
Objednávky
Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace
Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. ledna 2021. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky plati Vseobecne obchodní podminky Somfy v aktuálním 

znení (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo zmeny cen v prubehu roku v prípade zmeny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku 

o více nez 3%.

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5

Dodací termíny jsou 3-15 pracovních dní ode dne objednání.

Zboží označené přesýpacími hodinami však není skladovou položkou (obvyklé dodání cca 15 pracovních dní). 

!! Dodací termíny se mohou lišit. Bližší potvrzení termínu dodání obdržíte v potvrzení případné objednávky !!

Katalog Somfy 2021 - Ovladače a přijímače

Mezinárodní 
společnost s 

lokální 
přítomností ve 
více než 60 
zemích světa

7 výrobních 
závodů napříč 

kontinenty

Více než 400 
výzkumných 

pracovníků ve
vlastních

vývojových 
centrech

50 let 
společnosti v 

rodinném 
vlastnictví
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TaHoma

Technické údaje

(V) (Hz) (A) (kg) (mm) (mm) (mm)

230 50 1,75 200 IP20 0,24 109 96 115

Popis výrobku Balení

1

Návody ke stažení ZDE

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
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E-mail upozornění:

Push notifikace:

40

20

200

* Sluneční senzor nesmí být současně spárován přímo s pohonem

Typ zařízení

io zařízení:

EnOcean zařízení:

OVP zařízení:

 Max. počet

200

128

200

Časových scénářů:

TaHoma box io (TaHoma box, 1x USB napájecí kabel a 1x síť. kabel RJ45 1m) 1811478 6 446,28 60 ✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost
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- kompatibilní se všemi přijímači io-homecontrol®, RTD a RTS a 

jinými viz technická specifikace

Výhody pro vaše podnikání

- vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše 

snadno nastaví podle průvodce a po instalaci si mohou upravit 

nastavení dle svých potřeb, aniž by se museli bát, že cokoliv 

poškodí nebo smažou

Nová dimenze vašeho podnikání

- rozšiřuje sortiment produktů, které lze nabídnout nad rámec 

stínicí techniky

Max. počet zař. (všechny protokoly):

Počet kamer: 5

Zwave zařízení: 232

Přehrávačů scénářů: 20

HUE Bridge: 1 brána (50 světel)

Scénářů: 40

Server pro aktivaci: https://www.somfy-connect.com/cs/

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- u io-homecontrol® a dalších vybraných produktů je zobrazena 

aktuální pozice nebo stav každého výrobku: 

- jsou uzamčeny vchodové dveře? 

- jsou zatažené rolety? 

- je zhasnuto?

- TaHoma umožňuje propojení s několika čidly s možností 

automaticky spustit požadovaný scénář*

- snadná a komfortní obsluha pomocí webového 

prohlížeče/aplikací pro android a iOS

- jednoduché nastavení systému pomocí PC/iPadu

- přehledné: každý výrobek může být individuálně pojmenován, 

přiřazen do místností / pater / lokací

- kompatibilní s vybranými výrobky: Velux, Philips HUE, 

Honeywell, Hitachi, GU, Hoppe a další

Provozní teplota: 5°C až +50°C

Kmitočtové pásmo: 433,42 / 868,25 / 868,95 / 869,85 MHz

RTS zařízení: 50

RTD zařízení: 50

RTDS zařízení: 50

6

3

neomezeně

SMART scénářů:

Podmínek ve SMART:

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- bezdrátové ovládání výrobků v domě pomocí chytrého mobilního 

telefonu, tabletu nebo přes webové rozhraní PC

- bez nutnosti elektroinstalace / zásahu do interiéru

- u io-homecontrol® a dalších vybraných produktů je zobrazena 

aktuální pozice nebo stav každého výrobku

- umožňuje snadnou tvorbu scénářů (aktivace 

manuálně/časově/senzory)

- snadná tvorba denních scénářů, které je možné přiřadit do 

týdenních scénářů

- řízení až 200 io-homecontrol® zařízení

- mobilní aplikace pro Android a iOS

- více informací na www.somfy.cz 

nebo www.somfy.sk

Řídící jednotka TaHoma® vám umožní ovládat a automatizovat vaši chytrou domácnost 

Somfy  díky připojení k internetu odkudkoliv

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
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Connexoon io

Technické údaje

(V) (Hz) (mA) (kg) (mm) (mm) (mm)

230 50 500 40 IP30 0,77 144,7 60,8 22,4

Popis výrobku Balení

1

1

Návody ke stažení ZDE

* Balení vždy obsahuje: Connexoon box io, 1x USB napájecí kabel a 1x síťový kabel RJ45 1m

** Více informací v sekci Pohony pro vrata a brány

*** Sluneční senzor nesmí být současně spárován přímo s pohonem

Sada Elixo 500 3S & Connexoon box io */** 1216508 12 500,00 36/60 ✓

✓

ro
zm

ěr
 š

íř
ka

ro
zm

ěr
 v

ýš
ka

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost
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Výhody pro vaše podnikání

- vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše 

snadno nastaví podle průvodce a po instalaci si mohou upravit 

nastavení dle svých potřeb, aniž by se museli bát, že cokoliv 

poškodí nebo smažou

Nová dimenze vašeho podnikání

- rozšiřuje sortiment produktů, které lze nabídnout nad rámec 

stínicí techniky

Connexoon box io 1811429 3 632,23 60

https://www.somfy-connect.com/cs/

1 brána

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Provozní napětí: 230V 50 Hz

3 aplikace s následující kompatibilitou: 

Access - garážová vrata, brány, přijímače pro osvětlení, zabezp. 

systémy, dveřní zámky, Philips Hue

Terrace - markýzy, pergoly,screeny, přijímače pro osvětlení, 

sluneční a teplotní senzory***

Window - rolety, žaluzie, screeny, přijímače pro osvětlení, Philips 

Hue, sluneční a teplotní senzory***

Typ zařízení  Max. počet

Maximum zařízení: 40

Maximum senzorů: 4

Maximum scénářů: 4 (v jedné aplikaci)

Maximum časovačů: 8 (Connexoon Window)

Maximum HUE:

Server pro aktivaci:

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Krytí: IP 30 

Kmitočtové pásmo: 868,25 / 868,95 / 869,85 MHz

- u io-homecontrol® a dalších vybraných produktů je zobrazena 

aktuální pozice nebo stav každého výrobku: 

- jsou uzamčeny vchodové dveře? 

- jsou zatažené rolety? 

- je zhasnuto?

