
Draadloze bediening van verlichting



Maak uw verlichting draadloos 

en geniet van meer...

Uw verlichting bedienen op 

afstand. Vanaf elke plaats in 

en rondom uw woning. Maar 

ook vanaf grote afstand met 

een smartphone. Dat kan! 

Op de volgende pagina’s 

ontdekt u wat Somfy bedoelt 

met Home Motion en welke 

voordelen u dit kan bieden. 

De verlichting in en rondom 

uw woning is daar immers 

onderdeel van.
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•	 Inbrekers	afschrikken	door	 

	 met	verlichting	te	

	 doen	alsof	u	thuis	bent.

 

•	 Verminder	uw	energiever- 

	 bruik	door	verlichting	op	 

	 vooraf	bepaalde	tijden	aan	

	 en	uit	te	zetten.

•	 Thuis	komen	en	met	een		

	 druk	op	de	knop	uw		

	 verlichting	aanzetten.

•	 Draadloze	schakelaars	

	 toevoegen	zonder	

	 hakken	of	breken.

•	 Buiten	meer	comfort	door	 

	 tuinverlichting	op	

	 afstand	te	schakelen.

ENERGIE BESPARING

VEILIGHEID

COMFORT

VRIJHEID



Gordijnen

Verwarming

Dakraam

Verlichting

Alarm

Buitenjaloezie
Rolgordijn	

Toegangsdeur

Garagedeur

Toegangspoort

Terraszonwering

Pergola

Rolluik

Verticale	screens
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Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven - het comfort van 

klimaatregeling in de auto, mobiel internet, interactieve televisie, het past allemaal in 

ons leefpatroon. En dat geldt ook voor huisautomatisering. Somfy heeft hiervoor een zeer 

geavanceerd en gebruiksvriendelijk concept voor ontwikkeld: Home Motion.

Home Motion by Somfy maakt het 

mogelijk producten als verlichting maar 

ook zonwering, verwarming, rolluiken 

en beveiliging te automatiseren. Hierdoor 

kunt u deze producten zelf laten denken, 

programmeren of op afstand besturen, 

zelfs wanneer u aan de andere kant van 

de wereld bent. Dit alles gebeurt draadloos 

waardoor het systeem eenvoudig is aan te 

leggen en onbeperkt uitbreidbaar is met 

andere toepassingen.

Daarnaast	kunt	u	de	verlichting	automatisch	
aan	en	uit	laten	gaan	op	basis	van	vooraf	
ingestelde	tijden	of	scenario’s.	Zo	heeft	u	
alles	onder	controle	in	en	om	uw	woning.

Home	Motion	by	Somfy	is	een	betaalbaar	en	
modulair	systeem	waardoor	u	gemakkelijk	
met	enkele	producten	kunt	beginnen	
en	later	altijd	meerdere	producten	kunt	
toevoegen,	en	omdat	het	draadloos	is	kan	
dit	meestal	zonder	te	boren.	

Wat is Home Motion by Somfy?

Uw hele huis onder controle met Home Motion by Somfy!

Met Home Motion kunt u:

•	 Uw	verlichting	aan-	en	uitzetten	of	dimmen.
•	 Meerdere	verlichting	tegelijkertijd	aan/uitzetten/dimmen.
•	 Met	1	druk	op	de	knop	de	juiste	sfeer	creëren	–	bijvoorbeeld	licht	dimmen,	rolluiken	
	 dicht	en	gordijnen	dicht.
•	 Doen	alsof	u	thuis	bent	door	licht	automatisch	aan/uit	te	laten	gaan.
•	 Zonder	te	boren,	hakken	of	breken	nieuwe	schakelaars	toevoegen.
•	 Op	afstand	via	internet	uw	huis	besturen	met	uw	smartphone,	tablet	of	computer.
•	 Verlichting	automatisch	aanzetten	wanneer	uw	Somfy	alarm	installatie	afgaat.
•	 Uw	huis	klaar	maken	voor	de	toekomst.



Steek deze stekkerdoos ontvanger 
in een stopcontact om draadloos 
verlichting te kunnen schakelen.
• Met ingang voor één verlichting 
 of via tafelcontactdoos meerdere 
 producten
• Maximale belasting: 2000 W
• Alleen aan/uit functie
• Voor gebruik binnenshuis.

•	Home	Motion	door	Radio	Technologie	
	 Somfy	(RTS) 
•	Betrouwbare	techniek 
•	Persoonlijke	instelmogelijkheden
•	Groot	assortiment
•	Eenvoudig	modulair	uit	te	breiden
•	Signaalkracht	door	2	betonnen	muren
•	Bereik:	20	meter	in	huis

De wereld van verlichting is constant in beweging. De gloeilamp is snel aan 

het verdwijnen terwijl LED verlichting aan een grote opmars bezig is. Somfy 

kan alle soorten verlichting draadloos besturen, binnen- of buitenhuis.

