
Ρολοκουρτίνες...

Η ρολοκουρτίνα αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες μορφές σκίασης για σπίτια και κτίρια 
και προσφέρεται ως μια μοντέρνα εναλλακτική λύση για την προστασία από τον ήλιο.

Η Somfy προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για την ηλεκτροκίνηση  
της ρολοκουρτίνας με ενσωματωμένη ασύρματη τεχνολογία, προσφέροντας μεγαλύτερη 
ευκολία στον τελικό χρήστη, καθώς ο έλεγχος γίνεται από απόσταση.

Roll Up WireFree RTS 

Το νέο ασύρματο μοτέρ μπαταρίας είναι μια αποκλειστική πατέντα της Somfy. 
Για τη λειτουργία του δεν απαιτούνται καλωδιώσεις, καθώς το μοτέρ λειτουρ-
γεί με μπαταρίες γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση την τοποθέ-
τηση του μοτέρ.

Sonesse 30 RTS  
& Sonesse 50 RTS

To Sonesse ανήκει στη νέα σειρά αθόρυβων μοτέρ της Somfy και διατίθεται 
σε ασύρματη και ενσύρματη γκάμα. Οι ρολοκουρτίνες ανεβαίνουν και κατε-
βαίνουν αθόρυβα, με το πάτημα ενός κουμπιού από το τηλεχειριστήριο.  

Altus 40 RTS

Το Altus 40 RTS είναι ένα νέο μοτέρ, το οποίο συμπληρώνει την ασύρματη 
σειρά των προϊόντων Somfy και είναι ειδικά σχεδιασμένο για πολύ μικρές 
ρολοκουρτίνες. 

Όλοι οι μηχανισμοί είναι συμβατοί με τους αυτοματισμούς και τα τηλεχειριστήρια της Somfy.
Ενδεικτικά, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα παρακάτω προϊόντα.

Επιτοίχιοι ασύρματοι χρονοδιακόπτες Τηλεχειριστήρια

           Chronis Smart RTS                       Chronis Comfort RTS           Telis 1 RTS                  Telis 4 RTS Silver Telis Composio RTS Impresario Chronis RTS
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ΝΕΟ ΜΟΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΑΘΟΡΥΒΟ ΜΟΤΕΡ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΟΤΕΡ



Βενετικές περσίδες...

Οι βενετικές περσίδες, από ξύλο ή από αλουμίνιο, προσδίδουν μια ευχάριστη ζεστή όψη  
στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η φωτεινότητα του εσωτερικού σας χώρου μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια και ευκολία  
προσαρμόζοντας τις περσίδες στη θέση που εσείς θέλετε, με τη χρήση ενός τηλεχειριστήριου  
με ρόδα κύλισης. 

LV 25 / LW 25
Τα μοτέρ LV 25 και LW 25
προσφέρουν μια ομαλή και αξιόπιστη κίνηση στις περσίδες σας, εγγυώντας τη 
μακροζωία της εγκατάστασης, ελέγχοντας την κίνησή τους από έναν επιτοίχιο 
απλό διακόπτη. Χρησιμοποιώντας το δέκτη Integrated DC RTS Receiver, μπο-
ρούμε να αναβαθμίσουμε την εγκατάσταση από ενσύρματη σε ασύρματη, 
ώστε οι περσίδες να κινούνται από το τηλεχειριστήριο Telis Modulis RTS και  
η ρόδα κύλισης του τηλεχειριστήριου να ελέγχει την κλίση των περσίδων.

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ 24V

ΑΠΛΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΜΟΤΕΡ

ΝΕΟ ΜΟΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

LS 40
Εκεί που η χρήση της χειροκίνητης λύσης για μεγάλα ανοίγματα σκίασης 
είναι απαγορευτική, η γκάμα των ενσύρματων μοτέρ LS 40 δίνουν τη λύση 
για να επιτευχθεί ο έλεγχος της σκίασης από απόσταση με τη χρήση ενός 
επιτοίχιου διακόπτη. Για τον ασύρματο έλεγχο των περσίδων από το τη-
λεχειριστήριο Telis Modulis RTS, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ασύρματος 
δέκτης Modulis Receiver RTS.

