
io-homecontrol® från Somfy
Den nya generationen trådlös automatik för  

solskydd kan även styra andra produkter  

i din bostad!



Letar du efter automatiska solskydd? Vänd dig då till en specialist och fråga efter Somfys  

io-homecontrol®-lösningar. Då kan du vara säker på att få användarvänliga och bekymmersfria  

solskydd som håller år efter år!

En investering som är framtidssäker!

io-homecontrol® från Somfy för dina solskydd



Njut av ett komfortabelt hus!

Skulle du vilja manövrera ditt solskydd trådlöst, när 
som helst, var som helst, i eller kring din  bostad?

Somfys användarvänliga styrningar gör allting mycket 
bekvämare för dig. De passar till alla  typer av solskydd, 
t.ex. terrassmarkiser, fönstermarkiser, screens, korg-
markiser och utvändiga persienner. 
Din terrass kommer att bli mer komfortabel!

Skulle du vilja skydda ditt dyrbara solskydd mot 
starka vindar?  

Somfy-motorn i ditt solskydd kör på några ögonblick in 
väven. Det minskar risken för att blåsten orsakar skador 
på ditt solskydd.
Ditt solskydd är nu optimalt skyddat. En betryggande 
tanke!



Skitter Scenario Player

Fördelarna med io-homecontrol®

io-homecontrol® från Somfy för dina solskydd

Under 2011 introducerar Somfy ett nytt produktprogram, io-homecontrol®, med motorer och styrenheter för markiser, 

fasadpersienner, screens och garageportar. Det är en unik ny radioteknik som gör det möjligt att styra ett stort antal 

olika produkter, både från Somfy och från andra partners som använder samma radioprotokoll.

Somfy io-homecontrol® sortiment kommer successivt att byggas ut så det omfattar alla delar av Home Motion-utbudet.

Vad innebär io-homecontrol®?

Med io-homecontrol® är det inte bara Somfys motordrivna solskydd som kan styras, 

utan även ett brett program av andra radiostyrda produkter från tillverkare som an-

vänder io-homecontrol®-protokollet. En rad ledande producenter av t.ex. belysning, 

uppvärmning, takfönster, ventilation, luftkonditionering, dörrlås, entrégrindar och 

värmepumpar har anslutit sig. Efter hand tillkommer nya producenter, och värdet 

av din io-homecontrol®-installation ökar med antalet byggstenar för komfort, 

säkerhet och energibesparing i din bostad.

 Mycket fokus kommer att läggas på hur olika produkter kan samverka 

och hur du enkelt kan få dem att smälta in i din livsstil. Istället för styrning 

av  enskilda produkter kommer scenarios spela en större roll, och redan nu 

kommer de första produkterna för detta.

io-homecontrol®: Fördelarna hos Somfy RTS plus mycket mer!

Gemensamt för io-homecontrol®  by Somfy och Somfy RTS, som funnits på mark-

naden i 10 år, är att de använder trådlösa styrenheter, vilket gör att dyrbar kabel-

dragning och andra installationskostnader i bostaden minskar. Det som är unikt för 

io-homecontrol® är tvåvägskommunikationen som ger en kvittens i fjärrkontrollen på 

att ett kommando verkligen har blivit utfört. Du kan till exempel se att solskyddet körs 

ned – även om du inte befinner dig i samma rum!

Framtidsförväntningar

Inom kort kommer användarna inte bara att kunna manövrera sina produkter med 

fjärrkontroll utan även via Internet. För detta behövs en dator eller en ”smartphone” som t.ex. en iPhone! Tack vare återkopplingen får man alltid en 

 bekräftelse på att allt har fungerat, till och med om manövreringen görs när du är på resande fot!

Alla dessa fördelar gör io-homecontrol® till det ideala systemet för Home Motion. 

Spelar en roll i ditt liv

Genom att programmera ett scenario, kan du 
sätta flera io-homecontrol® produkter i rörelse 
samtidigt. Med endast ett klick anpassar sig 
ditt hem efter dina behov.
Med scenarios kan du skapa och återskapa din 
favoritatmosfär när helst du vill.

Med Skitter io programvara 
skapar du scenarios lika 
 enkelt som du gör en spel-
lista över din favoritmusik 
på datorn. Laddas sedan 
enkelt över till din person-
liga “Scenario Player”.
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Snabbare installation

Varje grupp har en lätt igenkännbar ikon, t.ex.  

grupp 1 = alla fönstermarkiser, grupp 2 = terrassmarkisen 

osv. Sol- och vindgränsvärden kan enkelt ställas in för 

varje grupp med fjärrkontrollen.

Enkel felsökning

Fjärrkontrollen slår larm om ett fel uppkommer. Den 

säger också till när batterierna i fjärrkontrollen eller an-

slutna sensorer måste bytas.  

Alltid återkoppling

Fjärrkontrollen visar alltid vad som händer, t.ex. om en 

markis går ut eller in och om solfunktionen är aktiv.

Automatisk manövrering

När man hänger upp fjärrkontrollen på väggfästet startar 

den automatiska styrningen, tar man av den upphör 

automatiken. På så sätt kan användaren enkelt välja 

läge och ta kommandot över styrningen.

io-homecontrol® är ett protokoll som möjliggör tvåvägskommunikation. Det innebär att installatören 

eller användaren kan se på fjärrkontrollen vad som händer. Easy Sun io är en fjärrkontroll som visar 

ikoner för att åskådliggöra vad som sker.

Med en io-homecontrol®-fjärrkontroll kan du se vad som händer!

2-vägssändaren sänder en signal till 

motorn och tar emot en kvittens på att 

kommandot är utfört.

1-vägssändare fungerar som RTS, 

dvs. sänder ett kommando till en 

motor. 

io-homecontrol® med envägs eller tvåvägskommunikation
De vidstående symbolerna används för att visa vilka sändare som är 1-vägs  eller 2-vägs.



Somfy rekommenderar:

Om du ska skaffa ett solskydd rekommenderar vi dig att välja Somfys io-motorer. Motortypen har en unik funktionalitet: Markisduken hålls sträckt och 
 kassetten är alltid ordentligt stängd, oavsett vilken typ av solskydd du väljer. Det gör att solskyddet håller längre och skyddar på så sätt din investering.  
Be din Somfy-återförsäljare att ordna en demonstration!

De exklusiva funktionerna hos Somfys Sunea io-motor:

Perfekt stängning
För markiser med kassett är kassetten alltid ordentligt stängt. 
Det skyddar din markis från väta och smuts.

Mjuk stängningsfunktion
När kassetten har stängts stannar motorn omedelbart. Det 
förhindrar att armarna och mekanismen belastas.

Back release-funktion
Efter att kassetten har stängts körs motorn ett litet stycke 
baklänges så att markisväven blir avspänd.

Perfekt spänd markisduk 
Efter öppningen drar motorn väven ett litet stycke bakåt. På så 
sätt hålls markisduken hela tiden tillräckligt spänd.

Skydd för kassetten
Om Somfy io-motorn stöter på ett hinder under upprullningen i 
kassetten stoppar den elektroniska detektorn motorn omedel-
bart. Det förhindrar att kassetthöljet skadas.

Motorer för alla utomhussolskydd!
Somfys io-motor lämpar sig för alla typer av solskydd. Låt din Somfy- 
återförsäljare informera dig om alternativen!

Var installerar man Somfy-motorn?
Den rörformade Somfy-motorn är helt inbyggd i solskyddets upprullningsrör. 
Markisväven spänns kring röret. Motorn manövreras med fjärrkontroll och 
väggsändare eller automatiskt via sol- och/eller vindsensorer.

Inbyggd Somfy-motor

Hur fungerar Somfy-motorn i ditt SolSkydd? 

Tips från Somfy

Eolis 3D WireFree io
Med Eolis 3D i fronten på din terrass-
markis så körs den automatiskt in 
när vinden tar i. Ett måste för din 
terrassmarkis säkerhet.

