworzenie nawet 16 grup urządzeń  
automatyki domowej.
•   Pilot, który steruje Twoimi roletami po-

jedynczo lub w grupach uwzględniając 
produkty w tych samych, bądź  
w różnych pomieszczeniach

•  Nazwy grup ułatwiające zlokalizowa-
nie odpowiedniego programu  
na wyświetlaczu pilota.

•  Funkcje: Góra, Dół, Stop, Ulubiona 
pozycja ,,my”.

•  Może być również używany  
do sterowania innymi urządzeniami 
automatyki RTS.

• Wskaźnik poziomu baterii.
•  Dostępny w dwóch wersjach  

kolorystycznych: Pure i Silver

Pilot przenośny Pilot przenośny zaprojektowany  
do sterowania całym domem

Dynamiczna izolacjaTM.

Thermis Wirefree io
Czujnik temperatury.
•  współdziała z TaHoma®: również 

możliwość odczytu i sterowania 
zdalnego

•  zakres pomiarowy od -20°C do +60°C
•  latem - dla ochrony przed  

przegrzaniem
•  zimą - dla zapewnianie naturalnego 

ogrzewania w ciągu dnia.

Sunis Indoor WireFreeTM RTS
Wewnętrzny, bezprzewodowy czujnik  
słońca przeznaczony dla jednego okna.
•    Latem - rolety są opuszczane  

automatycznie wraz ze wschodem 

ThermoSunis Indoor 
WireFreeTM RTS
Bezprzewodowy, 
wewnętrzny czujnik słońca  
i temperatury przeznaczony  
dla wszystkich rolet  
w jednym pomieszczeniu:
Inteligentna izolacja:
•  latem - rolety opuszczają 

się automatycznie, kiedy 

Sunis WireFreeTM io
Autonomiczny czujnik nasłonecznienia
• współdziała z TaHoma®
•  rolety automatycznie opuszczają się 

po przekroczeniu żądanych warości.
•  poprzez TaHoma® możliwość  

sterowania zdalnego

tylko promienie słoneczne dostają się do pomieszczenia,
•  zimą - rolety są również automatycznie otwierane by 

wykorzystać promienie słoneczne, lub zamykają się 
automatycznie kiedy zaczyna się robić zbyt gorąco.

słońca, aby na dłużej zachować chłód wewnątrz pomieszczenia.
•  zimą - czujnik może być wyłączony, pozostawiając rolety podniesione, aby wykorzystać naturalne ogrzewanie 

promieniami słonecznymi.
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Napędy i sterowania

Korzystaj ze wszystkich zalet  
jakie dają zmotoryzowane rolety!

Tak szybko, jak tylko słońce zacznie nagrzewać 
fasadę, rolety opuszczą się automatycznie  
zatrzymując chłód wewnątrz budynku i tym samym 
zmniejszając potrzebę używania klimatyzacji.

Latem

Rolety podnoszą się automatycznie by zapewnić jak 
najwięcej naturalnego ogrzewania i tym samym 
zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.
Rolety zamkną się automatycznie, kiedy
zapadnie zmierzch, by zatrzymać nagromadzone 
podczas dnia ciepło wewnątrz budynku.

Zimą

Oszczędzaj energię dzięki dynamicznej izolacjiTM od Somfy. Niezależnie od pory roku dynamiczna izolacjaTM kontroluje 
zmotoryzowane rolety używając do tego czujników, albo inteligentnego systemu zarządzania domem TaHoma®.

KORZYŚCI PŁYNĄCE 
Z KOMFORTU!

Komfort dla oczu!  
Dzięki dobrze ustawionym 
roletom niwelujemy odblaski 
na ekranie telewizora, czy
komputera.

Naturalna wentylacja!
Dzięki opcji programowania 
,,my” można w łatwy sposób 
ustawić ulubioną pozycję rolet 
jednocześnie chroniąc Twoją 
prywatność.

Ochrona wnętrza!
Chroń swoje podłogi, 
wykładziny, meble  
i rośliny przed szkodliwymi 
działaniami promieni 
słonecznych.
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Spraw, aby obcy ludzie myśleli, że jesteś w domu,  
nawet wtedy, kiedy odpoczywasz daleko na wakacjach!
Bardzo efektywny sposób na odstraszenie złodziei!