Tilt Wirefree RTS
Εκεί που η χρήση των καλωδίων είναι αδύνατη, 
το μοτέρ μπαταρίας Tilt Wirefree RTS, σας δίνει τη δυνατότητα να ηλε-
κτροκινήσετε τις περσίδες σας. Το μοτέρ Tilt Wirefree RTS είναι ιδανικό για 
την περιστροφή και μόνο των περσίδων για την καλύτερη επίτευξη φυσικού 
φωτισμού.
   

Απολαύστε την άνεση των παρακάτω διακοπτών και τηλεχειριστήριων, για το ανέβασμα, το κατέβασμα και την κλίση των περσίδων σας:

Επιτοίχιος ασύρματος χρονοδιακόπτης Τηλεχειριστήριο με ρόδα κύλισης Ασύρματος δέκτης για μετατροπή 
από ασύρματο σε ενσύρματο 

Chronis Smart RTS Telis Modulis 4 RTS Telis Modulis 4  Integrated DC Receiver
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Κουρτίνες...

Οι κουρτίνες του σπιτιού, του γραφείου και των δωματίων ενός ξενοδοχείου 
μπορούν να ηλεκτροκινηθούν, προσφέροντας άνεση και ευκολία χειρισμού στον τελικό χρήστη,  
αποφεύγοντας το χειροκίνητο άνοιγμα και κλείσιμο της κουρτίνας.

Τοποθετώντας το ασύρματο μοτέρ  
της Somfy κερδίζετε:

• Εύκολη τοποθέτηση.

• Άνοιγμα της κουρτίνας από απόσταση,  
 μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού.

• Δυνατότητα ανοίγματος της κουρτίνας  
 χειροκίνητα, χωρίς την απώλεια των ορίων.

• Δυνατότητα πλευρικού ανοίγματος,  
 από αριστερά ή από δεξιά.

• Δυνατότητα ανοίγματος σε αυλαία.

• Δυνατότητα ανοίγματος κουρτίνας  
 μέχρι 10 μέτρα και 50 κιλά υφάσματος.

Ενδεικτικά, για το άνοιγμα και το κλείσιμο της κουρτίνας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω τηλεχειριστήρια και διακόπτες:

Επιτοίχιος ασύρματος διακόπτης Τηλεχειριστήρια

Centralis RTS Telis Composio RTSTelis 1 Silver Telis 4 Lounge Impresario Chronis RTS
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Ρόμαν...

Τα ρόμαν είναι ένα σύστημα σκίασης απόλυτα συνυφασμένο με την εσωτερική διακόσμηση 
του σπιτιού, καθώς μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε όλα τα στυλ διακόσμησης,  
από τα πιο μοντέρνα μέχρι και τα πιο κλασικά, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία 
ιδανικών συνθηκών σκίασης. 
Η Somfy, λοιπόν, κατασκευάζει μηχανισμούς και αυτοματισμούς για την ηλεκτροκίνηση των 
ρόμαν και τον έλεγχό τους από το τηλεχειριστήριο.

LV 25 / LW 25
Σε καινούργια ή ακόμα 
και σε ήδη υπάρχοντα ρόμαν, τα μοτέρ LV 25 ή LW 25 μπορούν να δώσουν 
τη λύση της ηλεκτροκίνησης, και να προσφέρουν στον τελικό χρήστη άνετο 
και ξεκούραστο χειρισμό από έναν επιτοίχιο διακόπτη.

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ 24V

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΟΤΕΡ

ΝΕΟ ΜΟΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Altus 40

Το μικρότερο ασύρματο μοτέρ της σειράς Altus μπορεί να προσαρμοστεί 
και σε ρόμαν, ελέγχοντας την κίνησή του από ένα τηλεχειριστήριο. 

