
Connectivity kit
Styr alla anslutna 
Somfy-enheter med 
din smartphone
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www.somfypro.se

FÖRDELAR FÖR KUNDEN
  En enkel lösning för att enkelt styra Somfy-enheter i ditt hem. Ett 
användarvänligt val! 
  Styr anslutna Somfy-enheter med din smartphone eller röst.* Du kan 
till exempel köra ner all mörkläggning i ditt hus med ett tryck på din 
smartphone, utan att behöva resa dig från soffan. Slipp gå runt i hela huset 
för att dra ner varje rullgardin.

 -  Under soliga dagar kan du kontrollera inställningarna och styra 
persiennerna var du än befinner dig för att hålla huset svalt  
(endast för io).

  Gör ditt liv enklare genom att skapa personliga scener. Välj till exempel 
scenen ‘Vakna’ i appen på din smartphone för att öppna dina solskydd och 
tända belysningen på morgonen eller välj ‘Lämna’ för att stänga grinden 
eller garageporten när du lämnar hemmet.
  Använd din smartphone eller röst för att styra en eller flera enheter 
samtidigt.
  Slipp leta efter fjärrkontrollen. Varje familjemedlem har sin egen 
fjärrkontroll: deras smartphone. 

FÖRDELAR FÖR INSTALLATÖREN
  Erbjud dina kunder en lösning som gör det enkelt att kontrollera och styra 
Somfy- produkter.**
  Styr enskilda eller grupperade enheter med röststyrning eller en 
smartphone.

*  Ytterligare enhet krävs för röststyrning.

** Rulljalusier, persienner, markiser, grindar och garageportar, elkontakter

 

FUNKTIONER  

   Styrning via smartphone-
app
 Program: 

 -  Styr enheter enskilt eller i 
grupp

 -  Manuellt justerbara scener
 -  Kapacitet: 20 scener
 Kompatibla produkter: 

 Kapacitet: 20 enheter
 -  Motorer: Rulljalusier, 

persienner, markiser, grindar 
och garageportar, elkontakt

 -  Belysning
 Protokoll:  

 io homecontrol och RTS 
 Röststyrning

Connectivity kit
Styr Somfy-enheter med 
din smartphone. 
Digital fjärrkontroll + mobil-app

Vårt Connectivity-kit är kompatibelt med


