
Den nya standarden för motoriserade  

och automatiserade solskydd!

io-homecontrol® från Somfy



Skitter Scenario Player

Under 2011 introducerar Somfy ett nytt produktprogram, io-homecontrol®, med motorer och styrenheter för markiser, 

fasadpersienner, screens och garageportar. Det är en unik ny radioteknik som gör det möjligt att styra ett stort antal 

olika produkter, både från Somfy och från andra partners som använder samma radioprotokoll.

Somfy io-homecontrol® sortimentet kommer successivt att byggas ut så det omfattar alla delar av Home Motion-utbudet.

Vad innebär io-homecontrol®?

Med io-homecontrol® är det inte bara Somfys motordrivna solskydd som kan styras, 

utan även ett brett program av andra radiostyrda produkter från tillverkare som an-

vänder io-homecontrol®-protokollet. En rad ledande producenter av t.ex. belysning, 

uppvärmning, takfönster, ventilation, luftkonditionering, dörrlås, entrégrindar och 

värmepumpar har anslutit sig. Efter hand tillkommer nya producenter, och värdet 

av din io-homecontrol®-installation ökar med antalet byggstenar för komfort, 

säkerhet och energibesparing i din bostad.

 Mycket fokus kommer att läggas på hur olika produkter kan samverka 

och hur man enkelt kan få dem att smälta in i din livsstil. Istället för styrning 

av enskilda produkter kommer scenarios spela en större roll, och redan nu 

kommer de första produkterna för detta.

io-homecontrol®: Fördelarna hos Somfy RTS plus mycket mer!

Gemensamt för io-homecontrol®  by Somfy och Somfy RTS är att de använder tråd-

lösa styrenheter, vilket gör att dyrbar kabeldragning och andra installationskostnader i 

bostaden minskar. Det som är unikt för io-homecontrol® är 2-vägskommunikationen 

som ger en kvittens i fjärrkontrollen på att ett kommando verkligen har blivit utfört. 

Du kan till exempel se att solskyddet körs ned – även om du inte befinner dig i samma 

rum!

Framtidsförväntningar

Inom kort kommer användarna inte bara att kunna manövrera sina produkter med 

fjärrkontroll utan även via Internet. För detta behövs en dator eller en ”smartphone” som t.ex. en iPhone! Tack vare återkopplingen får man alltid en 

 bekräftelse på att allt har fungerat, till och med om manövreringen görs när du är på resande fot!

Alla dessa fördelar gör io-homecontrol® till det ideala systemet för Home Motion. 

Fördelarna med io-homecontrol® för användarna

Spelar en roll i ditt liv

Genom att programmera ett scenario, kan du sätta 
flera io-homecontrol® produkter i rörelse samtidigt. 
Med endast ett klick anpassar sig ditt hem efter 
dina behov.
Med scenarios kan du skapa och återskapa din 
favoritatmosfär när helst du vill.

Med Skitter io programvara Med Skitter io programvara 
skapar du scenarios lika 
enkelt som du gör en spel-
lista över din favoritmusik 
på datorn. Laddas sedan 
enkelt över till din person-
liga “Scenario Player”.



*

Feed-back

De unika 2-vägsfjärrkontrollerna ger användaren feed-back. 

Kvittensen visas med hjälp av blinkande lysdioder och/eller ikoner 

på displayen. På så sätt kan användaren se att kommandot har 

utförts korrekt, även om produkten inte finns inom synhåll.

Säker radioteknik

Bekräftelse vid utförande av kommandon

Larm om någon produkt har stängts av

Möjligt att överstyra centralt kommando

Kompatibel med:

Somfys RTS-produkter

Somfy trådburen med RTS-mottagare

Somfy io-homecontrol® produkter

io-homecontrol® partnerprodukter

Installation

Autoscanfunktion

Flera produkter i samma rum

Flera produkter i hela huset

Utbyggnad i efterhand

Framtidssäkert

Säkerhet RTS io-homecontrol®

Öppning

Stängning

I rörelse

Kommandot utfört korrektKommandot utfört korrekt

Fel, kommandot kunde inte utförasFel, kommandot kunde inte utföras

io-homecontrol® – lika bekvämt som RTS, men har mer 
att erbjuda! 

