
Automatyka  
do rolet

NAPĘDY I  STEROWANIA



Kompatybilność  
z TaHoma® Premium
Zdalne zarządzanie domem.

Centrala TaHoma® Premium łączy wszystkie zalety technologii smart home.  

Umożliwia stopniową rozbudowę systemu domu inteligentnego o inne  

urządzenia Somfy i innych producentów. Stwórz domowy ekosystem,  

który będzie zawsze pod kontrolą mieszkańców, a urządzenia połączone  

w jedną sieć będą sprzymierzeńcem domowników w ich codziennym  

aktywnym życiu.

KOMPATYBILNE USŁUGI

Rolety

Ekrany  projekcyjne

Żaluzje zewnętrzne

Wewnętrzne osłony  

przeciwsłoneczne

Okna dachowe

Okna przechylne i uchylne, 

drzwi podnośno-przesuwne

Zasłony

OKNA

Oświetlenie

Odbiorniki radiowe  

Kompletne urządzenia 

OŚWIETLENIE

Bramy garażowe

Bramy przesuwne

Bramy skrzydłowe

Drzwi wejściowe

Uchwyty okienne

Czujniki bezpieczeństwa

Instalacje alarmowe

Kamery

BRAMY I ALARMY

Markizy tarasowe

Ogrody zimowe

Rolety wolantowe

Pergole

Oświetlenie 

Promienniki ciepła

TARAS

Systemy wentylacyjne

Ogrzewanie

Czujniki zużycia energii

CZUJNIKI I STEROWANIA

Czujniki temperatury

Czujniki wiatru

Czujniki słońca
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TRYB SPRAWDZANIA 

Umożliwia sprawdzenie  

z dowolnego miejsca, czy rolety

są zamknięte, czy oświetlenie 

jest zgaszone i czy alarm został 

włączony.

TRYB JESTEM W DOMU

STRONA POWITALNA

     Zegar

     Ochrona przed słońcem

     Ochrona przed temperaturą

     Ochrona okien

MENU

TRYB JESTEM  

NA WAKACJACH

TRYB WYCHODZĘ

POGODA

EDYCJA TRYBÓW

TRYB NIE PRZESZKADZAĆ

Aplikacja TaHoma® oraz Connexoon są dostępne  
na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

URUCHAMIANIE URZĄDZEŃ

ON-AC

ROLETY ŻALUZJE 
FASADOWE

OKNA ALARMY OŚWIETLENIE CZUJNIKI POGODOWE

20,0°

Connexoon  
Window

3



4

Elektryczne napędy 
do rolet to inwestycja,  
która się opłaca!
Rolety zapewniają cień, bezpieczeństwo, a także dają poczucie prywatności.   

Poprawiają wszelkie parametry izolacyjne okien – zarówno cieplne jak i akustyczne. 

Bez względu na to czy wybierzesz model standardowy, najnowszej generacji z regulowanymi lamelami,  

czy też rolety uchylne - Somfy zapewni rozwiązanie dla każdego rodzaju rolety, by perfekcyjnie dostosować  

ją do wyglądu fasady- zarówno pod względem technologii wykonania, zastosowanych materiałów jak i koloru.

KAŻDĄ ROLETĘ MOŻNA WYPOSAŻYĆ W NAPĘD ELEKTRYCZNY

roleta podtynkowaroleta zewnętrzna  

aluminiowa

roleta zintegrowana roleta bardzo wąska
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System na wiele lat
Funkcje napędów Somfy, które przedłużają żywotność Twoich rolet:

Detekcja przeszkód - Roleta zatrzymuje się po napotkaniu przeszkody

Ochrona przed zamarzaniem - Automatyczne zatrzymanie jeżeli listwy są zablokowane przez lód

Automatyczne ustawienia - Rolety otworzą się i zamkną całkowicie za każdym razem

Blokada przed włamaniem - Rolety wytrzymują próby otwarcia ich z zewnątrz dzięki dopasowanym  

dodatkowym blokadom.

Twoje rolety mogą być sterowane również za pomocą czujników lub programatora czasowego. 

Zamykanie i otwieranie rolet w ustalonych godzinach.

W zależności od warunków pogodowych dzięki czujnikom możesz  

regulować rolety. We wszystkich pomieszczeniach panować będą  

komfortowe warunki dzięki pracy np.:  

Sunis WireFree II io (czujnik nasłonecznienia)  

i Thermis WireFree io (czujnik temperatury) 

Czujniki są kompatybilne z TaHoma® Premium.



