
MOTOREN EN AUTOMATEN VOOR 

Raamdecoratie
Speel met natuurlijk licht voor meer sfeer.
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Somfy is een Franse fabrikant, sinds 35 jaar gevestigd te Cluses in de Haut-Savoie, dé streek waar techniek

en vakmanschap hoog in het vaandel gedragen worden. Somfy staat dan ook voor innovatie en kwaliteit en

waakt erover dat de producten voldoen aan de strengste eisen.

HET VAKMANSCHAP VAN SOMFY TOT UW DIENST

Somfy maakt bedieningen en automaten die uw dagelijkse leven vergemakkelijken. Onze oplossingen worden zo

goed geïntegreerd in uw woning dat u ze zelfs niet opmerkt. Dit betekent uzelf omringen met technologie die 

discreet aanwezig is en deel gaat uitmaken van uw leven, eenvoudig en makkelijk te besturen. Somfy helpt 

mensen bij het comfortabel maken van hun woning.
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Alles weten 
over raamdecoratie 
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Over de Radio Technology 
van Somfy®
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De Radio Technology 
oplossingen van Somfy®

p. 11

Het complete gamma 
van bedieningen en 
automatische systemen van
Somfy voor raamdecoratie

Met de motoren 
en de geautomatiseerde
systemen van Somfy
geniet u volop van 
uw raamdecoratie...

U regelt op afstand de 
opening en de sluiting 
van uw raamdecoratie, 
zonder uit uw luie zetel 
te komen.

U kan al uw toepassingen 
tegelijkertijd bedienen, 
maar ook afzonderlijk...
Aan u de keuze.

Met één enkele druk op 
de knop activeert u uw
favoriete positie, zo kan 
u verder genieten van 
zalig nietsdoen

Wanneer de oplossingen
van Somfy vooruitlopen
op uw verlangens...

Uw raamdecoratie gaat
automatisch omhoog en omlaag
zelfs als u niet thuis bent…
Met één eenvoudige beweging
bepaalt u de exacte positie van 
uw jaloezielamellen waardoor
u de gewenste sfeer creëert. 
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Muurbedieningen

Radiogestuurde
afstandsbediening

Jaloezie

Vouwgordijn

Rolgordijn

Bekabelde 
versie  

Radio-
versie

Plissé

Gordijnen

Alles 
weten 
over raamdecoratie

EEEENN  BBEEDDIIEENNIINNGG  KKIIEEZZEENN

Manueel optreksysteem of
elektrische bediening?
Een elektrische bediening is
aangenamer en praktischer. 
Ze komt in aanmerking ongeacht
het type van binnenzonwering, 
ook al is deze reeds geïnstalleerd. 
Zo’n bediening is veel minder
omslachtig dan een manueel
optreksysteem. Op die manier benut
u uw raamdecoratie optimaal en
verlengt u er de levensduur van. 
Uw raamdecoratie wordt behandeld
met zachtheid, zonder schokken.

Muurbediening of
afstandsbediening?
• De muurbediening :

Deze bevindt zich in het algemeen
dichtbij het gordijn of de jaloezieën.
Via een eenvoudige druk op de knop
kunt u er het op- of neerlaten van
uw binnenzowering mee regelen.

• De radiogestuurde
afstandsbediening:
Ze voegt aan het gemak van de
muurbediening alle comfort van 
een afstandsbediening toe.

MMEEEERR  WWEETTEENN  OOVVEERR  UUWW  BBIINNNNEENNZZOONNWWEERRIINNGG

Somfy stelt gemotoriseerde 
oplossingen voor, aangepast aan 
de verschillende types raamdecoratie
op de markt.

Jaloezieën in hout of in aluminium,
bestaan uit oriënteerbare horizontale
lamellen die de natuurlijke lichtinval
breken.

Vouwgordijnen in textiel, bestaan uit
grote horizontale plooien die bij het
optrekken mooi boven elkaar vouwen.

Plissés in textiel, worden vervaardigd
uit een fijn geplooide stof in de vorm
van een accordeon.

Rolgordijnen of screens zijn
eenvoudige panelen uit stof, die zich
op een buis laten oprollen.

Gordijnen in textiel, worden
gehangen met een enkele of een
dubbele sluiting.
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Motor

HHOOEE  WWEERRKKTT  HHEETT??

Raamdecoratie wordt
steeds op maat gemaakt. 
De keuze van de motor is 
afhankelijk van de toepassing. 
Voor de meeste toepassingen 
biedt Somfy een oplossing.

Voor het motoriseren 
van binnenzonwering 
wordt de motor in de 
bovenbak weggewerkt
waardoor het geheel 
esthetisch blijft.

