TILLBRINGA MER TID PÅ TERRASSEN
Modulis ljusramp och terrassvärmare förlänger utomhussäsongen!
> SKAPA ETT EXTRA RUM I DIN TRÄDGÅRD
> ENKELT ATT VÄLJA MELLAN SKUGGA OCH SOL
> NJUT AV TERRASSEN ÄVEN NÄR DET ÄR LITE KYLIGARE
> SKAPA EN MYSIG ATMOSFÄR PÅ KVÄLLEN

www.somfy.se

SKAPA EN VA R M ATMOSFÄ R PÅ TERR ASSEN
N Ä R MÖ RKRET FALL ER
> Tillbringa mer tid med vännerna på din sköna och bekväma terrass.
När ljuset faller kan du styra belysningen på din terrass, i trädgården eller inomhus
med samma fjärrkontroll.

LJUSRAMP MED DIMMER

VÄRMARE MED VÄRMEREGLERING

Lighting Modulis Ramp RTS

Heating Modulis Ramp RTS

Ljusramp med integrerad RTS-radiomottagare, som
ger dig möjlighet att justera ljusstyrkan
med fjärrkontrollen.

+

- Tålig aluminium, 3 eller 1 meter.
- Riktbara halogen-spotlights med kromad finish.
- Monteras på verandaväggen eller markisarmen.
- Nätspänning.

Värmare med integrerad RTS-radiomottagare, som ger dig
möjlighet att reglera värmen med fjärrkontrollen.
- Värmeelement av aluminium: mått 0,5 meter.
- Quartz-värmare. Idealisk till ett bord för 8 personer.
- 92% av energin omvandlas till värme (ungefär 30% för gasvärmare).
- Monteras på verandaväggen eller markisarmen.
- Nätspänning.

LIGHTING RECEIVER RTS

VÄLJ EN FJÄRRKONTROLL
Telis 4 RTS

+
väggmonterad
belysning

trädgårdslampor

ljusramp med
spotlights

Använd samma fjärrkontroll för att styra
markisen, inne- och utebelysningen.
Utomhus

Inomhus

Dimmer

- Radiofjärrkontroll med 4 + 1 kanaler
för centralstyrning.

Styr flera olika ljuspunkter på terrassen
och i huset med fjärrkontrollen.
Med hjälp av en dimmer reglerar du ljusstyrkan och skapar önskad atmosfär.

Om du redan har en ljusarmatur kan
du uppgradera installationen med en
RTS-mottagare som styr ljusstyrkan.

- Upp-, ned- och stoppfunktioner samt
favoritläget “my“.
- Finns i 4 utföranden: Pure, Silver, Lounge
och Patio.

eller
HEATING RECEIVER RTS

Telis 4 Modulis RTS

Använd samma fjärrkontroll för att styra
markisen och värmaren.
Precisionsreglering av värmen.

+
värmeelement

Heating Receiver RTS

- Upp-, ned- och stopp-funktioner samt
favoritläget “my“.

Skickar kommandot från fjärrkontrollen
vidare till värmaren.

- Finns i 3 utföranden: Pure, Silver och
Lounge.

BARA MED SOMFY
Telis Modulis RTS:

Knappen “my”:

Den första fjärrkontrollen med ett tumhjul med vars

Används för att programmera din favoritinställning för

hjälp du kan ställa in ljusstyrkan eller värmeeffekten

värmen och/eller ljuset. Med ett enkelt tryck på knappen

med hög precision. Du kan ställa in exakt rätt läge.

skapar du den perfekta atmosfären. Enkel att programmera
och ändra.
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Om du redan har en värmare kan du
uppgradera din installation med en
RTS-mottagare som styr värmaren.

- Radiofjärrkontroll med 4 + 1 kanaler
för centralstyrning.