* med TaHoma fr.o.m. 2012 



io-homecontrol®, ditt val för framtiden
Genom arbetet med RTS® (Radio Technology Somfy®) har Somfy fått unik och värdefull kunskap inom området radioteknologi. Detta har kraftigt bidragit 

till utvecklingen av solskyddsmarknaden, och Somfy har till och med tagit initiativ till en ny sektor: Home Motion.

Inspirierade av succen med RTS®, med mer än 10 miljoner system installerade över hela världen, har Somfy arbetat på att utveckla och sprida sitt nya 

radiokommunikationsprotokoll, io-homecontrol®, till andra stora aktörer inom byggnadssektorn.

På detta sätt kan Somfy komplettera funktionaliteten hos sina egna produkter med annan utrustning för hemmet, och lägga grunden till ett komplett 

system för komfort, säkerhet och energieffektivitet i hemmet.

Som alltid har Somfy visat sig vara en pionjär av innovativa, hållbara lösningar

som ligger i linje med marknadens krav, och som erbjuder högt mervärde för kunder 

och professionella samarbetspartners.

Några av fördelarna med io-homecontrol® 

•	 Endast	ett	motorsortiment	(Sunea	io)	för	både	kassett-	och	traditionell	

markis innebär enklare lagerhållning och administration.

•	 Samma	programmering	som	för	RTS	gör	övergången	enkel.

•	 Sol-	och	vindvärden	kan	enkelt	justeras	från	fjärrkontrollen.

•	 Tack	vare	tvåvägskommunikationen	kan	samma	vindsensor	ha	flera	olika	

gränsvärden, t.ex ett för terrassmarkisen och ett för fönstermarkiserna.

Snabbare installation och felsökning med tvåvägskommunikation

io-homecontrol®-motorerna och styrenheterna går snabbt och lätt att 

 installera, inte minst på grund av att alla styrningar är helt trådlösa. 1-vägsfjärr-

kontroller	(utan	kvittens)	som	t.ex.	Situo	io	går	snabbt	att	installera	på		liknande	

sätt	som	RTS.	Den	unika	2-vägsfjärrkontrollen	(med	kvittens)	talar	om	för	 instal-

latören vad motorn gör. För detta används ljussignaler eller ikoner. Dessutom "söker" 

 2-vägsfjärrkontrollerna under installationen själva automatiskt upp de  motorer som ska 

ställas in. Inom en snar framtid kommer motorerna också att kunna ställas in med en bär-

bar dator. Somfy-motorernas kvalitet garanterar att användaren inte behöver så mycket hjälp 

eller underhåll efter installationen. Om något fel skulle uppstå kan användaren själv avläsa på 

2-vägsfjärrkontrollen vad det är som är fel.

Flera säljuppslag tack vare samarbetet med io-homecontrol®-partners

Till slut bör det också nämnas att det nära samarbetet med övriga io-homecontrol®-partners kommer på sikt att ge nya säljuppslag. Fördelarna med att 

kombinera io-homecontrol®-motorer och styrenheter från Somfy med produkter från andra partners garanterar att det här kommer att bli framtidens 

styrsystem för solskydd!