HHOOEE  VVEERRLLOOOOPPTT  DDEE  IINNSSTTAALLLLAATTIIEE??

De installateur sluit de motor aan 
op het elektrische stroomcircuit (230 V) 
of op batterijen.
Er zijn 2 mogelijkheden om de 
bediening te kiezen:

De bekabelde oplossing 
Uw installateur gaat de bediening 
aan de motor koppelen met
elektriciteitskabels. Het zijn deze
kabels die de commando’s voor het
op- en neerlaten zullen doorsturen
naar de motor.

De radiogestuurde oplossing 
De motor is uitgerust met een 
radio-ontvanger. Uw installateur
gaat de bediening op de motor
programmeren. Deze zal vervolgens 
de commando’s voor het op- en
neerlaten aan de motor doorgeven 
via radiogolven. Met deze installatie 
is er geen bekabeling nodig tussen 
de motor en het bedieningspunt.

Bekabelde 
oplossing 

Radiogestuurde
oplossing

Een radio-besturing is sneller

te installeren. Het ontbreken 

van kabels tussen de motor

en de bediening maakt dat uw

muren niet worden ontsierd.  
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3 900 000 systemen 
uitgerust met de Radio Technology 
van Somfy® in de hele wereld.

ABSOLUTE ZEKERHEID, MEER DAN OOIT!!

100 % beveiligd dankzij een
onbreekbare wisselende code van 
16 miljoen combinaties, die het
onmogelijk maakt de radiocode 
na te bootsen.

20 meter bereik doorheen 
2 betonnen muren.

200 meter bereik in het open veld 

Compatibiliteit tussen 
alle Somfy toepassingen: 
één afstandsbediening voor het
bedienen van uw buitenzonwering,
rolluiken, raamdecoratie, garagepoort
en tuinhek.

Eenvoudige installatie
Het ontbreken van elektriciteits-
draden tussen de motor en de 
bediening beperkt de installatietijd en
vermijdt dat de muren ontsierd worden. 

Uitbreidingsmogelijkheden 
De mogelijkheid bestaat om in de loop der
tijd nieuwe bedieningen toe te voegen of
deze te vervangen zonder de installatie te
moeten aanpassen of veranderen. 

De functie «favoriete positie»
De radiogestuurde RTS-
afstandsbedieningen van Somfy 
zijn allen voorzien van een «my»-toets
waarmee de gebruiker makkelijk een
tussenliggende positie van het scherm 
in het geheugen kan opslaan. Met één
enkele druk op de «my»-toets gaat het
scherm automatisch omlaag tot de
gewenste positie is bereikt. Deze favoriete
positie kan worden geherprogrammeerd
volgens de wensen van de gebruiker.

Besturen vanwaar u wil 
in het volste vertrouwen

Voor al uw motoriserings- en automatiseringsprojecten 
raadt Somfy Radio Technology aan.

Radio Technology Somfy®

De producten die uitgerust zijn met Radio Technology Somfy® zijn herkenbaar via de vermelding «RTS» bij
de naam van de motor of het automatisme.
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Elk type binnenzonwering zijn motor
Somfy biedt aangepaste gemotoriseerde oplossingen 
voor alle types van raamdecoratie, nieuwe of bestaande.

Mijn raamdecoratie Mijn motor

Vouwgordijnen Plissés

Aluminium jaloezieën Houten jaloezieën

Rolgordijnen

Motor concept 25 + radio RTS ontvanger
De concept 25 motoren werden speciaal 
ontwikkeld om te integreren in jaloezieën,
vouwgordijnen of plissés.

LS40 + radio RTS ontvanger
Ideale motor voor grotere toepassingen. 
Deze motor kan de positie van jaloezielamellen
aansturen.

Cordlift
WireFreeTM RTS
100% draadoze motor
voor plissés en vouwgordijnen. Functioneert volledig op
batterijen waardoor er geen bekabeling nodig is.

LT28+radio RTS ontvanger
Motor speciaal ontworpen voor
kleine rolgordijnen.

Altus 40 RTS
RTS motor voor rolgordijnen.

SonesseTM RTS
Werkelijke Somfy innovatie, een nieuw gamma 
van motoren die perfect geruisloos werken. 
Sonesse laat uw rolgordijn in alle stilte werken. 