- lze vytvořit a spouštět až 4 scénáře pro současné ovládání 

několika připojených zařízení najednou

- kontrola stavu připojených zařízení jedním kliknutím

- u aplikace Window lze nastavit vaše zařízení v závislosti na čase, 

aktivovat časovač, simulovat přítomnost, nebo zapnout/vypnout 

sluneční automatiku

- u aplikace Access vjezdová brána reaguje na vaši polohu/příjezd 

k domu (funkce geolokalizace)

Rozměry: 110x71,5x24 mm

Hmotnost: 77 g

Provozní teplota: 5°C až +35°C

- bezdrátové ovládání vybraných io zařízení pomocí chytrého 

mobilního telefonu nebo tabletu

- u io-homecontrol® a dalších vybraných produktů je zobrazena 

aktuální pozice nebo stav každého výrobku 

- funkce časovače (časové spouštění akcí, simulace přítomnosti)

- funkce geolokalizace (aplikace Access)

- funkce snapshot (aplikace Terrace)

- mobilní aplikace pro Android a iOS

- více informací na www.somfy.cz 

nebo www.somfy.sk

Řídící jednotka Connexoon® vám umožní ovládat zařízení io v prostředí vašeho 

domova díky připojení k internetu odkudkoliv

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE
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Somfy One+

Technické údaje

(V) (Hz) (A) (kg) (mm) (mm) (mm)

230 50 1,5 0,35 90 110 90

Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1

1

1Somfy Radio Extender 1870390 2 400,00 60 ✓

Klíčenka Key fob 1870384 640,50 60 ✓

Venkovní siréna 1870386 3 190,08 60 ✓

Vnitřní siréna 1870389 2 768,60 60 ✓

✓

Vnitřní pohybové čidlo 1870385 1 500,00 60 ✓

Čidlo IntelliTAG™ 1870382 1 090,91 60

Dostupnost

Sada Somfy One+ (sada včetně čidla IntelliTAG™a klíčenky Key fob) 1870388 8 256,20 60 ✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
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Max. rozšiřitelnost: 50x čidlo, 50x klíčenka Key fob, 2x venkovní siréna, 2x vnitřní 

siréna, 2x opakovač radiového signálu, 3x bezpečnostní kamera

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 Somfy One je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství 

Somfy Protect: 

- čidlem IntelliTAG™

- vnitřním pohybovým čidlem

- vnitřní sirénou 

- venkovní sirénou

- klíčenkou Key fob

- bezpečnostní kamerou
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Noční vidění 6 m s mechanickým infračerveným filtrem

Vestavěný reproduktor a mikrofon

Motorizovaná clona

Radiová frekvence Somfy Protect 868 Mhz

Až 7 dní nepřetržitého nahrávání (volitelná placená služba)

NOVINKA! 

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Vaše "All-In-One" (vše v jednom) bezpečnostní řešení včetně 

sirény, bezpečnostní kamery a pohybového čidla

- vestavěná HD kamera s nočním viděním

- vestavěná siréna 90+ dB

- okamžité zasílání upozornění při detekci poplachu

- kompatibilní s příslušenstvím Somfy Protect

- kompatibilní s TaHoma

- vzdálené upozornění na přítomnost kouře detekované externím 

kouřovým čidlem

Bezpečnostní řešení typu "vše v jednom" včetně vestavěné sirény, bezpečnostní 

kamery, pohybového čidla a záložního zdroje

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

- Pokud je v domě zjištěno vniknutí, siréna o výkonu 90 + dB se 

automaticky zapne, aby odradila narušitele. Pokud chcete, můžete 

mít nastaven tichý režim a sirénu spouštět ručně jednoduchým 

kliknutím z chytrého telefonu.

- Fotografie a video jako důkaz. Jakmile fotoaparát detekuje 

vetřelce, fotografie se okamžitě uloží a kamera natočí a uloží 

několikasekundový záznam pohybu.

- Sdílejte přístup k vašemu systému se svými sousedy, přáteli nebo 

rodinou. Při nízkém stupni varování budou moci na místě 

zasáhnout, pokud nejste zrovna k dispozici.

- Chcete-li chránit vaše soukromí, motorizovaná clona kamery se 

při návratu domů automaticky zavře a otevře se, když domov 

opustíte. Můžete ji ovládat ale i z aplikace.

- Umístěte Somfy One na požadované místo a připojte jej. Stačí 

pouze několik kliknutí z vaší aplikace a váš systém začne fungovat. 

Přemisťování Somfy One je snadné, protože jej nemusíte znovu 

instalovat.

- Díky své kompatibilitě s Amazon Echo* můžete svůj Somfy One 

jednoduše ovládat i hlasem. Máte plné ruce, když opouštíte 

domov? Jednoduše řekněte Amazon Echo, aby aktivoval alarm, 

když jste na cestě z domu.

Somfy One+ nabízí navíc (oproti Somfy One):

- Vestavěnou záložní baterii s autonomním provozem až 3 h a 

upozorněním push zprávou v případě výpadku proudu. 

- V případě výpadku internetového připojení (Wi-Fi) jsou záznamy 

dočasně ukládány na SD kartu.

- Čidlo IntelliTAG™ a klíčenka Key fob již v sadě

* v závislosti na dostupnosti Amazon Echo v dané zemi

Vestavěná siréna 90+dB

Rozměry: 90 mm x 110 mm

Napájení: 5V/1,5A napájecí zdroj

Materiál polykarbonát, barva bílá

Bezpečnost komunikace (SSL/TLS s RSA) a šifrovaný cloud storage (AES-256)

Detekce pohybu 5 m / rozpoznání zvířat

Ochrana proti neautorizované manipulaci

CE/FCC certifikace

Video záznam 10 s uložený 1 den, pokud je detekován pohyb

Doporučená min. rychlost uploadu: 500 Kbps

Čip 1/3" CMOS AR0330

Objektiv širokoúhlý 130° (diagonálně), digitální zoom 8x

Bluetooth 4.0

Rozlišení Full HD 1080 p / 30 fps

Wi-fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) | Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed
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Detektor kouře Somfy One + 

Popis výrobku Balení

1

Návod ke stažení ZDE

Kouřový detektor SFY Protect 1870289 1 367,77 60 ✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Protect Home alarm - Somfy Protect Home Alarm je jediný 

bezpečnostní systém, který se

přizpůsobuje vašim potřebám a 

vašemu každodennímu životu

Somfy ONE / ONE+ - Bezpečnostní řešení

typu "vše v jednom" včetně vestavěné

sirény, bezpečnostní kamery,

pohybového čidla a u One+ i

záložního zdroje

Okamžité notifikace

V případě detekce kouře okamžitě informuje vybrané uživatele push 

notifikací, SMS a emailem s fotografíí 

Výkonná siréna

Vestavěná siréna 85dB

Spolupráce jednotlivých čidel

V případě detekce požáru si jednotlivá čidla předají informaci a alarm 

je tak předáván i ve velmi rozsáhlých nemovitostech

Aplikace

Vypnutí falešného poplachu (například v kuchyni) přímo v aplikaci bez 

nutnosti stisknout tlačítko na detektoru

Baterie

Dlouhá životnost a přehled o stavu baterií v aplikaci. Při nízkém stavu 

baterií jsou opakovaně informováni vybraní uživatelé.

Snadná instalce

V balení kompletní instalační materiál pro montáž na stěnu či strop. 

