NOVÁ GENERACE DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ SOMFY
Telis 16 RTS
Telis 6 Chronis RTS
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Dopřejte si komfort
centrálního ovládání

NOVÝ NADČASOVÝ DESIGN
zaoblené hrany pro komfortní držení.
· Měkké,
Ergonomicky
· ovládání. navržená tlačítka pro pohodlné
držák pro snadné a nenápadné
· Nástěnný
uchycení na zeď.

Ovládejte své předokenní rolety, markýzu, venkovní
žaluzie, osvětlení, garážová vrata nebo vjezdovou
bránu pouhým stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.
S novými dálkovými ovladači Somfy je to tak jednoduché.
Vyzkoušejte ovladače Telis 16 RTS nebo Telis 6 Chronis RTS,
které uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků.
HARMONIE

Telis 16 RTS Pure
kanálový dálkový ovladač pro ovládání
· 16
jednotlivých zařízení nebo jejich skupin.
přiřazení ikony koncového výrobku.
· Možnost
Možnost
individuálního
· kanálu, resp. ovládanéhopojmenování
zařízení.
Napájení
pomocí
dvou
baterií
1,5 V
· (typ LR3, velikost AAA).
ve vnitřních prostorách
· Použití
(krytí IP 30).
· Pracovní teplota: 0-60 °C.

barevná provedení, která padnou do
· Dvě
každého interiéru.
- čisté, neutrální provedení pro každý
· Pure
interiér.
- stříbrný povrch ladící s moderními
· Silver
interiéry.

UŽIVATELSKY NENÁROČNÝ
programování - uživatel si sám
· Intuitivní
může jednoduše změnit naprogramování

Telis 6 Chronis RTS Silver
kanálový dálkový ovladač s funkcí
· 6spínacích
hodin.
Provoz
v
manuálním
nebo automatickém
· režimu.
režim: použití jako běžný
· Manuální
6 kanálový dálkový ovladač povely NAHORU,

·
·

·

DOLŮ, STOP / mezipoloha «my»
«my».
Automatický režim: povely se vysílají
automaticky podle uloženého časového
programu, každý den v týdnu může
mít svůj časový program.
V automatickém režimu je možné zapnutí
funkce simulace přítomnosti v domě.
Do časového programu je možné zařadit povely
pro zapínání a vypínaní sluneční automatiky.
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·

ovladače podle potřeby.
Jednoduché používání - díky tlačítku «my»
můžete snadno vyvolat svou oblíbenou
polohu.
Velký přehledný displej pro zobrazení
ovládaného zařízení.