Komfort

Ułatwiaj sobie życie każdego dnia dzięki sterowaniu 

wszystkimi roletami jednocześnie za pomocą 

pilota lub smartfona. Możesz spać spokojnie dzięki 

aplikacji Tahoma®. Na ekranie telefonu wyświetli się 

status zadanych poleceń. 

Bezpieczeństwo

Zabezpiecz swój dom poprzez systematyczne 

ruchy rolet symulujące Twoją obecność. Dzięki 

programatorom czasowym lub Tahomie®, 

zarówno rolety jak i oświetlenie mogą się włączać 

lub wyłączać o określonych godzinach niezależnie 

od tego czy jesteś w domu, czy poza nim.

Oszczędność energii

Zapewnij sobie skuteczne ocieplenie  

domu zimą i naturalną wentylację latem 

oszczędzając przy tym na wydatkach  

na energię. Rolety zewnętrzne, gdy je zamkniemy 

tworzą w przestrzeni między szybą tzw. poduszkę 

powietrzną, która zatrzymuje ciepło zimą,  a latem 

zapobiega przegrzewaniu się pomieszczeń.

Ochrona wnętrza

Chroń swoje wnętrze przed działaniami  

promieni słonecznych. Meble, zasłony i inne 

przedmioty, które mamy w naszych domach 

wystawione na długotrwałe działanie promieni 

słonecznych blakną. Wystarczy zainstalować 

rolety, a można w odpowiedni sposób chronić 

swoje wnętrze przed ich działaniem.

Zalety rolet z automatyką



Dostępność 
od drugiej  

połowy 2019

7

SCENARIUSZE 

Tworzysz własne scenariusze 

dopasowane do Twojego stylu życia.

Możliwość ustawienia własnych  

scenariuszy i łatwego ich 

aktywowania za pomocą jednego 

dotknięcia. Np. scenariusz 

“WYJŚCIE” zadba o to, aby okna 

dachowe zostały zamknięte, 

rolety opuszczone, ogrzewanie 

wyłączone, a światła zgaszone.

KALENDARZ 

Dopasowujesz swoje scenariusze  

do poszczególnych dni tygodnia. 

Możliwość ustawienia różnych 

scenariuszy na różne pory dnia, 

np. „DZIEŃ W PRACY” zawierający 

kilka scenariuszy, które można 

aktywować lub anulować w 

dowolnej chwili.  

Możliwość zaprogramowania 

różnych dni tygodnia, np.  

“PRACA” w dni od poniedziałku  

do piątku i „WEEKEND”,  

by w sobotę i niedzielę  

pospać nieco dłużej!

SCENARIUSZE WARUNKOWE  

- Budujesz zaawansowane 

 scenariusze.

Możliwość tworzenia scenariuszy 

warunkowych. Na przykład, jeżeli 

czujniki pogodowe przekroczą  

ustawioną temperaturę  

w domu, rolety opuszczą się 

automatycznie, aby zapobiec 

przegrzewaniu pomieszczeń.

Możliwość połączenia scenariuszy 

z czujnikami: temperatury,  

słońca, ruchu.

TaHoma® Premium
Cały dom jest zawsze do Twoich usług!

Wewnętrzny czujnik ruchu Pilot zdalnego sterowania (SOS)

Czujnik dymu

Kamera wewnętrzna Czujnik otwarcia i wstrząsów

Czujnik Sunis WireFree io

Kamera zewnętrzna



URZĄDZENIA

Sterowanie różnymi urządzeniami  

indywidualnie

GRUPY

Dostęp do zarządzania  

grupami urządzeń

OBUDOWY

Różne obudowy  

(skóra lub tworzywo  

typu soft touch),  

aby jeszcze lepiej  

dopasować pilot  

NINA io do własnych  

potrzeb

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA

FUNKCJA NATURAL CONTROL  

(STEROWANIE INTUICYJNE)

Pozwala jednym ruchem  

ręki regulować położenie  

jednego lub grupy urządzeń

USTAWIENIA

Ustawienia pilota: język,  

parametry ekranu,  

sterowanie, dźwięki,  

kod alarmowy

NINA TIMER 

Wersja z możliwością  

programowania  

czasowego.

*  Liczba urządzeń, które można skojarzyć z pilotem Nina io: do 60 (po osiągnięciu progów 50 i 60 urządzeń wyświetlane jest okienko z komunikatem 
ostrzegawczym).Dostępnych jest 25 grup (wstępnie zdefiniowanych). Dodatkowo można utworzyć 5 nowych grup. Po zakończeniu instalacji w menu 
Grupy dostępne są jedynie grupy zawierające urządzenia .