Instalční průvodce je součástí aplikace SomfyProtect

Připomenutí testu funkčnosti 

Aplikace uživateli připomíná periodické zkoušky funkčnosti

Způsob detekce kouře: optické čidlo

Napájení: 2 x 1,5V AA baterie

Životnost na baterie: 5 let autonomně, 2 roky v systému

Rozměry: průměr 12cm, výška 3 cm

Komunikační protokol: součást systému Somfy protect

Vestavěná siréna 85 dB

Maximální počet čidel pro jednu instalaci: 10

Certifikace: CE - EN 14604

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- kompatibilní pouze se Somfy One / One + a Home alarm

- lze propojit více čidel a ochránit tak celou nemovitost 

- Díky aplikaci Somfy Protect dokáže informovat o vzniku požáru ať 

už jse kdekoliv

Inteligentní detektor kouře s online notifikacemi a kompatibilitou s řadou Somfy Protect 

(One, One+, Home alarm)

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
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Indoor Camera

Detekce pohybu 5 m / rozpoznání zvířat

Noční vidění 6 m s mechanickým infračerveným filtrem

Motorizovaná clona

Vestavěný reproduktor a mikrofon

Video záznam 10 s uložený 1 den, pokud je detekován pohyb

Až 7 dní nepřetržitého nahrávání (volitelná placená služba)

CE/FCC certifikace

Objektiv širokoúhlý 130° (diagonálně), digitální zoom 8x

Bezpečnost komunikace (SSL/TLS s RSA) a šifrovaný cloud storage (AES-256)50

Technické údaje

(V) (Hz) (A) (kg) (mm) (mm) (mm)

230 50 1,5 0,19 43 90 90

Popis výrobku Balení

1

1

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- S bezpečnostní kamerou Somfy s motorizovanou clonou si sami 

zvolíte, kdy chcete nahrávat - jednoduše klepnutím na svůj 

smartphone.

SomfyVision ™: Nejlepší detekce pohybu

Nebojte se falešných poplachů díky technologii SomfyVision™ 

unikátní technologii, která kombinuje detekci pomocí 

infračerveného záření s analýzou obrazu.

Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte 

připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!

Inteligentní bezpečnostní kamera, která chrání jak váš domov tak vaše soukromí

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
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- Vyberte, co chcete zabezpečit

Vyberte oblasti, které nechcete detekovat, jako je např. váš gauč, 

kde se pravidelně uvelebí váš pes a zajistěte jen to, co je opravdu 

důležité: vaše okna, dveře nebo jiné kritické prostory. 

Full HD video

Rychlé streamování ve vysokém rozlišení

130˚ široký úhel

Užijte si široký záběr a nenechte si uniknout žádný detail

Zoom 8x

Zvětšení až 8x s jedinečnou čistotou obrazu 

Noční vidění

Podívejte se, co se u vás děje v noci s automatickými 

infračervenými LED diodami

Snadné nastavení

Nastavte kameru během několika minut pomocí aplikace Somfy 

Protect

Notifikace

Získejte oznámení okamžitě, když se doma něco děje

Chytrá aktivace

Somfy vám při odchodu připomene aktivovat detekci pohybu

Kompatibilita se systémem TaHoma a Apple Homekit

Doporučená min. rychlost uploadu: 500 Kbps

Rozlišení  1080p Full HD, 30 fps

Rozměry: 43 mm x 90 mm

Napájení: 5V/1,5A napájecí zdroj

Materiál polykarbonát, RAL 9003

Video: čip 1/3’’ CMOS 2MP snímač

Komprese obrazu: H264 / AAC

Wi-fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) | Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 Somfy Camera je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství 

Somfy Protect: 

- čidlem IntelliTAG™

- vnitřním pohybovým čidlem

- vnitřní sirénou 

- venkovní sirénou

- klíčenkou Key fob

- Somfy One/One+

8-mi místný kód pro integraci do Apple HomeKit je dostupný v aplikaci Somfy Protect / Nastavení / Apple HomeKit
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✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

Indoor Camera 1870394 3 628,10 60 ✓

Nástěnný držák pro kameru 1870391
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Outdoor Camera

Ochrana proti pokusu odcizení kamery

Technické údaje

(V) (Hz) (A) (kg) (mm) (mm) (mm)

230 50 4,8 0,51 85 150 150

Popis výrobku Balení

1

1

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- S bezpečnostní outdoor kamerou Somfy jednoduše zabezpečíte 

okolí svého domu.

SomfyVision ™: Nejlepší detekce pohybu

Nebojte se falešných poplachů díky technologii SomfyVision™ 

unikátní technologii, která kombinuje detekci pomocí infračerveného 

záření s analýzou obrazu.

Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte 

připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!

Inteligentní bezpečnostní kamera, která chrání okolí vašeho domu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyberte, co chcete zabezpečit

Vyberte oblasti, které nechcete detekovat, jako je např. prostor za 

plotem či terasa. 

Full HD video

Rychlé streamování ve vysokém rozlišení 1080p

130˚ široký úhel

Užijte si široký záběr a nenechte si uniknout žádný detail

Zoom 8x

Zvětšení až 8x s jedinečnou čistotou obrazu 

SomfyVision™

SomfyVision™ pokročilá detekce pohybu (do 8m noční vidění)

HDR 

High Dynamic Range pro kompenzaci problémů s jasem

Vestavěná siréna

Siréna o výkonu 110dB

Snadné nastavení

Nastavte kameru během několika minut pomocí aplikace Somfy 

Protect

Notifikace

Získejte oznámení okamžitě, když se doma něco děje

Chytrá aktivace

Somfy vám při odchodu připomene aktivovat detekci pohybu a při 

návratu automaticky deaktivuje zastřežení

Ovládání osvětlení

Jednoduše aktivujte připojené osvětlení pohybem ať už v případě 

vyhlášení poplachu, nebo i mimo střežení - noční světlo

Kompatibilita

TaHoma

IFTTT

Nest

Amazon Alexa

Google Assistant

Apple Home Kit 

 Somfy Camera je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství 

Somfy Protect: 

- čidlem IntelliTAG™

- vnitřním pohybovým čidlem

- vnitřní sirénou 

- venkovní sirénou

- klíčenkou Key fob

- Somfy One/One+

Nepřetržité nahrávání (volitelná placená služba)

Vestavěný reproduktor a mikrofon

Napájení: 110-230V, 50-60Hz, 4.8 A max

Připojitelné k venkovnímu světlu: 500W (Halogen) nebo 100W (LED) 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Krytí IP54; Provozní teploty od -20°C do 50°C

Rozměry: 150 mm x 150 mm x 85 mm / 512 g

Vestavěná siréna 110dB

Wi-fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) | Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed

Bezpečnost komunikace (SSL/TLS 2048-bit) a šifrovaný cloud storage (AES-256)

Doporučená min. rychlost uploadu: 500 Kbps (HD) 1200 Kbps (Full HD)

Rozlišení  1080p Full HD, 30 fps

Zorné pole 130° , digitální zoom 8x

SomfyVision™ pokročilá detekce pohybu do 8m

Noční vidění 8 m s mechanickým infračerveným filtrem
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Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost
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8-mi místný kód pro integraci do Apple HomeKit je dostupný v aplikaci Somfy Protect / Nastavení / Apple HomeKit

Somfy Outdoor kamera W - bílá 1870396 5 776,86 60 ✓

Somfy Outdoor kamera G - šedá 1870397 5 776,86 60 ✓

7 / 75



Somfy Protect Home Alarm

Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1

1

1

Vnitřní pohybové čidlo

Malé, diskrétní a bezdrátové, detekuje všechny lidské pohyby, zatímco zůstává lhostejné k domácím

mazlíčkům.