Om uw verlichting draadloos te maken heeft u een draadloze zender en 

ontvanger nodig die met elkaar communiceren. Uw Somfy dealer helpt u 

graag verder met het maken van keuzes.

Wilt	u	één	of	meer	gloeilampen,	spaarlampen,	halogeen,	LED	of	TL	verlichtingen	bedienen?	
Of	een	combinatie	hiervan?	Betreft	het	hier	alleen	voor	binnenshuis	toepassing	of	moeten	er	
ook	buiten	aan	het	huis	of	rondom	verlichtingspunten	geplaatst	worden?

Wat is er voor nodig om uw verlichting 
draadloos te kunnen bedienen?

Stap 1: welk type verlichting wilt u op afstand bedienen?

STEkkERDOOS ONTVANGER BINNEN ONTVANGER

Elk	type	verlichting	heeft	een	bijbehorende	eigen	ontvanger.	De	ontvangers	zijn	verkrijgbaar	als	inbouw-	of	opbouwversie,	voor	binnen	of	
buitentoepassing,	met	wel	of	geen	dimfunctie,	in	verschillende	afmetingen	en	leverbaar	in	een	24	V	(met	trafo)	en	230	V	uitvoering.

Stap 2: de verschillende ontvangers

230 V inbouw binnen ontvanger 
• Voor het bedienen van alle typen 
 binnen- of buitenverlichting
• Met aansluiting voor 1 product
• Maximale belasting: 500 W
  (afmeting: 81 x 81 x 45 mm)
• Alleen aan/uit functie.
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Buitenontvanger voor bediening 
van buitenverlichting.
• Met aansluiting voor 1 lichtpunt 
• Maximale belasting: 500 W
• Alleen aan/uit functie
• Voor alle typen verlichting.

BuITEN ONTVANGER
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INBOuw ONTVANGER

Inbouwontvanger met dimfunctie.
• Voor besturing van 1 verlichting
• Maximale belasting: 2000 W
• Alleen geschikt voor gloeilampen 
 en halogeenverlichting.
• Kleine ontvanger voor in plafond 
 of verlichtingsbehuizing.
• Voor gebruik binnenshuis.

Voor bediening van het hele huis.
• Via een App of de PC stuurt u producten in huis naar 
 elke gewenste positie
• Controle waar u ook bent.

Smoove, draadloze wandbediening met tiptoets
- Voor lokale bediening van 1 product (groep)
- Past eenvoudig in schakelaars van o.a. Gira, 
   Jung en Bush-Jaeger
- Schakelgedeelte leverbaar in 3 kleuren
- Omlijsting leverbaar in 8 kleurafwerkingen.

Telis 1 RTS afstandsbediening
- Voor bediening van 1 product (groep)
- Leverbaar in 4 kleuren.

Telis 4 Modulis RTS afstandsbediening
- Voor bediening van 4 individuele producten
- Scroll knop met dimfunctie
- Leverbaar in 3 kleuren.

TELIS	1	RTS	

SILVER

TELIS	1	RTS	

PURE

TELIS	1	RTS	

PATIO

TELIS	1	RTS	

LOUnGE
TELIS	4	

MODULIS	RTS	

SILVER

TELIS	4	

MODULIS	RTS	

LOUnGE

TELIS	4	

MODULIS	RTS	

PURE

PURE SILVER	MAT SILVER	LOUnGE BLAck

LIGHT	BAMBOO AMBER	BAMBOO cHERRy WALnUT

SILVER	SHInEPURE	SHInE BLAck	SHInE

Somfy	beschikt	over	een	zeer	uitgebreid	assortiment	producten	waar	u	uw	verlichting	mee	kunt	bedienen.	Al	dan	niet	in	combinatie	met	
andere	producten	in	huis	zoals	zonweringen,	gordijnen,	garagedeur,	rolluiken	en	meer.	Er	is	keuze	aan	lokale	bedieningen	zoals	een	wand-
schakelaar,	een	afstandsbediening	of	bedienen	via	uw	smartphone	of	tablet.	Ook	hier	zijn	weer	combinaties	mogelijk.

Stap 3: uw gewenste bedieningsvorm

wANDBEDIENING

AFSTANDSBEDIENING

SMARTPHONE & TABLET



Terrasverwarmer RTS voor 16 m2

- Infraroodlamp met ingebouwde RTS ontvanger.
- Warmtestanden: 0-33-66-100%.
- Leverbaar in: wit (RAL 9010), antraciet (RAL 7016) 
 en titanium/zilver (RAL 9006).

Somfy advies:  Sluit de terrasverwarmer aan op een aparte elek-

tragroep. Bij plaatsing onder een zonnescherm: gelieve minimaal 

30 cm afstand aan te houden.

Verlichtingsbalk RTS
- Kantelbare lichtbalk (300 cm) met ingebouwde 
   RTS ontvanger. 
- Voorzien van 2 verchroomde ophangpunten 
   (identiek aan onderstaande terrasverwarmer)
- 5 halogeenspots (20 W).
- Kleur: wit (RAL 9010).
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naast	uw	bestaande	verlichting	die	u	graag	op	afstand	wilt	bedienen,	kunt	u	desgewenst	verder	uitbreiden	met	de	dimbare	halogeen	ver-
lichtingsbalk	en	een	comfort	verhogende	terrasverwarmer	van	Somfy.	U	geniet	voortaan	langer	van	uw	terras!	

Stap 4: beschikbare accessoires

TERRASVERwARMING

VERLICHTINGSBALk
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TaHoma	is	een	optionele	uitbreiding	

binnen	Home	Motion	en	maakt	het	

mogelijk	uw	woning	ook	ver	van	huis	

te	monitoren	en	te	besturen.	 

Simpelweg	door	in	te	loggen	via	de	

App	op	uw	smartphone	of	tablet.	Met	

de	TaHoma	router	bij	u	thuis	en	de	

interface	op	uw	scherm	voert	u	alle	

gewenste	commando’s	uit,	waar	ter	

wereld	u	ook	bent	en	op	elk	moment.

> Via internet controle over uw hele huis

Thuis:
•  Bedien uw verlichting	en	andere	appara-
ten	met	een	smartphone,	tablet	of	Pc.	

 
•  Activeer of deactiveer scenario’s met een 

enkele druk op de knop. Ze	kunnen	heel	
eenvoudig	worden	geprogrammeerd.

Als u uit huis bent:
•  Een gerust gevoel,	schrik	dieven	af	door	
binnen-	en	buitenverlichting	te	automati-
seren	alsof	u	thuis	bent.	

•  Herstel onoplettendheden:	bijvoorbeeld	
als	iemand	is	vergeten	een	rolluik	te	sluiten.

> Hoe werkt het?

De	Somfy	TaHoma	wordt	verbonden	met	het	
internet	modem	bij	u	thuis.	Vervolgens	kunt	u	
via	de	TaHoma	uw	verlichting	instellen	en	op	
afstand	bedienen.	
Maar	ook	die	van	andere	producten	zoals	de	
zonwering,	rolluiken,	gordijnen,	garagedeur	tot	
zelfs	het	alarmsysteem.

TaHoma® controle via uw 
smartphone of tablet!



Uw lokale Somfy dealer:

Over Somfy

Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot de specialist en markt-

leider in Home Motion. Somfy is fabrikant van elektrische 

bediening- en besturingssystemen voor zonwering, 

rolluiken, gordijnen, raamdecoraties, tuinhekken, garage-

deuren, alarm, verlichting en nog veel meer. 

Wereldwijd is Somfy actief in 70 landen en hebben Somfy 

producten hun betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen 

eindgebruikers.

Somfy, garantie voor betrouwbaarheid

 • Somfy producten voldoen aan alle 

  Europese veiligheidsregels.

 • Voordat Somfy producten bij u thuis 

  worden geïnstalleerd, zijn deze eerst van 

  tevoren uitgebreid getest in laboratoria.

 • Somfy geeft 5 jaar productgarantie op alle 

  motoren en besturingen.

Uitgebreid dealernetwerk

Somfy oplossingen worden uitsluitend geleverd via de 

betere vakhandel. Deze onderscheiden zich door hun vak-

kennis, assortiment, kundige installatie en service. Ga naar 

onze dealerlocator op om een lokale Somfy dealer te vinden.

www.somfy.nl
www.homemotion.nl www.somfy.be

Somfy Nederland B.V.

Postbus	163

2130	AD	Hoofddorp

nederland

T	+31	(0)23	56	25	051

info@somfy.nl

NV Somfy SA (Belux)

Mercuriusstraat	19

B-1930	Zaventem

België

T	+	32	(0)	2	712	07	70

info@somfy.be
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iPhone® en iPad® is een geregistreerd 

handelsmerk van Apple Inc.

Somfy BelgiëSomfy Nederland


