
Vraag de Somfy RS100 io motor voor al uw rolluiken

Ontdek de 
RS100 io motor

De fluisterstille motor van Somfy



Smart & Smooth 
Fluisterstil
De Somfy RS100 io rolluikmotor is ongekend stil. Zowel binnen als buiten 
hoort u de motor bijna niet bij het openen en sluiten van uw rolluiken. En 
plaatst u de motor in de langzame “discrete modus” dan worden uw rolluiken 
zelfs nog stiller.

Eenvoudig en soepel
De RS100 io start en stopt uiterst beheerst door de «Soft start & Soft stop» 
functie. Hiermee beschermt u en verlengt u de levensduur van uw rolluik. De 
motor kan ook in de “discrete modus” worden bediend. Hierdoor opent en 
sluit het rolluik langzamer waardoor u het rolluik nauwelijks nog hoort.

Veilig
De combinatie van de Somfy motortechnologie en de verbinding van de motor  
met het rolluik zorgt dat een druk van meer dan 100kg kan worden weerstaan. 
Dit zorgt voor een prima preventieve werking tegen inbraak in uw woning.

Lange levensduur
Door de obstakeldetectie stopt het rolluik wanneer het geblokkeerd wordt of 
wanneer het rolluik zit vastgevroren. Dit voorkomt schade aan het rolluik en 
aan de motor. 

7 jaar garantie
7 jaar garantie wanneer het hele eco-systeem (motor+batterij+ 
zonnepaneel) Somfy producten zijn.

Geschikt voor alle rolluiken 
De RS100 io motor kan geïnstalleerd worden in nagenoeg alle rolluiken van 
alle raamafmetingen. Niet geschikt bij grote rolluiken bij een schuifdeur (pui).

Comfortabel & Connected 
Volledig beveiligde io-homecontrol® technologie met optimale 
betrouwbaarheid van het radiosignaal en met een real time  
status melding. Compatibel  met het TaHoma switch huis-
automatiseringssysteem van Somfy.

8 goede redenen om te kiezen voor 
een rolluik met de fluisterstille 
Somfy RS100 io motor
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Met deze afstandbedieningen opent 
en sluit u rolluiken individueel 
of per groep. De Situo 
afstandsbediening is 
verkrijgbaar in  
4 kleuren en wordt 
geleverd met  
wand steun.

Situo 5 io II 

De Chronis io 
opent en sluit uw 
rolluiken op de 
door u ingestelde 
tijden of op basis 
van de tijd waarop 
de zon opkomt en 
ondergaat. Met deze tijdklok kunt u 
ook eenvoudig handmatig uw rolluiken 
openen en sluiten.

Draadloze tijdklok, Chronis io 

De Somfy TaHoma switch is 
de schakel tussen u en uw huis. 
Met de TaHoma switch zijn 
alle aangesloten producten in 
en rond het huis via uw 
smartphone of tablet 
waar ook ter wereld 
te monitoren en te 
bedienen.

Afstandsbediening voor 
montage tegen de muur, 
met een schakelaar voor 
‘discrete modus’. 
De perfecte keuze voor 
uw rolluik met een 
RS100 io motor.

Smoove RS100 io

Verschillende  
bedienings- 
mogelijkheden

Bij Somfy spannen wij 
ons voortdurend in om 
de duurzaamheid te 
verbeteren met onze eco-
designed producten.

RS100 io, de 
‘ACT FOR GREEN’ motor

DISCRETE 
MODUS

TaHoma switch, 
Smart Home 

www.somfy.com

Somfy Nederland B.V.
Jacobus Ahrendlaan 1
2132 LP  Hoofddorp
085 0438 365
info.nl@somfy.com 
www.somfy.nl

NV Somfy SA (BeLux)
Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
België
T 070/222 000 (max 0,30€/min)
enduser.support.be@somfy.com
www.somfy.be