Technické údaje: 47 mm x 47 mm / 55 g, baterie 1x CR 123A (životnost 2 roky při 10 detekcích za hodinu), nereaguje na domácí zvířata, senzor 

teploty, dosah 200 m ve volném prostoru, široký úhel detekce 130° a vzdálenost 7 m, ochrana proti neoprávněné manipulaci

Vnitřní siréna

Bezdrátová, při pokusu o vloupání se rozezní výkonem 110 db. Ať ji umístíte kamkoliv, vždy se 

přizpůsobí vašemu interiéru.

Technické údaje: 175 x 45 mm / 985 g,  výkon 110dB, dosah 200 m ve volném prostoru, 

baterie 4x LR20 (životnost 2 roky), ochrana proti neoprávněné manipulaci

Čidlo IntelliTAG™ 1870382 1 090,91 60 ✓

Sada Somfy Protect Home Alarm 

(1x vnitřní siréna, 3x IntelliTAG, 2x Key fob, 1x pohybové čidlo, 1x Somfy Link)
1870392 8 500,00 60 ✓

Venkovní siréna

Bezdrátové připojení, pro venkovní umístění. Při pokusu o vloupání se rozezní výkonem 112 dB.

Technické údaje: 220 mm x 55 mm / 1200 g, výkon 112 dB, dosah 200 m ve volném prostoru,

baterie 4x LR20 (životnost 2 roky), ochrana proti neoprávněné manipulaci, stupeň krytí: IP 43, vestavěné

oranžové světlo, provozní teplota: -10 °C až + 45 °C, vč. montážního materiálu(šablona, šrouby, hmoždinky)

Klíčenka Key fob

Osobní dálkové ovládání, které automaticky odblokuje váš systém, jakmile se vrátíte domů.

Technické údaje: 34 x 10 mm / 12 g, baterie 1x CR 2032 (životnost 1 rok při běžném používání), dosah 50 m 

ve volném prostoru, upozornění na vybitou baterii, Bluetooth, potvrzení příkazu pomocí LED diody

Somfy Radio Extender

rozšířuje pokrytí na všechny komponenty alarmu "Somfy Protect". Extender  zapojíte do elektrické zásuvky a aplikace                      "Somfy Protect" 

vás provede instalačními kroky a dá vám tip kde jej optimálně umístit. 

Technické údaje: 89 x 30 mm / 132 g, max. počet zařízení: 2 sirény, 10 kamer, 50 čidel IntelliTAG a 50 klíčenek Key fob, 

vestavěná baterie s autonomním 6 h provozem, napájení: 110-240V AC, 50/60Hz, 0,15A, dosah 200 m ve volném 

prostoru, Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n, ochrana proti neoprávněné manipulaci  notifikací na smartphone

Vnitřní siréna 1870389 2 768,60 60 ✓

Vnitřní pohybové čidlo 1870385 1 500,00 60 ✓

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Protect Home Alarm je jediný bezpečnostní systém, který 

se přizpůsobuje vašim potřebám a vašemu každodennímu životu

Somfy Protect Home Alarm je navržen tak, aby zajistil opravdu 

spolehlivé zabezpečení, které se přizpůsobí každodennímu životu. 

Každá součást má svou vlastní roli.

Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte 

připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!

Somfy Protect Home Alarm je jediný bezpečnostní systém, který se přizpůsobuje vašim 

potřebám a vašemu každodennímu životu

Venkovní siréna 1870386 3 190,08 60 ✓

Čidlo IntelliTAG™

Inteligentní bezdrátový senzor dveří a oken, nastavuje bezpečnostní obvod kolem domu a detekuje pokusy 

o vniknutí.

Technické údaje: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g, baterie 1x AAA (životnost 1 rok), dosah 200 m ve volném prostoru, 

ochrana proti neoprávněné manipulaci, použití v interiéru a exteriéru (stupeň krytí: IP54), max. provozní nadmořská výška: 2000 m

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

Klíčenka Key fob 1870384 640,50 60 ✓

Somfy Radio Extender 1870390 2 400,00 60 ✓
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Somfy Doorlock PRO Tokoz

Technické údaje

(mm) (mm) (mm)

60 173 38

Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1

1

1

1

Návod ke stažení ZDE

1 028,93 60 ✓

Čtečka čipů + PIN (1x karta, 1x náramek a 1x klíčenka)

1811706 2 433,88 60 ✓

3 860,33 60 ✓

Sada 3 vstupních karet 2401401

2401555

Sada 3 vstupních náramků (velké) 2401404 1 028,93 60 ✓

Sada 3 vstupních klíčenek 2401402 1 028,93 60 ✓

Sada 3 vstupních náramků (malé, dětské barevné) 2401403 1 028,93 60 ✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost
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Sada SOMFY Doorlock PRO Tokoz (bez cylindrické vložky a gateway) 1811707 5 177,69 60 ✓

Čtečka čipů (1x karta, 1x náramek a 1x klíčenka) 2401554 2 743,80 60 ✓

Gateway pro vzdálenou správu zámku a připojení k TaHoma a Connexoon

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Connected Doorlock příslušenství: 

- čtečka čipů a klíčenek:

- čipy a klíčenky:

Vložka Tokoz Tech nebo Tokoz PRO

- Nově s podporou Lithiových baterií pro delší životnost

- Odolný hliníkový kryt

- Dodáváno bez cylindrické vložky. Lze objednat českou vložku Tokoz 

Tech ve 3. nebo Tokoz PRO ve 4. bezpečnostní třídě. Viz ceníkový list 

vložky. Měrka a návod pro zaměření délky cylindrické vložky ke stažení 

na www.somfynavody.cz

- Gateway nutno objednat samostatně

- K dispozici mobilní aplikace pro

   android a iOS: «SOMFY KEYS»

- Max. počet zámků pro jeden účet: cca 20

- Max. počet uživatelů pro jeden účet:  cca 20

- Max.počet čipů/karet/klíčenek pro 1 účet: cca 20

Somfy Doorlock

Radiová frekvence 2,4 GHz

Technologie Bluetooth 4.0

Dosah ve volném prostoru 7 m / 3 m /

ro
zm
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Dosah vol. prostor Bluetooth / Wi-Fi 10 m / 30 m

Napájení Vstup: 100-240V DC, výst.: 5V, spotř.10mA

Provozní teplota 0 °C až + 60 °C

Internet Gateway

Radiová frekvence 2,4 GHz

Technologie Bluetooth 4.0 a Wi-Fi

Provozní teplota -15 °C až + 50 °C

Stupeň krytí IP 65

Rozměry 75 x 75 x 30 mm

Dosah ve volném prostoru 3 m

Napájení 3 x baterie AAA (v balení)

Autonomní provoz na baterie cca 1 rok

Technologie Bluetooth 4.0 a RFID 

4x baterie AAA LR03 (v balení)

Autonomní provoz na baterie cca 1 rok

Provozní teplota 0 °C až + 60 °C

Rozměry 173 x 60 x 38 mm

Napájení

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Doorlock je řešení pro připojení a motorizaci zámku dveří 

a správu uživatelských přístupů.