Trådlös kommunikation
•	 I	två	riktningar	mellan	io-homecontrol® 

 mottagaren och fjärrkontrollen

•	 Automatisk	uppsökning	av	bästa	frekvens

•	 Automatisk	kvittens	på	att	kommandot	har	

utförts korrekt

Öppet system
•	 Tekniken	har	utvecklats	och	används	av	

flera tillverkare

•	 Produkterna	kan	kommunicera	med	

varandra

Tillförlitlig och säker
•	 Produkterna	lyssnar	bara	till	de	instal-

lererade fjärrkontrollerna och vice versa

•	 Problem	som	t.ex.	ett	hinder	meddelas	

med hjälp av lysdioder och ikoner

Fördelarna med io-homecontrol® för återförsäljarna

jalusi

solskydd

port

ytterdörr

takfönster

uppvärmning

belysning

garageport

io-homecontrol® sköter 

hela huset!
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Snabbare installation

Varje grupp har en lätt igenkännbar ikon, t.ex.  

grupp 1 = alla fönstermarkiser, grupp 2 = terrassmarkisen 

osv. Sol- och vindgränsvärden kan enkelt ställas in för 

varje grupp med fjärrkontrollen.

Enkel felsökning

Fjärrkontrollen slår larm om ett fel uppkommer. Den 

säger också till när batterierna i fjärrkontrollen eller 

 anslutna sensorer måste bytas.  Eftermarknadssupporten 

blir på så vis begränsad till ett minimum.

Alltid återkoppling

Fjärrkontrollen visar alltid vad som händer, t.ex. om en 

markis går ut eller in och om solfunktionen är aktiv.

Automatisk manövrering

När man hänger upp fjärrkontrollen på väggfästet startar 

den automatiska styrningen, tar man av den upphör 

automatiken. På så sätt kan användaren enkelt välja 

läge och ta kommandot över styrningen.

2-vägssändaren sänder en signal till 

motorn och tar emot en kvittens på att 

kommandot är utfört.

1-vägssändare fungerar som RTS, 

dvs. sänder ett kommando till en 

motor. 

io-homecontrol® är ett protokoll som möjliggör tvåvägskommunikation. Det innebär att installatören 

eller användaren kan se på fjärrkontrollen vad som händer. Easy Sun io är en fjärrkontroll som visar 

ikoner för att åskådliggöra vad som sker.

Med en io-homecontrol®-fjärrkontroll kan du se vad som händer!

io-homecontrol® med envägs eller tvåvägskommunikation
De vidstående symbolerna används för att visa vilka sändare som är 1-vägs  eller 2-vägs.
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Situo Mobile io

Repeater io

Eolis WireFree io

Easy Sun io

Eolis 3D WireFree io

Pack Sun Sensor ioSkitter io

Telis Composio io Impresario Chronis io

Fjärrkontroll för en produkt.

• 	Trådlös.
• 	Fjärrkontroll med väggfäste.
• 	MY-funktion (mellanläge).
• 	Lokal fjärrkontroll för t.ex. ett rum
•	 Ingen återkoppling.
• 	Med batteriindikator.

Ökar fjärrkontrollens räckvidd.

• 	Används i kombination med alla io-
homecontrol®-fjärrkontroller och vägg-
sändare.

• 	Ökar räckvidden med upp till 20 meter.
• 	Högst tre exemplar per installation.
• 	Ansluts till ett 230 V eluttag.

Skyddar solskydden mot vind.

• 	Trådlös vindsensor för alla solskydd.
• 	Vi rekommenderar att den kombineras med

Easy Sun io och Sensor Box.
• 	Inställning av vindvärdet för alla produkt-

typer samtidigt på sensorn eller för varje 
produkttyp enskilt på Easy Sun io.

• 	Enkel installation.
• 	Strömförsörjning: 2 st AA-stavbatterier.

Speciell fjärrkontroll för sensorer.

• 	Trådlös.
• 	Animering och förklaring med symboler.
• 	Återkoppling via lysdiod och display.
• Sol- och vindvärdet kan ställas in.
• 	In- och urkoppling av solfunktion för

1 grupp.
• 	Upp till fem grupper kan ställas in.
• 	MY-funktion (mellanläge).
• 	Display med batteriindikator.

Skyddar markisen mot starka vindar.

• 	Trådlös rörelsesensor (vind).
• 	Vindskydd för terrassmarkiser.
• 	Kör in terrassmarkisen när den vibrerar för

mycket, beroende på stark vind.
• 	Enkel installation.
• 	Strömförsörjning: 2 st AAA-stavbatterier.

Håller huset svalt.

• 	Trådlös solsensor för solskydd och jalusier.
• 	Paket med Sunis Wirefree io + Sensor Box io.
• 	Inställning av ljuskänsligheten via Easy Sun

io och Sensor Box io. 
• 	Upp till tio sensorer för varje Sensor Box io.
• 	Strömförsörjning: 2 st AA-stavbatterier.

Scenario Player.

• 	Scenario-spelare i fickformat för att aktivera
2 scenarios (t. ex. god morgon/god natt,		
gå ut/komma hem, öppet och ljust/dämpat 
och mysigt).

• 	Lätt att placera överallt.
• 	Enkel programmering via PC.

Central styrenhet som utnyttjar grupper.

• 	Trådlös.
• 	Används som fjärrkontroll med väggfäste.
• 	Återkoppling via lysdiod och display.
• 	Individuell eller gruppvis manövrering.
• 	Enkel menystruktur för uppbyggnad av

grupper.
• 	Upp till 40 produkter kan manövreras.
• 	Aktivering av lokalt avstängda produkter.
• 	MY-funktion (mellanläge).
• 	Display med batteriindikator.

Central styrenhet som utnyttjar scenarior 
enligt en tidsfunktion.

• 	Trådlös.
• 	Återkoppling via display.
• 	Enkel menystruktur för att skapa 16 egna

scenarior.
• 	Upp till 40 produkter kan styras.
• 	Aktivering av lokalt avstängda produkter.
• 	Manuell eller automatisk start av scenarior.
• 	Inbyggt tidur för aktivering av fem scenarior

per dygn.
• 	Dag- och veckoprogram.
• 	Display med batteriindikator.

Somfys io-homecontrol®-sortiment
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Smoove io

Smoove A/M io Smoove

 Artikel Artikelnr. ÅF-pris Rek.-pris
   (SEK exkl. moms) (SEK inkl. moms)

 Artikel Artikelnr. ÅF-pris Rek.-pris
   (SEK exkl. moms) (SEK inkl. moms)

Amber Bamboo Smoove Frame 9 015 026 180,- 225,-

Black Smoove Frame 9 015 023	 75,-	 94,-

	 Cherry Smoove Frame	 9 015 236 180,- 225,-

	 Closing Controller io	 1 822 201	 1111,-	 1388,-

Double Pure Smoove Frame 9 015 238	 39,-	 49,-

Easy Sun io Pearl 1 818 220	 1745,-	 2182,-

Easy Sun io Pure 1 818 219	 1587,-	 1983,-

Easy Sun io Silver Mat 1 818 221	 1745,-	 2182,-

	 Eolis 3D Wirefree io Black	 9 016 354	 1269,-	 1587,-

	 Eolis 3D Wirefree io Bronzal	 9 016 353	 1269,-	 1587,-

	 Eolis 3D Wirefree io White	 9 016 355	 1269,-	 1587,-

	 Eolis Wirefree io	 1 816 084	 1269,-	 1587,-

	 Impresario Chronis io Pure	 1 810 758	 2539,-	 3174,-

	 Impresario Chronis io Pearl	 1 810 759	 2698,-	 3372,-

	 Impresario Chronis io Silver Mat	 1 810 760	 2698,-	 3372,-

	 Keytis 4 Home io	 1 841 054 952,- 1190,-

	 Keytis 4 io	 1 841 053	 793,-	 992,-

Light Bamboo Smoove Frame 9 015 027 180,- 225,-

	 Lock Controller io	 1 841 055	 1269,-	 1587,-

Pack Sun Sensor io 1 820 003	 1587,-	 1983,-

Pure Smoove Frame 9 015 022	 23,-	 28,-

Repeater io 9 014 069	 1983,-	 2479,-

Silver Mat Smoove Frame 9 015 025	 75,-	 94,-

Silver Lounge Smoove Frame 9 015 024	 75,-	 94,-

Situo A/M io Pearl  1 800 110	 793,-	 992,-

Situo A/M io Pure 1 800 111	 635,-	 793,-

Situo A/M io Silver Mat 1 800 109	 793,-	 992,-

Situo io Pearl 1 800 107	 635,-	 793,-

Situo io Pure 1 800 088	 476,-	 595,-

Situo io Silver Mat 1 800 108	 635,-	 793,-

Situo Mobile io Pearl 1 800 113	 714,-	 893,-

Situo Mobile io Pure 1 800 112	 555,-	 694,-

Situo Mobile io Silver Mat 1 800 114	 714,-	 893,-

Smoove 1 A/M io Black Shine 1 811 015	 595,-	 744,-

Smoove 1 A/M io Pure Shine 1 811 013	 595,-	 744,-

Smoove 1 A/M io Silver Shine 1 811 014	 674,-	 843,-

Smoove 1 io Black Shine 1 811 005	 516,-	 645,-

Smoove 1 io Blue Light 1 811 088	 595,-	 744,-

Smoove 1 io Pure Shine 1 811 003	 516,-	 645,-

Smoove 1 io Silver Shine 1 811 007	 595,-	 744,-

Smoove Origin io 1 811 121	 461,-	 558,-

	 Telis Composio io Pure	 1 810 752	 1904,-	 2380,-

	 Telis Composio io Pearl	 1 810 753	 2063,-	 2579,-

	 Telis Composio io Silver Mat	 1 810 754	 2063,-	 2579,-

Skitter io 1 811 119	 1225,-	 1531,-

	 Walnut Smoove Frame	 9 015 237 180,- 225,-

Väggsändare för en produkt.

•	 Trådlös.
•	 Fräsch design 50 x 50 mm.
•	 Touch brytare.
• 	Välj fritt bland olika ramar.

Väggsändare för en produkt.

• 	Trådlös.
• 	Fjärrkontroll med väggfäste.
•	 Koppla bort automatiken med A/M-knappen.
• 	MY-funktion (mellanläge).
• 	Med batteriindikator.

Hållbar design.

Smoove är en modern väggsändare som passar 
med de flesta inredningar, tack vare kombinations-
möjligheterna med olika touch-enheter och ramar. 
Ta t.ex. den naturliga atmosfären hos trä och kombi-
nera den med finessen och enkelheten hos vitt, svart 
eller metalltoner. Smoove ger dig friheten att spegla 
din personliga stil.

Pure  Pure  
(även dubbel)
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Sunea io

Sunea 50 io, med 3 meter 3-trådig svart RRF-kabel.
Motortyp Vridmoment  Varvtal  Effektförbrukning Artikelnr. ÅF-pris Rek.-pris
  (N)  (varv/min)  (W)  (SEK exkl. moms) (SEK inkl. moms)

Sunea io 20/17	 20 	 17	 160	 1 113 216 3178,-	 3972,-

Sunea io 25/17 25 17 170 1 114 234 3264,-	 4080,-

Sunea io 30/17	 30	 17	 240	 1 115 205 3533,-	 4416,-

Sunea io 35/17	 35	 17	 240	 1 116 229 3648,-	 4560,-

Sunea io 40/17	 40	 17	 270	 1 117 223 3811,-	 4764,-

Sunea io 50/12	 50	 12	 240	 1 118 170 3984,-	 4980,-

Sunea 60 io, med 3 meter 3-trådig svart RRF-kabel.
Motortyp Vridmoment  Varvtal  Effektförbrukning Artikelnr. ÅF-pris Rek.-pris
  (N)  (varv/min)  (W)  (SEK exkl. moms) (SEK inkl. moms)

Sunea io 55/17 55 17 290 1 181 232 4080,-	 5100,-

Sunea io 70/17	 70	 17	 350	 1 182 209 4128,-	 5160,-

Sunea io 85/17	 85	 17	 400	 1 183 169 4560,-	 5700,-

Sunea io 100/12	 100	 12	 350	 1 184 104 4704,-	 5880,-

Sunea io 120/12	 120	 12	 400	 1 184 108 5318,-	 6648,-

En motor för både traditionell- och kassettmarkis
•	 Räckvidd: 20 meter genom två betongväggar.
• Back release reducerar dukspänningen när markisen är stängd.
• Stängningskraften är justerbar för att passa alla markiser.
• Back-impulsfunktion som alltid håller duken sträckt när markisen är utrullad.

