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Napędy i sterowania

Dziękujemy Państwu  
za zainteresowanie produktami  
firmy Somfy.
Nasza firma jest światowym liderem w dziedzinie napędów i sterowań do rolet, zarówno 
do budynków mieszkalnych jak i komercyjnych. 

Już prawie pół wieku staramy się sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, którzy nieustannie motywują nas 
do poszukiwania najlepszych, innowacyjnych rozwiązań.Wraz z rosnącymi potrzebami użytkowników wyzna- 
czamy sobie cele, które nieodzownie wiążą się z zapewnieniem większego komfortu, bezpieczeństwa  
i oszczędności energii.

O skali i sposobie działalności Somfy świadczy fakt, że każdego roku firma wprowadza na rynek nowe produkty,  
a do 2015 roku zarejestrowanych zostało 40 patentów. Ponadto Somfy intensywnie działa w obszarze zaawansowanych 
rozwiązań dedykowanych inteligentnemu budownictwu, poszerzając swoją ofertę o zintegrowane systemy  
zarządzania domem. Jednym z najnowszych rozwiązań jest TaHoma® Premium – kompletny system urządzeń  
i aplikacji na urządzenia mobilne, który pozwala na bezpieczną obsługę urządzeń automatyki domowej  
za pośrednictwem sieci Internetu. Wysoka jakość produktów Somfy doceniana jest przez ponad 270 milionów  
użytkowników na całym świecie. Dzienne moce produkcyjne to 70 000 napędów, a co 3 sekundy (przez 24 godziny  
w ciągu doby) instaluje się 1 napęd SOMFY. Naszym nadrzędnym celem pozostaje tworzenie rozwiązań, dzięki którym 
poziom jakości życia naszych Klientów będzie satysfakcjonujący dla obydwu stron.

Silniki Somfy są zgodne z Europejskimi standardami 
bezpieczeństwa. Są zaprojektowane i testowane tak,  
by wytrzymać kilka tysięcy cyklów nawet w najbardziej  

trudnych warunkach atmosferycznych. Silniki przed 
zainstalowaniem są testowane już na linii produkcyjnej. 

Somfy udziela 5-ciu lat gwarancji dla instalatorów  
i producentów osłon oraz dla użytkowników końcowych, 
którzy kupili produkty Somfy od Somfy Experta.
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Motoryzacja 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 wszystkich typów rolet,  
by perfekcyjnie dostosować je do wyglądu fasady- zarówno po względem technologii  
wykonania, zastosowanych materiałów jak i koloru.

Wszystkie rolety można zmotoryzować

Bez względu na to, czy posiadasz nowy dom, czy już istniejący, mamy  
dla Ciebie rozwiązanie dopasowane do każdego rodzaju rolet.

Funkcje, które przedłużają żywotność Twoich rolet:

Detekcja przeszkód - Roleta zatrzymuje się po napotkaniu  
na przeszkodę chroniąc tym samym roletę i napęd  
przed uszkodzeniami.

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

Automatyczne ustawienia - Zostały stworzone w celu 
zapewnienia, że rolety otworzą się i zamkną całkowicie  
za każdym razem.

Zniechęcenie włamywaczy - Rolety wytrzymują próby otwarcia 
ich z zewnątrz dzięki dopasowanym dodatkowym blokadom.

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

•  W czasie ustalonym przez Ciebie - używając programatora czasowego.

•  W zależności od warunków pogodowych dzięki czujnikom montowanym  
wewnątrz lub na zewnątrz - możesz włączać lub wyłączać czujniki kiedy tylko  
będziesz tego potrzebować.

ROLETA TUNELOWAROLETA ELEWACYJNA ROLETA ZINTEGROWANA ROLETA BARDZO WĄSKA



Komfort

Ułatwiaj sobie życie każdego dnia dzięki sterowaniu 
wszystkimi roletami jednocześnie za pomocą pilota  
lub smartfona. Możesz spać spokojnie dzięki 
aplikacji Tahoma®. Dzięki niej 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 szkodliwymi 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.
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Zalety rolet z automatyką



WEWNĘTRZNY  
CZUJNIK RUCHU

PILOT ZDALNEGO  
STEROWANIA Z FUNKCJĄ SOS

CZUJNIK DYMU

CZUJNIK OTWARCIA  
I WSTRZĄSÓW

CZUJNIK  
SUNIS WIREFREE IO

KAMERY VISIDOM  
- WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNA 
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TaHoma® Premium

SCENARIUSZE
Tworzysz własne  

scenariusze dopasowane  
do Twojego stylu życia.

KALENDARZ
Dopasowujesz swoje  

scenariusze do poszczegól-
nych dni tygodnia. 

SCENARIUSZE WARUNKOWE
Budujesz zaawansowane 

 scenariusze.

•  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.

•  Możliwość ustawienia różnych 
scenariuszy na różne pory dnia, 
np. „DZIEŃ W PRACY” zawie-
rający 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!

•  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.

Z TaHoma® cały dom jest zawsze do Twoich usług!



Somfy - rozwiązania dla inteligentnego domu
TaHoma®, uwielbiana przez użytkowników!

Dzięki nowej aplikacji TaHoma®, firma Somfy daje prawdziwą możliwość kontroli domu lub mieszkania.

TaHoma® to prosty w obsłudze system, który ułatwia sterowanie, programowanie i monitorowanie  
wszystkich domowych urządzeń. Jest to system niezwykle intuicyjny w użytkowaniu.

Jak to działa?