Somfy Doorlock umožňuje vlastníkovi nemovitosti sdílet a 

spravovat přístup(y) ostatních uživatelů do svého domu nebo bytu. 

Osoby mohou získat dočasný nebo trvalý přístup pomocí sdílení 

elektronických přístupových kódů nebo offline klíčenek.

Doorlock lze aktivovat lokálně přes Bluetooth™ nebo vzdáleně 

odkudkoliv.

Somfy Doorlock je řešení pro motorizaci a připojení zámku dveří umožňující vlastníkovi 

nemovitosti sdílet a spravovat přístup(y) ostatních uživatelů.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Čtečka čipů a klíčenek

Radiová frekvence 2,4 GHz
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Doorlock vložka Tokoz Tech

Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Měrka pro určení délky vložky ZDE

* Věnujte pozornost správnému změření délky vložky. Z vnitřní strany musí být hrana tělesa vložky zároveň, nebo pod úrovní dveřního kování! Při 

objednání je nutno specifikovat rozměr vnější a vnitřní strany.

1 854,00
24
24

24

1 802,50
2 008,50

24
24

24
24

2 317,50
TECH5025
TECH5055
TECH5065
TECH5075
TECH5085

1 905,50
2 214,50

24
24

2 369,00
2 472,00

24

Obchodní partneři Somfy mají slevu 30% z uvedených cen

Dostupnost

24

24

24

24

24

24

24

56,70

Záruka 

(měsíce)
24

24

24

24

24

2 369,00
51,50

24
24

2 317,50
1 957,00

24
24

24

2 163,00
2 266,00

24
24

1 751,00
24
24

2 317,50

2 214,50

24
24

2 111,50 24

2 163,00
2 266,00

24
24

1 957,00
2 060,00

1 648,00

1 751,00

1 699,50

1 802,50

2 008,50

2 214,50

2 420,50

2 369,00

2 060,00

2 163,00

1 854,00

1 957,00

Objednací číslo

TECH3025

TECH3035

TECH3045

TECH3055

TECH3065

TECH3075

TECH3085

TECH3095

na objednání v Tokoz a.s.

na objednání v Tokoz a.s.

na objednání v Tokoz a.s.

na objednání v Tokoz a.s.

na objednání v Tokoz a.s.

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Cylindrická vložka Tokoz Tech je kompatiblilní se zámkem 

Doorlock PRO Tokoz.

- Certifikace dle ČSN 1627 a 1303 pro 3. bezpečnostní třídu

- 100% odolnost proti planžetování a bumpingu

- Možnost sjednocení na stejný uzávěr s dalšími vložkami či

   visacími zámky Tokoz Tech

- Měrka pro zjištění rozměrů na www.somfynavody.cz v 

   sekci Doorlock

Objednávky na cylindrické vložky zasílejte přímo do společnosti Tokoz a.s. na email 

michaela.valouskova@tokoz.cz

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Vložka Doorlock PRO Tokoz příslušenství: 

- Somfy Doorlock PRO Tokoz

- Somfy Doorlock Gateway

24

24

´- Kompatibilita se všemi standardními typy

    kování

- Celokovový klíč s barevnými rozlišovači -

   modrá, červená, černá, oranžová a šedá

- Dodávána se třemi klíči a identifikační kartou

CZK bez DPH

2 111,50

1 905,50

2 266,00

TECH3525

TECH3535

TECH3545

TECH3555
TECH3565
TECH3575
TECH3585
TECH3595
TECH4025
TECH4045
TECH4055
TECH4065
TECH4075
TECH4525
TECH4545
TECH4555
TECH4565
TECH4575

TECH5525
TECH5555
TECH5565
TECH6025
TECH6065
TECHOZUB

TECHKLIC

SOMFY TECH 30+25

SOMFY TECH 30+35

SOMFY TECH 30+45

SOMFY TECH 30+55

SOMFY TECH 30+65

SOMFY TECH 30+75

SOMFY TECH 30+85

SOMFY TECH 30+95

SOMFY TECH 35+25

SOMFY TECH 35+35

SOMFY TECH 35+45 

SOMFY TECH 35+55 
SOMFY TECH 35+65 
SOMFY TECH 35+75 
SOMFY TECH 35+85
SOMFY TECH 35+95 
SOMFY TECH 40+25 
SOMFY TECH 40+45 
SOMFY TECH 40+55 
SOMFY TECH 40+65 
SOMFY TECH 40+75
SOMFY TECH 45+25 
SOMFY TECH 45+45 
SOMFY TECH 45+55 
SOMFY TECH 45+65 
SOMFY TECH 45+75 

SOMFY TECH 60+65 
Příplatek ozubené kolečko 10

Klíč Tokoz TECH

SOMFY TECH 50+25 
SOMFY TECH 50+55 
SOMFY TECH 50+65
SOMFY TECH 50+75 
SOMFY TECH 50+85
SOMFY TECH 55+25
SOMFY TECH 55+55 
SOMFY TECH 55+65
SOMFY TECH 60+25 
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Doorlock vložka Tokoz PRO

Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Měrka pro určení délky vložky ZDE

* Věnujte pozornost správnému změření délky vložky. Z vnitřní strany musí být hrana tělesa vložky zároveň, nebo pod úrovní dveřního kování! Při 

objednání je nutno specifikovat rozměr vnější a vnitřní strany.

3 141,50 24
51,50 24

3 090,00 24
2 729,50 24

TPROKLIC

2 678,00 24
2 987,00 24

na objednání v Tokoz a.s.

3 141,50 24
3 244,50 24

2 935,50 24
3 038,50 24

3 090,00 24
2 626,50

na objednání v Tokoz a.s.

87,60 24

24

2 884,00 24
2 987,00 24

na objednání v Tokoz a.s.

2 575,00 24
2 781,00 24

2 935,50 24
3 038,50 24

2 729,50 24

na objednání v Tokoz a.s.

2 987,00 24
3 090,00 24

2 781,00 24

2 884,00 24

2 575,00 24

TPRO3025

TPRO3035

2 678,00 24

3 141,50 24

2 472,00 24

2 832,50 24

3 193,00 24
2 523,50 24

2 420,50 24

TPRO3045

TPRO3055

TPRO3065

TPRO3075

TPRO3085

TPRO3095

TPRO3525

TPRO3535

na objednání v Tokoz a.s.