• Kan kombineras med alla io-homecontrol® fjärrkontroller och
sol- och vindsensorer.

• Programmeras enkelt med en io-homecontrol® fjärrkontroll.
• Upp till nio fjärrkontroller kan programmeras.

io-homecontrol® motorer för solskydd
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Sunea Screen io

Sunea Screen 50 io, med 3 meter 3-trådig svart RRF-kabel.
Motortyp Vridmoment  Varvtal  Effektförbrukning Artikelnr. ÅF-pris Rek.-pris
  (N)  (varv/min)  (W)  (SEK exkl. moms) (SEK inkl. moms)

Sunea Screen io 6/17	 6 	 17	 120	 1 110 204 2611,-	 3264,-	

Sunea Screen io 10/17	 10 	 17	 160	 1 111 154 2736,-	 3420,-	

Sunea Screen io 15/17	 15	 17	 240	 1 112 250 2966,-	 3708,-	

Motor för fönstermarkiser, screens, markisoletter och korgmarkiser
•	 Räckvidd: 20 meter genom två betongväggar.
• Back release reducerar dukspänningen när markisen är stängd.
• Stängningskraften är inställbar så att markisen kan stängas fullständigt.
• Backimpulsfunktion som alltid håller duken sträckt när markisen är utrullad.

• Kan kombineras med alla io-homecontrol®-manöverdon och  
sol- och vindsensorer.

• Programmeras enkelt med en io-homecontrol® fjärrkontroll.
•	 Upp till nio fjärrkontroller kan programmeras.
• Lämpar sig för markiser.

Sunea Screen 50 io, med 5 meter 3-trådig svart RRF-kabel.
Motortyp Vridmoment  Varvtal  Effektförbrukning Artikelnr. ÅF-pris Rek.-pris
  (N)  (varv/min)  (W)  (SEK exkl. moms) (SEK inkl. moms)

Sunea Screen io 6/32	 6 	 32	 120	 1 110 200 2716,-	 3395,-

Sunea Screen io 10/32	 10	 32	 160	 1 111 151 2845,-	 3557,-

Sunea Screen io 15/32	 15	 32	 240	 1 112 247 3856,-	 3856,-
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J4 io + io plate

Oximo io
Motor för rulljalusier
•	 Bästa möjliga skydd och komfort tack vare:

- Hinderdetektering
- Inbrottsskydd med tillbehör (beställs separat)
- Frysskydd

•	 Förprogrammerat MY-läge (ventilationsläge för jalusin).
•	 Automatisk eller manuell gränslägesinställning.

Motor för fasadpersienner
• Radiomotor för fasadpersienner.
• Snabbt montage i kassett och IP-klassning, IP 55.
• Kan kombineras med alla io-homecontrol® fjärrkontroller och sändare.
• Feed-back via Easy Sun io, tack vare encoder-teknik.
• Kompatibel med io-homecontrol® sensorer.
• Programmeras enkelt med en io-homecontrol® fjärrkontroll.
• Elektroniskt gränsläge, enkelt att justera från io-homecontrol® fjärrkontroll.

•	 Inget underhåll av övre- resp. nedre gränsläge tack vare den automa-
tiska underhållscykeln.

•	 Kan kombineras med io-homecontrol® fjärrkontroller och sändare.
•	 Enkel och snabb inställning (Telis Composio io rekommenderas).
•	 Upp till nio fjärrkontroller kan programmeras.
•	 Rotationsriktningen kan ändras utan nollställning av motorn.