Wirefree Cordlift

Νέο μοτέρ μπαταρίας για τον έλεγχο των ρόμαν από απόσταση.

Χρησιμοποιήστε τους ασύρματους διακόπτες και τα τηλεχειριστήρια της Somfy και απολαύστε τον έλεγχο των ρόμαν από απόσταση:

Επιτοίχιοι ασύρματοι διακόπτες Τηλεχειριστήρια

Chronis Comfort RTS Chronis Smart RTS Telis Composio RTS Impresario Chronis RTS          Telis 4 RTS                            Telis 4 RTS Silver

Lo
un

ge

Sil
ve

r

Lo
un

ge

Sil
ve

r

>



Τηλεχειριστήρια

Telis 1 Pure

Telis 4 Pure

Telis 1 Silver

Telis 4 Silver

Telis 1 Lounge

Telis 4 Lounge
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Διακόπτες

Ασύρματος επιτοίχιος διακόπτης  
για τον έλεγχο πολλών εφαρμογών.

Centralis RTS

Ασύρματος επιτοίχιος χρονοδιακόπτης 
με «έξυπνες» λειτουργίες. Επιτρέπει 
τον προγραμματισμό σε δύο διαφορε-
τικές χρονικές στιγμές εντός της ίδιας 
ημέρας. 

Κερδίστε ασφάλεια, αφού μπορείτε να 
προγραμματίσετε το άνοιγμα και το 
κλείσιμο των ηλεκτροκίνητων εφαρμο-
γών, ακόμα και όταν απουσιάζετε από 
το σπίτι, δίνοντας την εντύπωση ότι 
βρίσκεστε στο σπίτι. 

Chronis Comfort RTS

Ασύρματος επιτοίχιος χρονοδιακόπτης, 
με δυνατότητα ημερήσιου προγραμματι-
σμού για το άνοιγμα και το κλείσιμο της 
κάθε ηλεκτροκίνητης εφαρμογής.

Chronis Smart RTS

Αυτοματισμοί

O Sunnis Indoor είναι ένας 
αισθητήρας ήλιου που λειτουργεί 
με μπαταρίες για χρήση εσωτε-
ρικού χώρου. Αντιλαμβάνεται 
τη φωτεινότητα του ήλιου και οι 
περσίδες, οι ρολοκουρτίνες και τα 
ρόμαν κινούνται αυτόματα, προ-
φυλάσσοντας έτσι τον εσωτερικό 
χώρο του σπιτιού από τον ήλιο.

Ο Thermosunnis είναι ένας 
αισθητήρας φωτεινότητας και 
θερμοκρασίας χώρου, που 
λειτουργεί με μπαταρίες, συμ-
βάλλοντας στη σωστή διαχείριση 
της ενέργειας, καθώς ελέγχει 
αυτόματα τα συστήματα σκία-
σης, ανάλογα με τη φωτεινότητα 
ή και τη θερμοκρασία.

Ο Sunnis WireFree είναι ένας 
αυτόνομος αισθητήρας ηλίου, 
χωρίς την ανάγκη καλωδίωσης 
και μπαταρίας για εξωτερική 
χρήση. Αντιλαμβάνεται  
τη φωτεινότητα και κινεί αυτό-
ματα τις περσίδες, τις ρολοκουρ-
τίνες και τα ρόμαν.

Sunnis Indoor WireFree RTS

Thermosunnis WireFree RTS

Sunnis WireFree RTS
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Tα μονοκάναλα τηλεχειριστήρια σας επιτρέπουν τον έλεγχο 
μιας εφαρμογής.

Τα τετρακάναλα τηλεχειριστήρια σας επιτρέπουν  
να λειτουργήσετε κάθε εφαρμογή χωριστά ή και όλες μαζί.