Nina io
Czyli nowy, dostosowany do indywidualnych potrzeb pilot zdalnego sterowania z ekranem  

dotykowym ułatwiającym intuicyjną obsługę.

Markizy, rolety, brama garażowa i wjazdowa, oświetlenie, alarm, okna dachowe, pergola...  

Nina io rozpoznaje urządzenia i pozwala nimi sterować i zatrzymać w optymalnym ułożeniu,  

zapewniając w ten sposób najwyższy komfort użytkowania w domu.
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S&SO RS100
Ochrona i bezpieczeństwo

Napęd S&SO RS100 z funkcją detekcji przeszkód i oblodzenia w momencie wykrycia przeszkody zatrzymuje 

roletę, zapobiegając jej uszkodzeniu. Napęd działa w technologii io-homecontrol®, co gwarantuje 

użytkownikowi otrzymanie komunikatu na smartfona o pozycji, w jakiej znajduje się roleta, co dodatkowo 

podnosi poziom bezpieczeństwa domu. Dostępny w wersjach io i hybrid io (io + WT).

Wysoki komfort akustyczny

Ultra cicha praca napędu S&SO RS100 daje gwarancję poprawy komfortu użytkowania domu. Ustawienie  

w “trybie dyskretnym” i wolniejsza prędkość to także zmniejszenie poboru energii i realne oszczędności.

Pełna kontrola ustawień rolety

Dwie prędkości pracy napędu S&SO RS100 - dyskretna i standardowa - pozwalają dostosować tryb do wymagań 

użytkownika. Funkcja miękkiego startu i zatrzymania dodatkowo zapobiega uszkodzeniom rolety.

Referencje jakości i niezawodności

Nowe napędy S&SO RS100 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić dłuższy cykl eksploatacji rolety do ponad 15 lat.

Zgodny z ACT FOR GREEN, ekologicznym standardem Somfy.
Somfy tworzy produkty, minimalizując przy tym negatywny  
wpływ na środowisko naturalne.

io-homecontrol® - Technologia dwukierunkowej, bezprzewodowej 
komunikacji radiowej. Użytkownik każdorazowo otrzymuje informację 
zwrotną o wykonanym do urządzenia poleceniu. 
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PROGRAMATOR CZASOWY io

CHRONIS io Radiowy programator czasowy
      Do czasowego sterowania roletami, żaluzjami fasadowymi, markizami, osłonami  

i produktami oświetleniowymi.
     Możliwość wprowadzenia ustawień na cały tydzień. 
     Umożliwia określenie czterech różnych godzin uruchamiania rolet, by zapewnić 

komfortowe warunki w poszczególnych pomieszczeniach.
       Wygodna funkcja kopiowania ustawień z jednego dnia na kolejne.

NAŚCIENNY NADAJNIK DOTYKOWY io

SMOOVE 1 io Zaprojektowany do sterowania: osłonami wewnętrznymi, markizami, roletami
     Nadajnik 1 kanałowy, naścienny, sterowany dotykowo
     Funkcje: góra, dół, stop oraz pozycja komfortowa 

«
my»

     Wymienne moduły, dopasowane do wystroju każdego wnętrza
     Do wyboru: 5 modułów, 8 ramek*

PILOT PRZENOŚNY io

SITUO io Zdalne sterowanie roletami w technologii io-homecontrol®
     W wersji 1 lub 5 kanałowej
     Funkcje: góra, dół, stop oraz pozycja komfortowa ,,my”
     Dostępny w 4 wersjach kolorystycznych: tytan, biały, zielony metalik, pomarańczowy 

metalik

NOWY PILOT PRZENOŚNY io

NOWE SITUO io - zdalne sterowanie roletami w technologii io-homecontrol® 
     W wersji 1 lub 5 kanałowej 
     Funkcje: góra, dół, stop oraz pozycja komfortowa «my».
     Tryb niskiego poboru mocy.
     Uchwyt naścienny.
     Informacja o niskim stanie naładowania baterii.
     Dostępny w 4 wersjach kolorystycznych.

NAŚCIENNY NADAJNIK DOTYKOWY RTS

SMOOVE 1 RTS Zaprojektowany do sterowania: osłonami wewnętrznymi,  markizami, roletami
     Nadajnik 1 kanałowy, naścienny,  sterowany dotykowo
     Funkcje: góra, dół, stop oraz pozycja komfortowa 

«
my»

     Wymienne moduły, dopasowane do wystroju każdego wnętrza
     Do wyboru: 5 modułów, 8 ramek*

Ciesz się korzyściami
Korzystaj z maksymalnej ochrony bez ograniczeń. Dzięki wyposażeniu rolet w system Somfy  

- Twój dom jest dostępny wedle Twoich indywidualnych ustawień.

