Met ingebouwde
RTS ontvanger

Somfy terrasverlichting
Dim de terrasverlichting in de gewenste positie en
geniet ‘s avonds langer van uw patio.

Sfeervolle verlichting met de Somfy lichtbalk RTS

Radio Technology
Somfy

Met een Somfy lichtbalk kunt u ‘s avonds nog langer genieten van uw com-

De draadloze RTS oplossingen van
Somfy kent grote voordelen:

fortabele terras of patio. Met de scroll-knop op afstandsbediening, schakelt
u de verlichting aan, uit of naar een gewenste dimpositie. Met dezelfde

• betrouwbare en veilige techniek
(meer dan 10 miljoen installaties
in 70 landen wereldwijd)
• voldoet aan de hoogste Europese
normen en regelgeving.
• RTS signalen gaan dwars door
muren en vloeren.
• minimale bekabeling nodig.
• ook achteraf nog uitbreidbaar.

afstandsbediening kunt u ook het zonnescherm, rolluiken en andere tuinverlichting vanuit uw stoel bedienen.
De Somfy lichtbalk is leverbaar in 3 elegante kleuren en is voorzien van een
ingebouwde RTS ontvanger.
Bediening via uw smartphone of tablet met Somfy TaHoma® is optioneel.
Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.
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Specificaties en kenmerken

• Traploos dimbare verlichting (alle spots gelijktijdig)
• Voor plaatsing aan de muur of aan de zionwering
• 5 halogeenspots van 20 W elk
• Eenvoudige installatie: plug & play
• Uitgebreid assortiment afstandsbedieningen (apart bijbestellen)
• Koppelbaar met Somfy TaHoma® systeem voor smartphone bediening
• Zowel de lichtbalk als de spots zijn licht kantelbaar
• Leverbaar in de kleuren: wit (RAL 9010), antraciet en zilver
• Wordt geleverd inclusief 3 verchroomde ophangsteunen.

Een greep uit de ruime keuze aan
Somfy RTS afstandsbedieningen
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Uw lokale Somfy dealer:

