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Somfy motorizācijas risinājumi  
interjera žalūzijām un aizkariem



Jūs varat paļauties uz Somfy
Kāpēc Somfy? .... mēs cenšamies sasniegt izcilus rezultātus visur.  

Saturs

Glydea™ – motorizācijas risinājumi aizkariem ............................................................................................ 4

WireFree™ – bezvadu motori visu veidu žalūzijām .................................................................................... 8

SONESSE – klusākie motori iekštelpu žalūzijām ....................................................................................... 10

Bezvadu radio tālvadība ................................................................................................................................ 11

Somfy RTS radio tālvadības pultis .............................................................................................................. 15

Somfy  ir franču uzņēmums, kas nu jau vairāk kā 40 
gadus piedāvā praktiski neierobežotus automatizācijas 
un motorizācijas risinājumus interjera un eksterjera 
žalūzijām, aizkariem, markīzēm, garāžas un pagalma 
vārtiem. 

Pateicoties produktu kvalitātei, Somfy zīmols visā pasaulē 
kļuvis par automatizācijas risinājumu un mūsdienu 
tehnoloģiju līderi.

Somfy aizkaru, markīžu un garāžu vārtu motoriem un 
automatizācijas sistēmām tiek dota 5 gadu garantija. 
Teritorijas vārtu automātikai un barjerām - 3 gadu 
garantija. 
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Glydea™ ir īpaša, elastīga un uzticama aizkaru 
motorizācijas sistēma ar paplašināšanas un  
pilnveidošanas iespējām. 

• Manuāla  un automātiska vadība - “Lyrease” 
tehnoloģija. Tā automātiski atslēdzas, ļaujot 
vadīt aizkarus arī manuāli, nebojājot audumu vai 
mehānismus. 

• Motora izvietošanu (labajā vai kreisajā pusē)  
var viegli mainīt jebkurā laikā. 

• Nav nepieciešama tehniskā apkope.

• Motorizētai sliedei ir zems trokšņu  
līmenis (<50 DdB(A)).

• Vienmērīga kustības uzsākšana un apstāšanās.

• Regulējami gala slēdži ļauj aizkariem apstāties 
nepieciešamajā pozīcijā.

Glydea™ 
aizkaru motorizācijas risinājumi

Motora  
uzstādīšana 
piekaramajos 
griestos

Standarta  
uzstādīšana

• Patentēts un izcils motora korpuss - vadi pilnīgi 
neredzami, vadības bloks integrēts.

• Personalizēta pozīcija “My” - automātiski novieto 
aizkarus komforta pozīcijā.

• Papildus piederumu klāsts, kas palīdz  
piemērot Glydea tieši Jūsu interjeram.

Glydea™ 
aizkaru motorizācijas risinājumi



Glydea™ izsmalcinātība slēpjas motora vienkāršajā 
formā un sliedes dizainā.

Standarta 
skritulis

Glydea™ 35 
vilcējmehānisms - 
aizkariem līdz 35 kg.

Speciālie 
skrituļi

Vilcējmehānisms  
aizkariem līdz 60 kg.

“Lyrease” skārienjutības 
tehnoloģija

Komforta pozīcija “My”

Iebūvēts vadības bloks

Izcils korpusa dizains

Somfy jaunums

Somfy jaunums

Sliedes 
locījuma 
rādiuss min. 
30 cm.

Auduma  
siksna

Motoru  var novietot 
arī pretējā sliedes 
pusē

Ātras fiksācijas
griestu 
kronšteins

Dažādi vadības moduļi

Sienas kronšteins 
vienai vai divām 
aizkaru sliedēm

Standarta 
pagriežamais
griestu 
kronšteins 

Glydea™ - 
priekšrocība detaļās

Glydea™, Somfy 5 gadu garantija. Starptautiski sertifikāti.

Warranty

year

Tehniskie dati
• Sliedes garums līdz 12 m.
• Sliedes locījuma rādiuss līdz 30 cm.
• Plaša sliedes formu izvēle.
• Aizkaru svars līdz 60 kg.
• Plašs piederumu klāsts motorizācijas sistēmas 

pielāgošanai jebkuriem aizkariem.

ATVĒRŠANA UZ SĀNU CENTRĀLĀ ATVĒRŠANA

SLIEDES FORMAS

Glydea 35 35 kg / 6 m 35 kg /  6 m

Glydea 60e 60 kg / 12 m 60 kg / 10 m
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Ar WireFree motoriem var motorizēt: 

Rullo žalūzijas Plīse žalūzijasProjekcijas ekrāni Romiešu žalūzijas Horizontālās žalūzijas

Iekšējo žalūziju motorizācija
• Komforts - vairākas funkcijas, kas padarīs  

Jūsu ikdienu ērtāku.
•  Uzticamība - Somfy garantēta augsta kvalitāte  

un serviss.

Tagad vēl vairāk priekšrocību
• Dienas gaismas intensitātes precīza regulēšana.
• Automātiska interjera pasargāšana no  

saules stariem.
• Konfidencialitāte jebkurā laikā.
• Piemērotas atmosfēras radīšana jebkurā  

Jums vēlamā laikā.
• Individuāla vai centralizēta vadība.

WireFree™
Bezvadu risinājumi

WireFree™
Bezvadu risinājumi

Bezvadu instalācija
WireFree  motoru uzstādīšana neprasa vadu  
instalāciju vai papildus zināšanas elektro jomā.  
Pēc instalācijas motors nav redzams!

Vairāk kā tikai motors 
Vienkārša uzstādīšana - 100% bezvadu Somfy WireFree 
motori izstrādāti tā, lai to uzstādīšana  būtu vienkārša 
jebkurā interjerā. Arī vietās, kur nav paredzēta un 
ierīkota elektrības padeve.

Ilgs baterijas kalpošanas laiks
Pateicoties patentētai Somfy tehnoloģijai,  
baterijas kalpos līdz pat 2 gadiem. Kā?  
Ļoti vienkārši! Kad iekārta atrodas miera stāvoklī,  
tā nepatērē elektrību. 

Izvēles iespējas
Varat izvēlēties sev piemērotāko vadības tehnoloģiju:
•   Radio Technology Somfy (RTS) - visu mājas ierīču 

vadības standarts no Somfy.
•   Infrasarkano staru (IR) vadības sistēma.
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Vadiet žalūzijas 20m* attālumā ar Somfy eleganto radio 
tālvadības pulti! 
*Radio Tehnology Somfy (RTS) darbības rādiuss ir 200m ārpus 
telpām un 20m telpās (caur divām starpsienām).  
 
 
• Vadiet visas žalūzijas kopā vai katru 
atsevišķi ar vienu tālvadības pulti! 
• Atveriet žalūzijas, lai baudītu 
dienas gaismu vai noregulējiet žalūziju 
lameļu leņķa pagriezienu tā, lai saule 
neatstarotos televizora vai datora ekrānā!

Izvēle - pilnīgi automātiski! 
Žalūziju vadība ar taimeri nozīmē to, ka žalūzijas 
atvērsies un aizvērsies automātiski ieprogrammētā 
laikā pat tad, kad nebūsiet mājās.  
Saules sensors automātiski aizvērs žalūzijas, kad  
saule kļūs pārāk intensīva,  pasargājot interjeru  
un augus no saules.  

Baudiet ērtības, kuras sniedz Somfy motorizācijas 
risinājumi!

Thermosunis Indoor 
WireFree™ RTS
Autonoms  bezvadu temperatūras un 
saules sensors visu žalūziju vadībai 
vienā istabā.

Bezvadu radio tālvadība
Automātiskai žalūziju vadībai

• Vasarā: kad saules stari iespīd logā,
žalūzijas aizveras automātiski.

• Ziemā: žalūzijas atveras automātiski,
pilnībā izmantojot saules siltumu vai automātiski 
aizveras, ja istabā kļūstpārāk karsts.

Maksimāls komforts, minimāla piepūle
Aizstājiet  vecmodīgās žalūziju aukliņas ar  
tālvadības pulti! 
 
Tikai vienas pogas spiediens un Jūs varat  
aizvērt aizkarus vai piemērot žalūziju pozīciju,  
lai apturētu tās vēlamajā stāvoklī.

Somfy motori ievērojami pagarina žalūziju kalpošanas 
laiku. Tie garantē precīzu un nevainojamu darbību 
vienmēr un, pateicoties automātiskai vadībai,  
samazina žalūziju bojājumu risku. 

Īpaši klusi motori
Somfy  Sonesse® sērijas motori nodrošina tik zemu 
trokšņu līmeni, ka Jūs pat nepamanīsiet, ka tie 
darbojas! 

Iederas jebkurā interjerā
Pateicoties  motora nelielajam izmēram, tas lieliski 
iederas pat vissmalkākajos interjeros.

Viegli uzstādīt
Plašais motoru piederumu klāsts ļauj viegli un ātri 
aprīkot ar motoru  praktiski jebkura veida žalūzijas.

Īsts tehnoloģiskais atklājums!
•   Estētisks.
•   Kompakts.
•   Kluss.
•   Ar iebūvētu RTS tehnoloģiju.

Priekšrocības:
•   Sonesse® motori garantē ļoti zemu trokšņu līmeni, 
kas apmierinās pat visprasīgākos klientus.
•   Darbības trokšņa līmenis – 44 dB A.

Sonesse® motori izmantojami visām iekštelpu sistēmām:

Sonesse -  klusākie motori iekštelpu žalūzijām
Klusai un automātiskai žalūziju vadībai

Rullo žalūzijas Plīse žalūzijasProjekcijas ekrāni Romiešu žalūzijas Horizontālās žalūzijas
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Pure Silver Lounge

Light Bamboo Cherry

Silver Mat Black

Amber Bamboo Walnut

Pure shine Silver shine

Black shine

Plaša moduļu un rāmīšu izvēle, lai tos būtu viegli pieskaņot 
ikvienam interjeram.

Origin

Somfy vadības ierīces
Pāriet no manuālās vadības uz motorizētu ir vienkārši

Radio tālvadības pults ar taimera funkciju 
Telis 6 RTS Chronis 

16 kanālu radio tālvadības pults  
Telis 16 RTS

Izsmalcināts dizains
• Noapaļota forma.
• Ergonomiska.
• Sienas turētājs.

Ekskluzīvi no Somfy
• Komforta pozīcija “My” - piemērotākās atmosfēras 

radīšanai. Komforta pozīciju var izveidot katrai 
grupai atsevišķi.

Drošība
• Aizveriet visas aizsargžalūzijas ar vienu taustiņu!  

Nav nepieciešams aizvērt katru logu atsevišķi.

Centralizēts komforts vairs nav nekas neiespējams!  
Ar Telis 16 RTS 16 kanālu radio tālvadības pulti 
var vadīt visas mājās esošās motorizētās ierīces: 
aizsargžalūzijas, terases markīzes, iekšējās žalūzijas, 
aizkarus, ārējās rullo žalūzijas utt.

Radio tālvadības pulti tagad ir daudz vieglāk izmantot:
• Intuitīva programmēšana un ļoti
 vienkāršs, saprotams displejs.
• Pulti ieprogrammēt vai/un pārprogrammēt
 iespējams, kad vien tas nepieciešams.

Līdz pat 16 ierīču grupu vadība:
• Var vadīt vairākas ierīces vienā istabā vai
 vairākas produktu grupas.
•  Var vadīt katru produktu atsevišķi.

 
Līdz 6 ierīču grupu vadība:
• Vienkārša atvēršanas / aizvēršanas 

programmēšana.
• “Kopēšanas” funkcija: Jūs varat nokopēt vienas 

dienas programmu un sagalabāt to citai dienai. 
• “Enerģijas taupīšanas” režīms: iebūvētais  

taimeris atvērs / aizvērs žalūzijas, tiklīdz  
iestāsies krēsla.  

• Režīms “Krēsla”: ieprogrammētais  
aizvēršanas laiks tiek automātiski mainīts,  
atkarībā no dienas garuma.

• Klātbūtnes simulācijas scenārijs.