Terrassmarkis Fönstermarkis Korgmarkis Vertikala 
solskydd

Fasad
persienner

Solskydd för 
glasverandor

Öka solskyddets livslängd
Skydda ditt solskydd mot blåst. 
Somfys sol- och vindsensorer 
fungerar dygnet runt. Även när du 
inte är hemma. Det skapar både 
trygghet och svalka!

Skaffa automatisk svalka till 
din terrass 
När solen skiner kör solsensorn 
ut markisen och drar in den igen 
när solen åter gömmer sig bakom 
molnen. 

Upptäck komforten med en 
io-homecontrol® fjärr kontroll 
Manövrera solskyddet från vilken 
plats som helst i eller kring bostaden. 
Den kontrollerade manövreringen 
ger markisen lång hållbarhet.

Njut av din terrass oftare och 
längre 
Under vackra sommarkvällar, på 
våren och långt in på hösten. Med 
Somfys belysning och värmare får 
du ut mer av din terrass.

Njut av ett automatiskt solskydd!

io-homecontrol® från Somfy för dina solskydd



Skapa en trygg hemkänsla?  
Välj io-homecontrol® trådlösa sensorer

Fjärrkontroll för ett solskydd 
Bekväm manövrering
Manövrera solskyddet utan att behöva stiga 
upp från stolen. Välj Situo Mobile io (utan 
kvittens) eller Easy Sun io (med kvittens).

Fjärrkontroll som täcker hela bostaden
För flera solskydd!
Idealisk för manövrering av ett eller flera 
 enskilda solskydd. Välj Telis Composio io med 
kvittens. Då behöver du inte befinna dig i 
samma rum när du manövrerar solskyddet.

De helt trådlösa sol- och vindsensorerna kör automatiskt upp 
eller ned solskyddet allt efter väderleken. Även när du inte är 
hemma.

Skydda ditt solskydd med vindsensorn Eolis WireFree io 
Avskärma solvärmen utanför fönstren med solsensorn Sunis 
WireFree io. Båda sensorerna kan användas till ett eller flera 
solskydd.

   io-homecontrol® från Somfy 
Med io-homecontrol® får du tillgång till 
den senaste radioteknologin. Med tre 
olika frekvenser, krypterad överföring och 
kvittens, är den säker från störningar och 
intrångsförsök. 

    Bekväm installation  
Det behövs inte längre några kablar 
mellan fjärrkontrollen och motorn. Bara 
en kabel mellan motorn och ett 230 V 
eluttag. Fullständig flexibilitet.

     En hållbar investering  
Somfy-motorerna används världen runt i 
solskydd, jalusier, garageportar och gardin-
skenor. De har visat sin tillförlitlighet hos mer 
än 220 miljoner slutanvändare.

Automatisk styrning av hela bostaden!
Maximal komfort!
Välj Impresario Chronis io och gör upp 
 scenarior som manövrerar dina solskydd 
 automatiskt.

Smoove io
En trådlös väggsändare 
med touchkontroll.  
Med 4 olika enheter och  
8 ramar är det lätt att hitta 
kombinationer för varje 
inredning.

TRåDlöS VÄGGSÄNDARE MED ToUcH 

Välj själv din io-homecontrol®-fjärrkontroll:
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io-homecontrol® är avancerad och säker teknik som är enkel att installera. Produkter 
med etiketten io-homecontrol® kan kommunicera med varandra och därigenom höja 
komforten, förbättra säkerheten och spara energi.

www.io-homecontrol.com

www.somfy.se

SoMFY Nordic AB

Box 60038

216 10 LIMHAMN

Telefon: 040-16 59 00

Fax: 040-16 09 98

Somfy, din garanti för tillförlitlighet 
l  Somfy-produkterna uppfyller alla EU:s  

säkerhetsnormer.
l  Innan Somfy-produkterna installeras hemma 

hos dig har de först testats omsorgsfullt i våra 
laboratorier och i verkliga livet.

l  Somfy lämnar 5 års produktgaranti på alla 
motorer och styrenheter.