Oximo 50 io, med 5 meter 3-trådig vit VVF-kabel.
Motortyp Vridmoment  Varvtal  Effektförbrukning Artikelnr. ÅF-pris Rek.-pris
  (N)  (varv/min)  (W)  (SEK exkl. moms) (SEK inkl. moms)

Oximo io 6/17	 6 	 17	 90	 1 032 701 2582,-	 3227,-

Oximo io 10/17 10 17 120 1 037 690 2743,-	 3429,-

Oximo io 15/17	 15	 17	 140	 1 039 593 2904,-	 3630,-

Oximo io 20/17	 20	 17	 160	 1 041 633 3066,-	 3832,-

Oximo io 30/17	 30	 17	 240	 1 045 516 3388,-	 4235,-

Oximo io 40/17	 40	 17	 270	 1 049 607 3711,-	 4639,-

J4 io, med 5 meter 3-trådig svart RRF-kabel.
Motortyp Vridmoment  Varvtal  Effektförbrukning Artikelnr. ÅF-pris Rek.-pris
  (N)  (varv/min)  (W)  (SEK exkl. moms) (SEK inkl. moms)

J4 06 io 6/24	 6 	 24	 95	 1 210 363 3850,-	 4813,-

J4 10 io 10/24	 10 	 24	 110	 1 210 364 4100,-	 5125,-

J4 18 io 18/24	 18	 24	 155	 1 210 365 4450,-	 5563,-

io-homecontrol® motorer för fasadpersienner och jalusier
Be

st
äl

ln
in

gs
va

ra



2

Dexxo Pro io

Protexial io

Motordrivning av vipportar, sektionsportar och slagportar
•	 Högklassig prestanda: Upp till 90 000 cykler.
• Kompatibel med alla io-homecontrol® fjärrkontroller.
•	 Återkoppling om io-homecontrol® 2-vägs fjärrkontroll används.
• Enkel att installera, programmeras på 90 sekunder.
• Hinderdetekteringen är justerbar.

Trådlöst larmsystem (lanseras hösten 2011)
• Enkelt och snabbt att installera.
• Kan slås på/av med alla io-homecontrol® fjärrkontroller.
• Bekräftelse i fjärrkontrollens display.
•	 Konfigurering via manöverpanel (LCD ) eller PC.

• Möjlig access till larmet via internet,  
PC eller smartphone.

• Många tillbehör.

 Dexxo Pro io Dragkraft Max. portarea Artikelnr. ÅF-pris Rek.-pris
  (N)     (SEK exkl. moms) (SEK inkl. moms)

Dexxo Pro 800 io 800 9 m2 1 216 265 3146,-	 3933,-

Dexxo Pro 1000 io 1000 15 m2 1 216 170 3711,-	 4639,-

 
 Artikel  Antal cykler/dag  Artikelnr. ÅF-pris Rek.-pris

       (SEK exkl. moms) (SEK inkl. moms)

Rem 2,90 m i ett stycke 20 - 9 013 815 1008,-	 1260,-

Rem 3,50 m i ett stycke	 20	 -	 9 013 817 1105,-	 1382,-

Kedja high cycle 2,90 m 50 - 9 013 819 1008,-	 1260,-

Kedja high cycle 3,50 m	 50	 -	 9 013 820 1105,-	 1382,-

• Mjukstopp och mjukstart.
• Rem- eller kedjedrivning.
• Inbyggd belysning.

io-homecontrol® motorer för garageportar 
Larm

Protexial LCD Screen Centralenhet med telefonuppringare Inomhus siren
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io-homecontrol® är avancerad och säker teknik som är enkel att installera. Produkter med etiketten 
io-homecontrol® kan kommunicera med varandra och därigenom höja komforten, förbättra säker-
heten och spara energi.

www.io-homecontrol.com

www.somfy.se

Somfy Nordic AB

Box	60038

216	10	Limhamn

Sverige

Tel:	040	16	59	00

Fax:	040	16	09	98