Glystro
Gordijnmotor met enkele of dubbele sluiting. 
Het blijft mogelijk om uw gordijnen manueel 
te openen of te sluiten. Bestaat in RTS en in 
bedrade versie.Gordijnen 
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“Ik wil de uren dat mijn raamdecoratie 

open- en dichtgaat
PROGRAMMEREN en ik wil dat ze  

op zichzelf kunnen werken,

ook als ik weg ben”

“Ik wil mijn raamdecoratie 

per zone OP AFSTAND BEDIENEN”

“Ik wil  
één of meer raamdecoraties
samen of apart BEDIENEN 
OP AFSTAND zonder me 
te verplaatsen”

Ik kies de automatische
RTS bedieningen 

Ik kies 

Telis Composio RTS

Ik kies 

Telis 1 of Telis 4 RTS

U laat uw raamdecoratie regelmatig op en neer!
Om u een optimaal gebruikscomfort te verschaffen, heeft Somfy radiogestuurde
bedieningen ontworpen met uurprogrammering. Zo kunt u uw raamdecoratie
automatisch laten openen en sluiten in functie van momenten van de dag of 
de seizoenen. Wilt u maximale vrijheid, dan kunt u al uw toepassingen in
beweging zetten door eigen scenario’s te creëren die automatisch worden
opgestart volgens de uren die u heeft bepaald. Die automatische bedieningen
zijn erg praktisch en geruststellend.  

Het is niet meer nodig zelf uw raamdecoratie op en neer te laten
want de toepassingen bewegen uit zichzelf.  Met geautomatiseerde
raamdecoratie wordt uw woonruimte comfortabeler en veiliger.

Uw woning bezit meerdere ruimtes die zijn uitgerust met raamdecoratie 
en u wil geen tijd verliezen met het op- en neerlaten van al die toepassingen,
kamer na kamer. Met de Telis Composio RTS-afstandsbediening kunt u de 
binnenzonwering van het huis per zone besturen, bijvoorbeeld gelijkvloers,
eerste verdieping, zuidgevel, enz… Alle producten binnen éénzelfde groep
gaan gelijktijdig omlaag en omhoog of nemen hun favoriete positie aan.
De visualisatie van de productgroepen gebeurt op het scherm van de 
afstandsbediening.

Somfy heeft de Telis Composio RTS-afstandsbediening ontworpen om
al uw toepassingen te beheren vanuit één enkel bedieningspunt.

U heeft één of meer toepassingen en u wilt ze op afstand bedienen 
zonder u te verplaatsen. Met de Telis 1 of Telis 4 RTS-afstandsbedieningen
wordt dat kinderspel: een knop voor het ophalen, een andere voor het
neerlaten en in het midden één om de motor stop te zetten. 
U heeft zelfs de mogelijkheid om een favoriete positie te programmeren. 
U krijgt toegang tot die positie via een simpele druk op de «my» - toets.  

Met Telis 1 of Telis 4 RTS haalt u het comfort van op afstand
bediende elektrische raamdecoratie in huis.

De Radio Technology-oplossingen van Somfy®
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COMFORT

DESIGN

SSPPÉÉCCIIAALL  SSTTOORREE  VVÉÉNNIITTIIEENN  BBOOIISS

Dagklok Chronis Easy RTS
Is makkelijk in gebruik en biedt de mogelijkheid
om elke dag één of een groep gordijnen op te
halen of neer te laten op het door u gekozen uur.
Mogelijkheid om de programmering tijdelijk uit
te schakelen.

Afstandsbediening 
Telis 1 RTS Lounge
Bedien één of meer
raamdecoraties tegelijkertijd.

Afstandsbediening 
Telis 4 RTS Lounge 
Bedien tot 5 groepen 
van raamdecoraties, 
afzonderlijk of allemaal 
samen.

Afstandsbediening 
Telis 4 Modulis RTS Lounge
Bedien tot 5 groepen van raamdecoraties, afzonderlijk
of allemaal samen. Bepaal manueel de oriëntatie van 
de lamellen door het centrale scollwieltje.

Afstandsbediening 
Telis Composio RTS Lounge
Maakt het mogelijk om tot 20 
productgroepen te programmeren 
en te bedienen in functie van zones
binnen de woning, bijvoorbeeld
gelijkvloers, eerste verdieping, 
zuidgevel, enz. Elke, in het geheugen
opgeslagen productgroep krijgt
een naam. De « zon» functie is 
beschikbaar voor elke productgroep. 

Impresario Chronis RTS Lounge
“Een scenarist voor uw huis”. 

Radiogestuurd automatisme voor het in 
beweging zetten van raamdecoraties door
scenario’s te creëren die ofwel handmatig 
ofwel automatisch worden opgestart
volgens een uurprogrammering. 

Mogelijkheid om tot 16 scenario’s te programmeren 
(neerlaten, ophalen of een favoriete positie aannemen 
voor elk afzonderlijk luik). Zo zal bijvoorbeeld het scenario 
« dagelijks comfort » overdag de lamellen van uw
jaloezieën de door u gekozen positie laten innemen.