Chronis io
Programator czasowy dla produktów serii 
io-homecontrol
• Bezprzewodowy sterownik naścienny
• Nowoczesny design ,,smart’’
•  Opcja zaprogramowania każdego dnia 

indywidualnie
•  Bezpieczeństwo - proste uruchamianie 

symulacji obecności

Telis 6 Chronis
Pilot centralnego sterowania z funkcją programatora czasowego.  
Sterowanie ręczne: pilot do sterowania sześcioma urządzeniami, lub sześcioma grupami  
produktów. Funkcja centralnego sterowania. Możliwość nadania nazwy każdej z grup, dzięki 
czemu łatwo można daną grupę zidentyfikować.  
Sterowanie automatyczne: Pilota można zaprogramować osobno na każdy dzień tygodnia,  
a ponadto każdego dnia można utworzyć do sześciu przedziałów czasowych.
• Funkcja zmierzchu: zmienna w zależności od pory roku.
• Automatyczna regulacja czasu.
• Symulacja obecności, gdy jesteś poza domem.

TaHoma Box
Łatwy w użytkowaniu system TaHoma® 
znacznie upraszcza sterowanie urządzeniami  
domowymi przez internet.
Bezprzewodowy system sterowania
•  idealne rozwiązanie zarówno dla domu  

nowo wybudowanego jak i remontowanego
•  sterowanie roletami, markizami  

i innymi urządzeniami ze swojego smartfona
• możliwość ustalania scenariuszy warunkowych

Naścienny zegar sterujący

Pilot przenośny z zegarem

TaHoma Box, Technologia, z którą żyje się wygodniej.
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Okna fasadowe
i okna w wykuszach

Otoczenie domu

Żaluzja
fasadowa

Rolety

Żaluzje
pionowe

Żaluzje
wewnętrzne

Zasłony

Okiennice

Markizy 
na patio

Weranda
Pergola
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Napędy i sterowania

Dlaczego warto wybrać 
system TaHoma®?
Dzięki TaHoma® możesz 
sterować nie tylko roletami,  
ale również: bramami garażowymi  
i wjazdowymi, żaluzjami  
fasadowymi, oświetleniem, 
ogrzewaniem, alarmami  
i wieloma innymi urządzeniami 
domowymi. Ponadto TaHoma®, 
to system, który sie ,,nie starzeje’’, 
współpracujemy z wiodącymi 
producentami na całym świecie. 
Dzięki temu zapewniamy 
możliwość rozbudowy stystemu 
w dowolnej chwili.  
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Sterowniki i systemy automatyczne

Alarmy
i bezpieczeństwo

Kontrola dostępu

Oświetlenie
Systemy 
grzewcze

Alarm

Systemy  
bezpieczeństwa

Brama
wjazdowa

Brama  
garażowa

Czujniki wiatru
i nasłonecznienia
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Dla poprawy komfortu 
użytkowników

Oszczędność energii

Dla podniesienia poczucia 
bezpieczeństwa

•  Temperatura Twojego domu jest 
sterowana automatycznie dzięki 
ruchom żaluzji, rolet i innych 
zasłon okiennych sterowanych 
przy użyciu programatora cza-
sowego lub czujników…

•  System Home Motion poprawia 
także izolację cieplną domu, aby 
zwiększyć oszczędność energii, 
realizując ideę „zielonego domu”!

•  Jedno kliknięcie na pilocie 
zamyka drzwi i aktywuje system 
alarmowy

•  "Symulacja obecności", opcja 
ta uruchamia się podczas 
nieobecności domowników,  
tak aby sprawiać wrażenie,  
że w domu zawsze ktoś jest.

•  Dla większego spokoju monitoruj 
zdalnie Twój dom, lub sprawdź 
na pilocie, czy Twoje polecenia są 
właściwie realizowane.

•  Jeden pilot bezprzewodowy 
obsługuje światła w ogrodzie, 
markizę na tarasie a także 
ogrzewanie tarasu… 

•  Możliwość otwarcia np. bramy 
bez koniecznosci wysiadania  
z samochodu.
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