Pure – izsmalcināta 
krāsa, kas  
iekļaujas jebkurā 
interjerā.

Silver – mūsdienīgam 
interjeram, sekojot 
līdzi jaunākajām 
tehnoloģijām.

Sienas bezvadu radio slēdži Smoove 
Lielisks risinājums brīžiem, kad tālvadības pults  
nav pa rokai.  
 
Ilgtspējīga baterija ir viss, kas nepieciešams to darbībai. 
Smoove ļauj intuitīvi un raiti vadīt žalūzijas.

Bezvadu radio slēdzis Smoove
Automātiskai un manuālai žalūziju vadībai

Telis 6 Chronis Telis 16 RTS
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Chronis Smart RTS
Sienas radio taimeris vada  
žalūzijas ieprogrammētājā laikā.

Centralis Uno RTS
Esošās  vadu sistēmas 
pārveidošanai par Radio Technology 
Somfy ®.

Papildu iespējas  
Jūsu motorizācijas sistēmai

Izbaudiet  visas priekšrocības,  
ko sniedz motorizētas žalūzijas..

Pu
re

Lo
un

ge
Si

lv
er

Pa
tio

Telis 1 RTS
1-kanāla radio tālvadības 
pults.

Telis 4 RTS
5-kanālu radio tālvadības 
pults.

Telis Soliris RTS
1-kanāla tālvadības pults 
ar ieslēgšanas / izslēgšanas 
iespēju.

Telis 4 Soliris RTS
5-kanālu pults ar  
ieslēgšanas / izslēgšanas  
iespēju.

Somfy RTS
Radio tālvadības pultis

Somfy vadības ierīces
Pāriet no manuālās vadības uz motorizētu ir vienkārši



Telis Mod/Var Soliris RTS
1-kanāla radio tālvadības 
pults saules automātikas un 
lameļu precīzai regulēšanai.

Telis 4 Mod/Var RTS
5-kanālu  radio tālvadības 
pults lameļu precīzai 
regulēšanai.

Telis 16 RTS
Radio tālvadības pults visu 
mājas motorizēto ierīču 
vadībai (līdz 16 grupām).

Telis 6 RTS Chronis
Programmējama radio 
tālvadības pults ar taimeri  
6 ierīču grupu vadībai.

Telis 1 Mod/Var RTS
1-kanāla radio tālvadības 
pults saules automātikas un 
lameļu precīzai regulēšanai.

Pure Silver Lounge

Light Bamboo

Cherry

Silver Mat

Black Amber Bamboo

Walnut

Pure  
vshine

Silver 
shine

Black 
shine

Skārienjutīgie  
bezvadu slēdži 
Smoove:

Origin

Lo
un

ge
Si

lv
er

Pu
re

Somfy RTS
Radio tālvadības pultis ar “scroll” funkciju

Smoove bezvadu slēdžu rāmīši:

Somfy
motorizācijas risinājumi vārtiem un markīzēm

Neatkarīgi no tā,  
kāds ir jūsu garāžas  
un/vai pagalma vārtu  
tips, Somfy piedāvā  
savus risinājumus  
to motorizēšanai!

Izmantojiet  radio 
tālvadības priekšrocības  
un vadiet markīzi pat 
nepieceļoties no krēsla!  
Baudiet priekšrocības, 
kuras sniedz Somfy,  
un atvadieties no  
markīzes vadības  
ar kloķi!
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Somfy
motorizācijas un automatizācijas risinājumi

Somfy
motorizācijas risinājumi aizsargžalūzijām un iekšējām žalūzijām

Neatkarīgi no 
aizsargžalūzijas veida,  
Somfy piemeklēs 
motorizācijas  
risinājumu  
tieši Jums.

Motorizēt var  
gandrīz ikvienas  
žalūzijas un aizkarus. 
Iespējama vadu  
un bezvadu  
motorizācija. 

•  Markīzēm
•  Garāžas vārtiem
•  Teritorijas vārtiem

•  Interjera žalūzijām
•  Ārējām žalūzijām
•  Aizsargžalūzijām
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