Tahoma® łączy się z Internetem, dzięki czemu można 
w prosty sposób sterować wybranymi  
urządzeniami korzystając ze smartfona, 
tabletu, czy komputera. Dzięki takiemu  
rozwiązaniu istnieje możliwość 
sterowania między innymi oknami, 
żaluzjami, zasłonami,  
oświetleniem, bramami, 
ogrzewaniem, alarmami, 
kamerami, czujnikami.
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Somfy - rozwiązania dla inteligentnego domu

Aplikacja TaHoma® jest dostępna  
dla systemu Android i iOS.

STEROWNIKI  
I SYSTEMY  

AUTOMATYCZNE

OKNA

OŚWIETLENIE

OTOCZENIE  
DOMU

ALARM I KONTROLA  
DOSTĘPU
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ON-AC

roleta - pokój dziennyroleta - sypialnia

24,0°C

CHECK WINDOW 
Umożliwia sprawdzenie z 
dowolnego miejsca, czy rolety
są zamknięte, czy oświetlenie 
jest zgaszone i czy alarm został 
włączony.

ROLETY ŻALUZJE 
FASADOWE

OKNA ALARMY OŚWIETLENIE CZUJNIKI POGODOWE

Zarządzaj  
swoimi roletami

TRYB JESTEM W DOMU

STRONA POWITALNA
• Zegar
• Ochrona przed słońcem
• Ochrona przed temperaturą
• Ochrona okien

MENU

TRYB JESTEM  
NA WAKACJACH

URUCHAMIANIE URZĄDZEŃ

TRYB WYCHODZĘ

POGODA

EDYCJA TRYBÓW

TRYB NIE PRZESZKADZAĆ

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

20,0°

8

Napędy i sterowania



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 wszystkie urządzenia i pomaga je regulować oraz nimi sterować,  
zapewniając w ten sposób najwyższy komfort użytkowania w domu. 

URZĄDZENIA
Sterowanie różnymi 
urządzeniami  
indywidualnie

GRUPY
Tworzenie  
automatycznych  
scenariuszy  
dla grupy urządzeń

OBUDOWY
4 dizajnerskie 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, 
tryb resetowania,  kod 
alarmowy

*  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 TIMER - wkrótce dostępna wersja z możliwością programowania czasowego.

io
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Pilot przenośny io

SITUO MOBILE 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

Naścienny pilot 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*

Dynamiczna izolacjaTM io

SUNIS WIREFREETM io Autonomiczny czujnik nasłonecznienia
• Współdziała z TaHoma®
•  Rolety automatycznie opuszczają się po przekroczeniu żądanych wartości
•  Poprzez TaHoma® możliwość sterowania zdalnego

THERMIS WIREFREE io Czujnik temperatury
•  Współdziała z TaHoma®: również możliwość odczytu i sterowania zdalnego
•  Zakres pomiarowy od -20°C do +60°C
•  Latem - dla ochrony przed przegrzaniem
•  Zimą - dla zapewnianie naturalnego ogrzewania w ciągu dnia

CHRONIS io  Dwukierunkowy menadżer scenariuszy z automatyką czasową
•  Możliwość tworzenia 16 różnych scenariuszy
•  W każdym scenariuszu możliwość obsługi do 40 napędów
•  Istnieje możliwość utworzenia programów dla max 10 dni typowych i 4 typowych tygodni
• Funkcja Auto/Manual
•  Dostępny w 3 wersjach kolorystycznych (biały, perłowy, srebrny)

Ciesz się korzyściami płynącymi 
ze zmotoryzowanych rolet!

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT KAŻDEGO DNIA - ROZWAŻ CENTRALNE STEROWANIE! 
Steruj wszystkimi roletami jednocześnie za pomocą jednego przycisku  
i bez potrzeby sprawdzania wszystkich okien po kolei!

Korzystaj z maksymalnej ochrony bez ograniczeń. Dzięki wyposażeniu  
rolet w system Somfy - Twój dom jest dostępny wedle  
Twoich indywidualnych ustawień.

*Pobierz aplikację Smoove, aby łatwiej dopasować kolorystykę ramek i nadajników do Twojego wnętrza. 
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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

Naścienny pilot 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*

Dynamiczna izolacjaTM RTS

THERMOSUNIS INDOOR WIREFREETM RTS Bezprzewodowy, wewnętrzny czujnik 
słońca i temperatury przeznaczony dla wszystkich rolet w jednym pomieszczeniu
Inteligentna izolacja:
•  Latem - rolety opuszczają się automatycznie
•  Zimą - rolety są automatycznie otwierane by wykorzystać promienie słoneczne  

lub są zamykane kiedy zaczyna się robić zbyt gorąco

SUNIS INDOOR WIREFREETM RTS Wewnętrzny, bezprzewodowy czujnik  
słońca przeznaczony do jednego okna
•    Latem - rolety są opuszczane automatycznie wraz ze wschodem słońca
•  Zimą - czujnik może być wyłączony, pozostawiając rolety podniesione, aby wykorzystać 

naturalne ogrzewanie promieniami słonecznymi

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

Pilot przenośny zaprojektowany do sterowania całym domem RTS

TELIS 16 RTS Steruj Twoimi roletami poprzez tworzenie nawet 16 grup urządzeń  
automatyki domowej
•   Pilot, który steruje Twoimi roletami pojedynczo lub w grupach uwzględniając produkty 

w tych samych, bądź w różnych pomieszczeniach
•  Nazwy grup ułatwiające zlokalizowanie odpowiedniego programu 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
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