2 935,50 24

3 038,50 24

2 729,50 24

2 832,50 24

2 523,50 24

2 626,50 24

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Cylindrická vložka Tokoz PRO je kompatiblilní se zámkem 

Doorlock PRO Tokoz.

- Certifikace dle ČSN 1627 a 1303 pro 4. bezpečnostní třídu

- 100% odolnost proti planžetování a bumpingu

- Spolehlivost i v extrémních podmínkách

- Možnost sjednocení na stejný uzávěr s dalšími vložkami či

   visacími zámky Tokoz Tech

- Měrka pro zjištění rozměrů na www.somfynavody.cz v 

Objednávky na cylindrické vložky zasílejte přímo do společnosti Tokoz a.s. na email 

michaela.valouskova@tokoz.cz

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)

Vložka Doorlock PRO Tokoz příslušenství: 

- Somfy Doorlock PRO Tokoz

- Somfy Doorlock Gateway

´- Kompatibilita se všemi standardními typy

    kování

- Klíč s barevnými rozlišovači -

   modrá, červená, černá, oranžová a šedá

- Dodávána s pěti klíči a bezpečnostní kartou

Obchodní partneři Somfy mají slevu 30% z uvedených cen

DostupnostObjednací číslo

TPRO3545

TPRO3555
TPRO3565
TPRO3575
TPRO3585
TPRO3595
TPRO4025
TPRO4045
TPRO4055
TPRO4065
TPRO4075
TPRO4525
TPRO4545
TPRO4555
TPRO4565
TPRO4575
TPRO5025
TPRO5055
TPRO5065
TPRO5075
TPRO5085
TPRO5525
TPRO5555
TPRO5565
TPRO6025
TPRO6065
TPROOZUB

SOMFY PRO 30+25

SOMFY PRO 30+35

Klíč Tokoz PRO

Příplatek ozubené kolečko 10

SOMFY PRO 30+45

SOMFY PRO 30+55

SOMFY PRO 30+65

SOMFY PRO 30+75

SOMFY PRO 30+85

SOMFY PRO 30+95

SOMFY PRO 35+25

SOMFY PRO 35+35

SOMFY PRO 35+45 

SOMFY PRO 35+55 
SOMFY PRO 35+65 
SOMFY PRO 35+75 
SOMFY PRO 35+85
SOMFY PRO 35+95 
SOMFY PRO 40+25 
SOMFY PRO 40+45 
SOMFY PRO 40+55 
SOMFY PRO 40+65 
SOMFY PRO 40+75

SOMFY PRO 50+85
SOMFY PRO 55+25
SOMFY PRO 55+55 
SOMFY PRO 55+65
SOMFY PRO 60+25 
SOMFY PRO 60+65 

SOMFY PRO 45+25 
SOMFY PRO 45+45 
SOMFY PRO 45+55 
SOMFY PRO 45+65 
SOMFY PRO 45+75 
SOMFY PRO 50+25 
SOMFY PRO 50+55 
SOMFY PRO 50+65
SOMFY PRO 50+75 
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Somfy Termostat

Termostat Reciever (u bezdrátové verze)

Technické údaje

(mm) (mm) (mm)

90 102 35

Popis výrobku Balení

1

1

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY TERMOSTAT"

Instalační video a tipy k instalaci ZDE

Kontakty Dry contact  230VAC, 5A

Rozměry 102 x 90 x 34 mm

Radiová frekvence 2,4 GHz

Technologie

Pro řízení vodního podlahového topení 

doporučujeme Termoelektrickou hlavu

R473 Giacomini a PM100CZ - Instalační 

krabici s propojovacími svorkami pro 

max. 8 termostatů a 8 termoelektrických hlav

(nedodává Somfy, k zakoupení na 

www.giacomini.cz) 

io Homecontrol - 2 ways

Napájení 2x baterie AA LR03 (v balení)

Provozní teplota

Radiová frekvence 868 MHz

Technologie io Homecontrol - 2 ways

5 °C až + 35 °C

Rozměry 102 x 90 x 35 mm

10 / 30m

230 V / 50 Hz / 10 mA

0 °C až + 60 °C

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Termostat je řešení pro řízení vytápění 

Somfy Termostat umožňuje vlastníkovi nemovitosti sdílet a 

spravovat ovládání termostatu a to i na dálku prostřednictvím 

internet gateway

Řízení teploty pomocí příkazů, kalendáře nebo geolokace

Drátové i bezdrátové řešení pro téměř všechny typy vytápění

Somfy Connected Termostat je řešení pro inteligentní řízení vytápění včetně pokročilé 

funkce přizbůsobení se životu obyvatel. 

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

- Snadná instalace na místo stávajícího termostatu.

-Na výběř drátová či bezdrátová verze - svoboda při výběru umístění 

termostatu.

- Systém lze ovládat prostřednictvím aplikace plně v češtině.

- Funkce kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní.

- Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplotních specifik dané 

budovy

- Funkce geolokace - zahájí vytápění jakmile se vydáte domů, přestane 

vytápět jakmile domov opustíte

- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.

- Rychlá změna teploty dostupná i přímo na termostatu.

- Funkce chlazení i ohřevu v jednom zařízení

- K dispozici mobilní aplikace pro android a iOS: «Connected Thermostat»

- Plně kompatibilní s TaHoma

Somfy Connected Termostat

Dosah vol. prostor Bluetooth / Wi-Fi

Napájení

Provozní teplota

Internet Gateway

Radiová frekvence

Technologie

2,4 GHz

Bluetooth 4.0 a Wi-Fi

Napájení 230 V / 50 Hz / 10 mA

Kontakty Dry contact (NO/COM/NC): 230VAC, 10A

Provozní teplota 5 °C až + 35 °C

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

ro
zm

ěr
 š

íř
ka

ro
zm

ěr
 v

ýš
ka

ro
zm

ěr
 h

lo
u

b
ka

Somfy Termostat bezdrátový 1870447 4 276,86 60 ✓

Somfy Termostat drátový 1870446 3 632,23 60 ✓

12 / 75

https://www.somfynavody.cz/?dir=Dom%C3%A1c%C3%AD+automatizace%7CTopen%C3%AD%7CConnected+Termostat+od+2019


Somfy Termostatická hlavice

Popis výrobku Balení

1

Návody ke stažení ZDE

- Snadná instalace na místo stávajícího mechanického ventilu

- Systém lze ovládat pouze prostřednictvím aplikace TaHoma plně v 

češtině. TaHoma scénáře, smart scénáře, fce čidla teploty

- Funkce kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní.

- Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplotních specifik dané 

budovy

- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor

- Rychlá změna teploty dostupná i přímo na hlavici

- Dodáváno s adaptéry pro většinu radiátorových hlav na trhu - 

kompatibilní s hlavami M30, M28, RA, RAV

- pro nacvakávací systém Klip - Klap nutno dokoupit

redukci R453HY011 na M30 x 1,5 (nedodává Somfy,

volně v prodeji v instalatérských potřebách)

Somfy Termostatic valve

Komunikace s TaHoma: Každých 10 minut

Rozsah měření teploty: 5°C až +30°C (přesnost +/- 0,1°C)

Provozní teplota: 5°C až +30°C 

Kompatibilita: M30x1,5; adaptéry pro M28x1,5; RA; RAV

Rozměry: 87x55x48 mm

Krytí: IP 20

Radiová frekvence: 2,4 GHz

Technologie: io Homecontrol - 2 ways

Napájení: 2x baterie AA LR03 (v balení)

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Termostatická hlavice je řešení pro řízení vytápění 

radiátory pomocí systému TaHoma

Umožňuje vlastníkovi nemovitosti spravovat ovládání jednotlivých 

radiátorů a to i na dálku prostřednictvím aplikace TaHoma

Řízení teploty pomocí manuálního nastavení na jednotce, příkazů v 

aplikaci TaHoma nebo TaHoma kalendáře

Dodáváno s adaptéry pro většinu radiátorů na trhu

Somfy Termostatická hlavice je řešení pro inteligentní řízení vytápění radiátory včetně 

vzdáleného řízení a funkce senzoru teploty pomocí systému TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

UPOZORNĚNÍ: pro ovládání pomocí aplikace, nastavení kalendáře a vzdálené ovládání je nutná TaHoma!

Váha: 160 g

Dostupnost

Somfy Termostatická hlavice 1870508 1 975,21 60 ✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)

Rozsah nastavení teplot: 5°C až 26°C (po 0,5°C)
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Nina Timer io

Technické údaje

(V) (mA) (kg) (mm) (mm) (mm)

Li-Pol 3,7 720 60 IP20 0,12 144,7 60,8 22,4

Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1

UPOZORNĚNÍ: ovladačem Nina Timer io není možné nastavovat pohon ani jeho koncové polohy!

Návod ke stažení ZDE

Zelené pouzdro Nina/Nina Timer 9019828 954,55 60 6

Modré pouzdro Nina/Nina Timer 9019830 954,55 60 6

1782842 5 119,83 60 6

Fialové pouzdro Nina/Nina Timer 9019829 954,55 60 6

Náhradní dokovací stanice Nina Timer

ro
zm

ěr
 š

íř
ka

ro
zm

ěr
 v

ýš
ka

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

Nina Timer io (ovladač, dok. stanice, nap. zdroj, baterie, zadní pouzdro černé) 1811407 6 165,29 60 ✓

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
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Výhody pro vaše podnikání

- vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno 

nastaví podle průvodce a po instalaci si mohou upravit nastavení 

dle svých potřeb, aniž by se museli bát, že cokoliv poškodí nebo 

smažou

Rychlé nahrazení pohonu

- je-li nutné fyzicky vyměnit vadný pohon v jakémkoliv

zařízení, stačí pár kliknutí a ovladač si nový pohon najde sám

h
m

o
tn

o
st

- Vyměnitelné zadní kryty

fialové pouzdro (obj.č.: 9019829)

modré pouzdro (obj.č.: 9019830)

zelené pouzdro (obj.č.: 9019828)

Krytí: IP 20 

Kmitočtové pásmo: 868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz

Maximum zařízení nebo senzorů: 50

Maximum skupin: 30

Maximum zařízení na skupinu: 15-50 (dle typu skupiny) 

Maximum scénářů na skupinu: 15

NINA Timer šetří váš čas ...

- informace o stavu / pozici zařízení 

- průvodce instalací a párováním 

- automatické pojmenování zařízení

NINA Timer je sladěna s vašimi potřebami ... 

- vytváření uživatelských časových scénářů 

- třídění do skupin dle umístnění 

- pojmenování skupin a zařízení 

NINA Timer inteligentní a beze stresu ... 

- jednoduše programovatelná a přizpůsobitelná 

- po instalaci může uživatel upravit nastavení 

- snazší výměna / správa připojených zařízení

Provozní napětí: 3,7 V Lithium polymer, 720 mA

Rozměry / hmotnost:

Ovladač: 144,7x60,8x22,4 mm / 117g  

Dokovací stanice: 150,7x92,2x44,4 mm / 205g 

Ovladač + dokovací stanice:150,7x92,2x64,5 mm 

Provozní teplota: 0°C až +45°C 

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- intuitivní dálkové ovládání s dotykovým displejem

- funkce časovače (časové spouštění akcí)

- řízení až 50 io zařízení (žaluzie, rolety, garáž. vrata, vjezdové 

brány, světla, okna Velux, pergoly…)

- funkce ovládání pohybem

- USB výstup z dok. stanice pro nabíjení smartphone (500 mA)

- vyměnitelné zadní kryty

Komfortní centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem pro řízení až 50 io zařízení, 

s funkcí ovládání pohybem a časovačem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
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Nina io

Technické údaje

(V) (mA) (kg) (mm) (mm) (mm)

Li-Pol 3,7 720 60 IP20 0,12 144,7 60,8 22,4

Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1

Návod ke stažení ZDE

159,8x68x69,9 mm 

868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz

Modré pouzdro Nina/Nina Timer 9019830 954,55 60 6

Dostupnost

Nina io (ovladač, dokovací stanice, napáj. zdroj, baterie, zadní pouzdro černé)

9019829 954,55 60 6

UPOZORNĚNÍ: ovladačem Nina io není možné nastavovat pohon ani jeho koncové polohy!

1805251 5 595,04 60 ✓

Náhradní dokovací stanice Nina 1782671 4 747,93 60 6

Zelené pouzdro Nina/Nina Timer 9019828 954,55 60 6

Fialové pouzdro Nina/Nina Timer

IP 20 

0°C až +45°C 

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
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VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- intuitivní dálkové ovládání s dotykovým displejem

- řízení až 60 io zařízení (žaluzie, rolety, garážová vrata, vjezdové 

brány, světla, okna Velux, pergoly…)

- funkce ovládání pohybem

- vyměnitelné zadní kryty

Komfortní centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem pro řízení až 60 io zařízení a 

s funkcí ovládání pohybem 

ro
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Výhody pro vaše podnikání

- vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno 

nastaví podle průvodce a po instalaci si mohou upravit nastavení 

dle svých potřeb, aniž by se museli bát, že cokoliv poškodí nebo 

smažou

Rychlé nahrazení pohonu

- je-li nutné fyzicky vyměnit vadný pohon v jakémkoliv

zařízení, stačí pár kliknutí a ovladač si nový pohon najde sám

- Vyměnitelné zadní kryty

fialové pouzdro (obj.č.: 9019829)

modré pouzdro (obj.č.: 9019830)

zelené pouzdro (obj.č.: 9019828)

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

NINA šetří váš čas ...

- informace o stavu / pozici zařízení 

- průvodce instalací a párováním 

- automatické pojmenování zařízení

NINA je sladěna s vašimi potřebami ... 

- vytváření uživatelských scénářů 

- třídění do skupin dle umístnění 

- pojmenování skupin a zařízení 

NINA inteligentní a beze stresu ... 

