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Tietoja Somfysta

Yhteensopiva kaikkien Somfyn moottoroitujen
kaihdinten ja verhojen kanssa

Lähes 50 vuodessa Somfy on kasvanut kodin sisäisten ja ulkoisten moottoroitujen ratkaisujen markkinajohtajaksi ja kotiautomaation
asiantuntijaksi. Somfy valmistaa koteja ja kiinteistöjä varten sähkömoottoreita, kaukosäätimiä ja antureita markiiseihin, sälerullaimiin,
ikkunakaihtimiin, verhoihin, lämmitykseen, portteihin, autotallin oviin ja valaistukseen. Smart Home by Somfy on kotiautomaatiojärjestelmä
parhaimmillaan: voit käyttää sähkölaitteita käsin tai automaattisesti olitpa itse missä tahansa. Somfy toimii 59 maassa ympäri maailmaa, ja
Somfyn tuotteet ovat osoittaneet luotettavuutensa miljoonissa käyttökohteissa.

Kattava jälleenmyyjäverkosto
Somfyn ratkaisuja on saatavissa yksinomaan erikoistuneilta jälleenmyyjiltä. Katso jälleenmyyjien osoitteet Somfyn verkkosivulta.
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verhot

INTUITIIVINEN RATKAISU HELPOTTAA ELÄMÄÄSI

3 PÄÄTOIMINTOA

Tutustu kaihdinten ja verhojen uuteen ohjaustapaan. Upea ja helppo tapa hallita kaikkia kodin kaihtimia! Connexoon RTS:n

KODIN TOIMINTATILA (keskittäminen)

avulla voit käyttää Somfyn moottoroituja kaihtimia ja verhoja älypuhelimella. Milloin ja mistä tahansa. Intuitiivista, älykästä
ja helppokäyttöistä! Paranna hyvinvointiasi ja lisää mielenrauhaasi näillä ainutlaatuisilla, selkeillä ja hauskoilla toiminnoilla,

Avaa ja sulje kaikki kaihtimet ja verhot helposti älypuhelimen klikkauksella. Luo 4 itse nimeämääsi toimintatilaa järjestelmään

jotka helpottavat elämääsi!

yhdistettyjen kaihdinten ja verhojen ohjaamiseksi yhtä aikaa. Esim. ”takaisin kotona”, ”aurinkosuojaskenaario” tai ”yksityisyys”.

AJASTIN
Ajasta kaihdinten avautuminen ja sulkeutuminen valitsemasi kellonajan ja viikonpäivän mukaan. Käyttömukavuuden lisäksi sillä
annetaan myös mielikuva paikallaolosta, vaikket ole kotona.

TUNNELMAN TOISTO

yksinkertaisuutta
käden ulottuvilla!

Tallenna kaihdinten, verhojen ja valojen asennot, jotta voit palauttaa mielihetkesi takaisin vain yhdellä klikkauksella!

SOVELLUKSEN 3 PÄÄTOIMINTOA
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EDULLISUUS

HELPPO ASENNUS

Rullakaihtimet, laskoskaihtimet, zebra-rullakaihtimet,
kennokaihtimet, verhot… mitkä vaan… voit ohjata niitä
Connexoon Window RTS:llä! Ne ovat vain klikkauksen
päässä ja kaikkien saatavilla.

Yhdistä Connexoon RTS Internetiin, asenna sovellus
älypuhelimeen ja sen jälkeen voit ohjata kaihtimia ja
verhoja langattomasti.

HELPPOKÄYTTÖINEN,
INTUITIIVINEN, ÄLYKÄS JA
HAUSKA

EI AINOASTAAN KAIHTIMILLE
Lisää valaisimia Connexoon RTS:ään ja ohjaa valoja mistä
tahansa. Antaa ymmärtää, että olet paikalla, vaikka olet
ulkona iltaa viettämässä tai lomalla.

Tarkista kaihtimien ja verhojen asennot ja ohjaa niitä
älypuhelimen sovelluksella. Suunniteltu helpottamaan ja
mukavoittamaan elämää vain yhdellä klikkauksella.
KODIN TOIMINTATILA
(keskittäminen)
Yhdellä klikkauksella avaat tai suljet
kaikki kaihtimet ja verhot ja sytytät tai
sammutat valot.

AJASTIN

TUNNELMAN TOISTO

Kaihdinten, verhojen ja valojen
ohjelmointi tiettyihin aikoihin joka
päivä simuloimaan paikallaoloa.

Toista ohjelmoidut tunnelmat yhdellä
klikkauksella.
Toistamalla esimerkiksi ”elokuvaillan” tunnelman olohuoneen verhot sulkeutuvat ja
valot syttyvät.