Bezpieczeństwo i komfort każdego dnia - rozważ centralne sterowanie! Steruj wszystkimi roletami 

jednocześnie za pomocą jednego przycisku i bez potrzeby sprawdzania wszystkich okien po kolei!
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PILOT PRZENOŚNY RTS

TELIS 1 RTS LUB TELIS 4 RTS  - zdalne sterowanie pięcioma roletami indywidualnie  
lub pięcioma grupami rolet.
      W wersji 1 lub 5 kanałowej
     Funkcje: góra, dół, stop oraz pozycja komfortowa 

«
my»

      Dostępny w czterech wersjach: Lounge, Silver, Pure i Patio

NOWY PILOT PRZENOŚNY RTS

NOWY TELIS 1 RTS LUB TELIS 4 RTS - zdalne sterowanie pojedynczymi roletami lub 
grupami rolet. 
     W wersji 1 lub 5 kanałowej. 
     Funkcje: góra, dół, stop oraz pozycja komfortowa «my». 
     Uchwyt naścienny. 
      Informacja o niskim stanie naładowania baterii. 
     Dostępny w 4 wersjach kolorystycznych. 

CZUJNIKI POGODOWE RTS

THERMOSUNIS INDOOR WIREFREETM RTS - radiowy wewnętrzny czujnik słoneczny 
i temperatury (dla wszystkich rolet w jednym pomieszczeniu). Czujnik dokonuje pomiaru 
natężenia światła i temperatury panującej w pomieszczeniu.  W przypadku przekroczenia ustawionej 
wartości stopnia nasłonecznienia, rolety opuszczają się do wybranej pozycji komfortowej, minimalnie 
nad umieszczonym czujnikiem. Jeśli temperatura w pomieszczeniu nie została przekroczona, to w 
celu wykorzystania energii słonecznej i zmniejszenia kosztów ogrzewania, polecenie ruchu dla osłon 
nie jest wysyłane.

SUNIS INDOOR WIREFREETM RTS - radiowy wewnętrzny czujnik słoneczny (dla jednego okna).
Czujnik dokonuje pomiaru natężenia światła. Jeśli zostanie przekroczona ustawiona wartość 
stopnia nasłonecznienia, rolety opuszczają się do wybranej pozycji komfortowej, minimalnie 
nad umieszczonym czujnikiem.

SUNIS WIREFREETM RTS - autonomiczny radiowy czujnik nasłonecznienia. 
W oparciu o bieżące pomiary temperatury steruje pracą rolet, markiz lub żaluzji.
     Zakres pomiarowy od -30 st. C do +60 st. C
     Zasilany energią słoneczną.
     Intuicyjna obsługa – programowanie jednym przyciskiem.
     Trwały i estetycznie wykonany – pasuje do każdej fasady.

PILOT PRZENOŚNY ZAPROJEKTOWANY DO STEROWANIA CAŁYM DOMEM RTS

TELIS 16 RTS - pilot centralnego sterowania z funkcją programatora 16 grup urządzeń automatyki. 
     Pilot, który steruje Twoimi roletami pojedynczo lub w grupach uwzględniając produkty w 

tych samych, bądź w różnych pomieszczeniach
     Nazwy grup ułatwiające lokalizację na wyświetlaczu pilota
     Funkcje: góra, dół, stop oraz pozycja komfortowa 

˝
my˝

      Może być również używany do sterowania innymi urządzeniami automatyki RTS
     Wskaźnik poziomu baterii
     Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Pure i Silver

PILOT PRZENOŚNY Z ZEGAREM RTS

TELIS 6 CHRONIS - pilot centralnego sterowania z funkcją programatora czasowego. 
Sterowanie ręczne: pilot do sterowania sześcioma urządzeniami, lub sześcioma grupami 
produktów. Funkcja centralnego sterowania. Możliwość nadania nazwy każdej z grup. 
Sterowanie automatyczne: pilota można zaprogramować osobno na każdy dzień tygodnia,  
a ponadto każdego dnia można utworzyć do sześciu przedziałów czasowych.
     Funkcja zmierzchu: zmienna w zależności od pory roku
     Automatyczna regulacja czasu
     Symulacja obecności, gdy jesteś poza domem

11



PIECZĄTKA PARTNERA HANDLOWEGO

Somfy Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34

03-228 Warszawa

biuro: 22 509 53 00

@: biuro@somfy.com

  

www.somfybiznes.pl

www.somfy.pl
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