io-homecontrol® van Somfy voor zonweringen

E x c l u s i e f

Voor hen die het beste eisen voor hun huis en terras!

io-homecontrol® van Somf y voor zonweringen

Eis het beste voor uw comfort!

Wenst u graag uw zonnescherm te bedienen
vanuit uw ligstoel wanneer u dat wilt?

Wenst u dat uw zonnescherm beschermd is zonder
de nood aan opdringerige technologie?

Een intuïtieve afstandsbediening voor uw terras en
discrete automaten om uw comfort te verhogen.
Het wordt eenvoudiger om van uw terras te
genieten!

De motor stuurt het zonnescherm vlot naar beneden
terwijl bij hevige wind het scherm automatisch zal
sluiten.
Uw afstandsbediening informeert u over de goede
werking van uw installatie.
U bent gerustgesteld dat de mechaniek en het doek
beschermd zijn!

Ontvang uw gasten in een warme atmosfeer!
Het verlichtingssysteem dat u kan bedienen met uw
afstandsbediening laat u toe om zelfs ‘s avonds van uw
terras te profiteren.
Geniet ook ’s avonds van uw terras!

Zorg dat uw huis en terras koel blijven zelfs
wanneer u ver weg bent!
Zonweringen reageren automatisch om u tegen de
zon te beschermen en een aangename temperatuur te
behouden binnen uw woning en op uw terras.
Uw huis blijft aangenaam in de zomer!

io-homecontrol® van Somf y voor zonweringen

Eis de beste technologie!
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Wilt u een nieuwe zonwering installeren of wilt u een bestaande installatie verbeteren?
Eis dan de io-homecontrol® oplossingen van Somfy om het beste uit uw terras te halen.

io-homecontrol® van Somfy voor zonweringen

1. Easy Sun io

Een exclusiviteit van Somfy
De ideale afstandsbediening voor het beheren van uw terras en gevel
• De zonweringen reageren automatisch afhankelijk van de sterkte van het zonlicht
• De afstandsbediening kan verschillende producten van uw terras of gevel
bedieningen. (zonneschermen, screens, rolluiken en buitenverlichting)

Feedback
Functie

Een exclusiviteit
van Somfy

Extra veiligheid
Dankzij de Feedback Functie
zal de afstandsbediening
u tijdig informeren om de
batterijen te vervangen,
als een obstakel uw rolluik
hindert, etc.

Begrijp hoe de zon- en
windsensoren werken.

Kies de uitvoering
in functie
van uw interieur

Pure       Pearl       Silver

Met de Easy Sun io bent u het die beslist!
Controleer heel uw terras met de afstandsbediening
• Eén en dezelfde afstandsbediening beheert alle automatische
systemen van het terras.
• Volg op het schem de groep die u aan het bedienen bent.
• Met de toets «my» kunt u de ideale tussenpositie van het scherm
instellen en onmiddellijk terugvinden.
Het Somfy voordeel: met de afstandsbediening kan u de
samenstelling van de groepen veranderen volgens uw wensen.

Laat de zon en windsensor uw zonnetent beheren
• Dankzij de informatie-uitwisseling bent u altijd op de hoogte van
het gedrag van uw zon- en windautomaten.
> Uw zonnescherm wil niet opengaan ? Dat is normaal, de hevige
wind belet het openen van uw scherm.
> Bij zonsondergang zal het zonnescherm automatisch sluiten.
• Vertrek met een gerust gemoed, de automatisatie beheert uw
zonwering voor u zodat u naar een frisse woning en terras
terugkeert.
Het Somfy voordeel: u kan op elk ogenblik de gevoeligheidsgraad
van uw zonsensor aanpassen met de afstansbediening.

Een exclusiviteit
van Somfy
Laat u toe op elk moment de controle te herwinnen over uw
zonautomaat.

2. De elektronische motorisering

beschermt uw zonnescherm in de loop der
jaren
• Perfecte en zachte sluiting om het mechanisme
en het doek te vrijwaren.
• Het doek staat steeds perfect gespannen.

3. De windsensor

beschermt uw zonnescherm tegen windstoten
• Draadloos en om het even waar te positioneren
op de gevel.
• Discreet en esthetisch. Geen zichtbare kabels.
• Werkt met meerdere zonweringen.

4. De zonnesensor

beschermt het terras en uw interieur tegen de
zonnestralen
• Regeling van gevoeligheid via de
afstandsbediening Easy Sun io.
• Draadloos en om het even waar te positioneren
op de gevel.
• Discreet en esthetisch. Geen zichtbare kabels.
• Werkt met meerdere zonweringen.

Auto/Manu Functie

5. Dankzij de lichtbalk

geniet u ook ‘s avonds van uw terras
• Bij het vallen van de avond is één klik genoeg om
uw terras te verlichten.

Afstandsbediening op de muur:
automatische functie
geactiveerd.

Afstandsbediening in de hand:
automatische functie
uitgeschakeld.

De lokale, draadloze Situo io
afstandsbediening

is altijd binnen bereik
• Kan bevestigd worden waar u maar wilt.
• Een Auto/Manu versie is beschikbaar om heel
gemakkelijk de automatische functies van de
zon automaat uit te schakelen.

io-homecontrol® van Somf y voor zonweringen

Een duurzame investering!

Kies de nieuwe standaard voor het beheren van
uw woning
Vandaag kiezen voor de io-homecontrol® technologie
voor uw terras, is voor heel uw woning kiezen voor een
technologie die Somfy deelt met andere grote merken
van woninginrichting (dakvensters, toegangsbeveiliging,
verwarming en airconditioning, verlichting…).
Dit is uw garantie voor interoperabiliteit en toekomstige
evolutie mogelijkheden.
> Meer informatie: www.iohomecontrol.com

Haal voordeel uit een oplossing die geschikt is voor
de hele gevel
De Easy Sun io afstandsbediening en de io-homecontrol®
sensoren zijn compatibel met alle io-homecontrol®
gemotoriseerde zonweringen op de gevel: screens en
rolluiken.

Geniet tevens van zomercomfort
zonder extra kosten
De afstandsbediening, in verbinding
met de zonsensor op de gevel, stuurt
automatisch de zonweringen (screens,
rolluiken,…) naar beneden wanneer de
vooraf ingestelde zonwaarde wordt overschreden.
Zo zal de de temperatuur in huis op een natuurlijke
wijze tot 9° lager liggen* en wordt de behoefte aan
energieverslindende elektrische apparatuur voor
klimaatregeling beperkt, of maakt deze zelfs geheel
overbodig. Dit dankzij de Dynamische Isolatie™,
op punt gesteld door Somfy
> Meer informatie: www.dynamische –isolatie.be

*Bronnen : European Solar Shading Organization, Brussel / Physibel.

www.somfy.be
Somfy Belux NV / SA
Mercuriusstraat 19
1930 Zaventem
België
T + 32 (0)2 712 07 70
T + 32 (0)2 725 01 77
info@somfy.be

Somfy, een garantie van
betrouwbaarheid
• De producten van Somfy zijn conform
met de Europese veiligheidsnormen.
• Vooraleer ze bij u worden geïnstalleerd,
ondergaat 100% van de Somfy-producten
de nodige productietesten.
• Somfy hanteert een garantie van 5 jaar
op zijn producten ten aanzien van zijn
klanten-installateurs en -fabrikanten.

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiografische technologie die
eenvoudig te installeren is. Producten van het merk io-homecontrol® communiceren met
elkaar, wat het bedieningsgemak, de veiligheid en de energiebesparing bevorderd.
www.io-homecontrol.com