Το νέο τετρακάναλο 
τηλεχειριστήριο είναι 
ειδικά σχεδιασμένο  
για βενετικές περσίδες, 
καθώς διαθέτει ροδέλα 
περιστροφής για την 
ακριβή ρύθμιση της 
κλίσης της περσίδας.

Ασύρματο χειριστήριο  
με δυνατότητα ελέγχου  
έως και 20 ομάδων μοτέρ.

Ασύρματο χειριστήριο  
με δυνατότητα δημιουργίας  
έως 16 σεναρίων.

Ανακαλύψτε τους αυτοματισμούς και τα τηλεχειριστήρια της Somfy, που σας προσφέρουν περισσότερη άνεση και ευκολία κάθε στιγμή.

Χρονοδιακόπτης νέας γενιάς!

Προγραμματίστε 
την αγαπημένη σας θέση!

Αποθηκεύστε στη μνήμη του μοτέρ 
μια ενδιάμεση θέση, ώστε πατώντας 

απλά το κουμπί my, οι τέντες 
& οι περσίδες να κινούνται αυτόματα.



somfy.gr

SOMFY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λεωφόρος Καραμανλή 47, 
136 71 Μενίδι - Αχαρναί
Τηλ:  211 6000 200
Φαξ:  210 61 20 745



Λύσεις για εσωτερική σκίαση
Μοναδικός έλεγχος στο φως!



βενετικεσ περσιδεσ ρολοκουρτινεσ κουρτινεσ ρομαν

Ανακαλύψτε την αυτοματοποιημένη κίνηση στο σπίτι!

Η εταιρία Somfy θεωρείται παγκόσμιο σημείο αναφοράς στις ηλεκτροκίνητες εφαρμογές, παρέχοντας πρωτοποριακές λύσεις στην αυτομα-
τοποιημένη κίνηση στο σπίτι, χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Somfy.

Η ασύρματη τεχνολογία της Somfy αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της εταιρίας, καθώς απλοποιεί τον τρόπο της εγκατά-
στασης χρησιμοποιώντας ελάχιστες καλωδιώσεις και προσφέρει αναβαθμισμένα συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη, 
προσφέροντας στον ιδιώτη άνεση και ασφάλεια κάνονας τη ζωή πιο εύκολη στο σπίτι.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν τους μηχανισμούς και τους αυτοματισμούς της Somfy στα ρόμαν, τις ρολοκουρτίνες, τις περσίδες και τις κουρτί-
νες, κερδίζετε τα παρακάτω:

• Άνεση Λειτουργίας:  Ανεβάζουν ή κατεβάζουν τα στόρια και τις περσίδες εύκολα και αθόρυβα, με το πάτημα ενός κουμπιού,  
 από το τηλεχειριστήριο.

• Δημιουργία Ιδανικών Συνθηκών Σκίασης:  Δημιουργήστε την ατμόσφαιρα που εσείς επιθυμείτε στο εσωτερικό του σπιτιού σας.  
 Με το πάτημα μόνο ενός κουμπιού, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα στο χώρο σας.

• Μακροζωία Εγκατάστασης: Οι μηχανισμοί της Somfy λειτουργούν με ακρίβεια, ώστε να διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία  
 της εγκατάστασης και καλύπτονται από 5ετή εγγύηση.

• Περισσότερες επιλογές: Με τους αυτοματισμούς της Somfy, τα ασύρματα χειριστήρια, τους ασύρματους επιτοίχιους διακόπτες  
 και χρονοδιακόπτες, κάθε χρήστης έχει μια σειρά από επιλογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη, όπως ομαδοποιήσεις, δημιουργία  
 σεναρίων, προσαρμογή λειτουργίας ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη και τις συνθήκες περιβάλλοντος κ.α.

Τα συστήματα σκίασης που μπορούν να ηλεκτροκινηθούν με μηχανισμούς Somfy είναι τα παρακάτω:

Warranty

year

Όλοι οι μηχανισμοί της Somfy 
καλύπτονται με 5ετή εγγύηση


