Naturalnie
skuteczny.
Oximo Solar io
Ekologiczny system do
automatyzacji rolet z zasilaniem
wykorzystującym światło dzienne

Wybór

Dlaczego warto instalować

rolety zasilane energią słoneczną?
uszkodzeń wnętrza domu.

• Rozwiązanie autonomiczne,
niezależne od zasilania sieciowego.

Dlaczego warto, wybrać

Rozwiązanie zdalnie
sterowane kompatybilne
z centralą TaHoma

zestaw napędowy Somfy?

Gwarancja
niezawodności

Taka sama niezawodność jak
rolety elektrycznej, a do
działania nie wymaga pełnego
światła słonecznego.
Do naładowania akumulatora
wystarczy tylko naturalne światło.

The TaHoma application is available
for Android and iOS.

Optymalna autonomia
baterii:

minimum

45 dni

Autonomia akumulatora wystarcza
na minimum 45 dni, w całkowitej
ciemności, przy 2 cyklach
podnoszenia/opuszczania dziennie.

Gwarantowana
jakość


Cały ekosystem: panel, napęd i akumulator
objęte są 7-letnią gwarancją. Gwarancja jakości
zapewniająca prawdziwy spokój ducha.

7

LAT

GWARANCJI

…i żywotność
Panel słoneczny: 20+ lat*/Akumulator: 8+ lat*
* Testowane bezpośrednio przez zewnętrzne certyfikowane
laboratorium

Odpowiedzialny i
zrównoważony ekosystem
Zestaw napędowy Oximo Solar io spełnia rygorystyczne normy własnego
ekoprojektu Somfy – ACT FOR GREEN.

Uniwersalne
rozwiązanie

Nadaje się do montażu w Polsce, niezależnie od stopnia nasłonecznienia
i orientacji okna. Pasuje do każdego rodzaju rolety zewnętrznej.

Twój instalator

n Centrala automatyki domowej TaHoma

Umożliwia jednoczesne sterowanie wszystkimi
roletami z radiowymi napędami elektrycznymi
oraz oraz tworzenie scenariuszy
otwierania i zamykania rolet zsynchronizowane
z innymi urządzeniami (na przykład z
oświetleniem).
Dołącz rolety zasilane
energią słoneczną do
ekosystemu smart
home i steruj nimi z
aplikacji w smartfonie
lub głosowo!

Sterowniki
NADAJNIK NAŚCIENNY


n Smoove

io

Sterownik naścienny
mechaniczny lub dotykowy.
Służy do sterowania 1 roletą..
PILOT CENTRALNEGO
STEROWANIA
n Nina


io

Służy do sterowania wieloma
urządzeniami domowymi
pojedynczo lub grupowo, takimi
jak zautomatyzowane rolety,
markizy, żaluzje. Możliwość
sprawdzenia statusu
akumulatora napędu czy
ustawienia dokładnej pozycji
urządzeń bezpośrednio z ekranu
pilota.
KOMPATYBILNA
ze wszystkimi sterownikami
Sprawdź, czy w Twoim domu można
zainstalować rolety zasilane energią
słoneczną!

Z Somfy Solar App
dokonasz weryfikacji
w trzech krokach

i z łatwością wybierzesz
rozwiązanie najlepsze dla Ciebie!

Aplikacja Somfy Solar App jest
dostępna dla systemów Android i iOS
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• Bez prac remontowych, bez

sterowania