Weekklok Chronis Smart RTS  
Biedt de mogelijkheid om elke dag van de week
een gordijn of een groep gordijnen op te halen of
neer te laten op het door u gekozen uur. Keuze
uit verschillende werkingsmodi (per dag, per
week, cosmicfunctie, toevalsgenerator).

Weekklok Chronis Comfort RTS   
Biedt de mogelijkheid om elke dag van de week
een gordijn of een groep gordijnen op te halen 
of neer te laten op het door u gekozen uur. 
Keuze uit verschillende werkingsmodi (per dag,
per week, cosmicfunctie, toevalsgenerator).
Via de lichtsensor is tevens sturing naargelang 

de lichtinval mogelijk.

Alle afstandsbedieningen zijn tevens 
te verkrijgen in Silver uitvoering.
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Kwaliteitsgaranties
Somfy staat voor innovatie en kwali-

teit en waakt erover dat de producten

voldoen aan de strengste eisen.

Respect
voor normen
Met het oog op uw gemoedsrust

zijn de motoren van SOMFY voor

raamdecoratie in overeenstemming

met de norm NBN EN 13120. Deze

bekrachtigt dat het product

conform is met Europese kwaliteits-

kenmerken.

Een erkende 
fabricatiegarantie 
Somfy verleent een garantie van 

5 jaar op zijn motoren, automatische

systemen en accessoires voor binnen-

zonwering.

Deze garantie op wisselstukken van

de fabrikant Somfy wordt verleend

aan professionele installateurs die

hun eigen verkoop- en garantievoor-

waarden hebben.
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BBEEDDRRAADDEE  OOPPLLOOSSSSIINNGGEENN

Automaten

Situo RTS
Muurbediening 
voor één 
raamdecoratie.

Telis 1 RTS
Afstandsbediening 
om één of meer
raamdecoraties
tegelijkertijd te 
besturen.

Telis 4 Modulis RTS
Bedien tot 5 groepen 
van raamdecoraties,
afzonderlijk of allemaal
samen. Bepaal manueel
de oriëntatie van de
lamellen door het
centrale scollwieltje. 

Dagklok Chronis Easy RTS
Muurbediening om elke dag

een raamdecoratie of een groep 

raamdecoraties op te halen 

of neer te laten 

op een 

vast tijdstip.

Afstandsbedieningen – Lounge uitvoering

Individuele muurbediening

Telis 4 RTS
Afstandsbediening 
om tot 5 groepen van
raamdecoraties, 
afzonderlijk of 
allemaal samen 
te besturen.

Weekklok Chronis Smart RTS
Muurbediening om een raamdecoratie of een

groep raamdecoraties op te halen of neer te

laten op een bepaald tijdstip voor elke 

dag van de week. 

Verschillende 

bedieningsmodi 

mogelijk.

Weekklok Chronis Comfort RTS
Muurbediening om een raamdecoratie of

een groep raamdecoraties op te halen of

neer te laten op een bepaald tijdstip voor

elke dag van de week. 

Verschillende 

bedieningsmodi 

mogelijk, tevens in 

functie van de 

lichtinval.

Inis Duo
Muurbediening 
voor twee raamdecoraties.

Dagklok Chronis Easy Uno 
Muurbediening om elke dag een 
raamdecoratie of een groep 
raamdecoraties op te halen 
of neer te laten op een 
vast tijdstip

2. Individuele muurbedieningen

Automaten 

Inis Uno
of Inis DC
Muurbediening 
voor één 
raamdecoratie.

Weekklok Chronis Smart Uno  
Muurbediening om een raamdecoratie of

een groep raamdecoraties op te halen of

neer te laten op een bepaald tijdstip voor

elke dag van de week. 

Verschillende bedieningsmodi mogelijk.

Weekklok Chronis Comfort Uno  
Muurbediening om een raamdecoratie of

een groep raamdecoraties op te halen of

neer te laten op een bepaald tijdstip voor

elke dag van de week. 

Verschillende bedieningsmodi mogelijk,

tevens in functie van de lichtinval.

RTS bedieningen 
voor één of meerdere 

raamdecoraties

Bedrade bedieningen
voor één raamdecoratie

De motor en de bediening 
zijn verbonden.
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Telis Composio RTS
Afstandsbediening 
om tot 20 groepen
raamdecoraties te 
programmeren 
en te besturen.
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Impresario Chronis RTS 
Automaat om de beweging van 
de raamdecoraties te programmeren in 
functie van de tijd. Mogelijkheid 
tot 16 scenario’s te creëren.
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www.somfy.be

NV Somfy SA
Mercuriusstraat 19

1930 Zaventem

info@somfy.be

T +32 (0)2 712 07 70

F +32 (0)2 725 01 77