- jednoduše programovatelná a přizpůsobitelná 

- po instalaci může uživatel upravit nastavení 

- snazší výměna / správa připojených zařízení

159,8x68x54 mm / 205g Dokovací stanice:

Ovladač + dokovací stanice:

Provozní teplota: 

Krytí:

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

144,7x60,8x22,4 mm / 117g  

3,7 V Lithium polymer, 720 mAProvozní napětí:

Rozměry / hmotnost:

Ovladač:

Kmitočtové pásmo:

Maximum zařízení nebo senzorů: 60

Maximum skupin:

Maximum zařízení na skupinu: 15-60 (dle typu skupiny) 

Maximum scénářů na skupinu: 15
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Situo 1 io II

Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1800466 Pure `---------->

1800467 Titane `---------->

1800468 Metal Orange `---------->

1800476 Metal Green `---------->

Návod ke stažení ZDE

1 760,33 60 2021

1870316Situo 1 io Iron II 

1870312 1 305,79

1870312 Situo 1 io Pure II 

Situo 1 io Arctic II 1870324

1870320

Izymo Shutter reciever - mikromodul pro 

ovládání drátových roletových pohonů pomocí

protokolu io

Oximo 40 io - Všestranný roletový pohon

s integrovaným přijímačem io se 

zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné

připojení do chytré domácnosti Somfy

Izymo ON-OFF reciever - umožňuje transformovat

jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, 

nástěnné svítidlo…) nebo domácí kabelové 

zařízení na inteligentní a připojené zařízení.

White LED Reciever - Stmívatelný přijímač

pro dálkové ovládání LED pásků

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io 

pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, 

intenzity osvětlení atd..

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání 

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač není určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití 

s žaluziemi zvolte Situo 1V io II)

- Čtyři barevná provedení.

                                           

                                 <---PURE     NATURAL--->

                                  <---IRON     ARCTIC--->

1 760,33 60 2021

Situo 1 io Natural II 1870320 1 760,33 60 2021

Situo 1 io Pure II 60 ✓

Situo 1 io Arctic II 1870324

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Protokol: io-homecontrol (jednocestný)

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz 

Dosah: až 50 metrů na volném prostranství

Rozměry: 139 mm * 42mm * 16 mm 

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální 

ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Low power mode pro kompatibilitu s wirefree nebo solárními 

pohony

Jednokanálový přenosný lokální ovladač  pro ovládání io pohonů, mikromodulů a 

dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Dostupnost
Záruka 

(měsíce)
CZK bez DPHObjednací číslo

Situo 1 io Natural II 

Situo 1 io Iron II 1870316

Přehled možných náhrad předchozích verzí
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Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1811300 Pure `---------->

1811301 Titane `---------->

1811302 Metal Orange `---------->

1811353 Metal Green `---------->

Návod ke stažení ZDE

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5 je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální 

ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Low power mode pro kompatibilitu s wirefree nebo solárními 

pohony

Pětikanálový přenosný lokální ovladač  pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších 

zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Izymo Shutter reciever - mikromodul pro 

ovládání drátových roletových pohonů pomocí

protokolu io

Oximo 40 io - Všestranný roletový pohon

s integrovaným přijímačem io se 

zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné

připojení do chytré domácnosti Somfy

Izymo ON-OFF reciever - umožňuje transformovat

jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, 

nástěnné svítidlo…) nebo domácí kabelové 

zařízení na inteligentní a připojené zařízení.

White LED Reciever - Stmívatelný přijímač

pro dálkové ovládání LED pásků

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io 

pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, 

intenzity osvětlení atd..

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání 

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač není určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití 

s žaluziemi zvolte Situo 5V io II)

- Čtyři barevná provedení.

                                           

                                        <---PURE     NATURAL--->

                                        <---IRON     ARCTIC--->

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C 

Rozměry: 139 mm * 42mm * 16 mm 

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz 

Protokol: io-homecontrol (jednocestný)

Dosah: až 150 metrů na volném prostranství

Situo 5 io Pure II 1870328 1 657,02 60 ✓

2021

Situo 5 io Iron II 1870332 2 066,12 60 2021

1870340 Situo 5 io Arctic II 

1870328 Situo 5 io Pure II 

1870332 Situo 5 io Iron II 

Situo 5 io II

1870336 Situo 5 io Natural II 

Situo 5 io Arctic  II 1870340 2 066,12 60 2021

Přehled možných náhrad předchozích verzí

Situo 5 io Natural II 1870336 2 066,12 60

17 / 75

https://www.somfynavody.cz/?dir=St%C3%ADnic%C3%AD+technika%7COvlada%C4%8De+a+%C5%98%C3%ADdic%C3%AD+jednotky%7Cio+ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD


Popis výrobku Balení

1

1

1800471 Pure `---------->

1800472 Titan `---------->

Návod ke stažení ZDE

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1V je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální 

ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů.

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světel

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Jednokanálový přenosný lokální ovladač  pro ovládání io pohonů, mikromodulů a 

dalších zařízení. 

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Situo 1V io II

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní

 žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou

připravený pro plnohodnotné připojení do

chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi

Izymo ON-OFF reciever - umožňuje transformovat

jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, 

nástěnné svítidlo…) nebo domácí kabelové 

zařízení na inteligentní a připojené zařízení.

White LED Reciever - Stmívatelný přijímač

pro dálkové ovládání LED pásků

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io 

pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, 

intenzity osvětlení atd..

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání 

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro 

změnu intenzity světel otočným kolečkem

- Dvě barevná provedení.

                                           

                                        <---PURE     

                                        <---IRON    

Napájení: baterie CR2430/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C 

Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm 

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz 

Protokol: io-homecontrol (jednocestný)

Dosah: až 50 metrů na volném prostranství

Přehled možných náhrad předchozích verzí

2021

Situo 1 Var io Pure II 1870363 1 842,98 60 ✓

602 066,121870366Situo 1 Var io Iron II 

1870366 Situo 1 Var io Iron II

1870363 Situo 1 Var io Pure II
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Popis výrobku Balení

1

1

1811337 Pure `----------> Situo 5 Var A/M io Pure II

1811338 Titan `----------> Situo 5 Var A/M io Iron II

Návod ke stažení ZDE

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Situo 5V A/M io II
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5V je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální 

ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů.

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světel

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

Pětikanálový přenosný lokální ovladač  pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších 

zařízení. 

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní

 žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou

připravený pro plnohodnotné připojení do

chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi

Izymo ON-OFF reciever  - umožňuje transformovatjakékoli kabelové 

osvětlení (stropní svítidlo, 

nástěnné svítidlo…) nebo domácí kabelové 

zařízení na inteligentní a připojené zařízení.

White LED Reciever - Stmívatelný přijímač

pro dálkové ovládání LED pásků

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io 

pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, 

intenzity osvětlení atd..

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání 

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro 

změnu intenzity světel otočným kolečkem

- Funkce Auto/Manu 

- Dvě barevná provedení.

                                           

                                        <---PURE     

                                        <---IRON    

Napájení: baterie CR2430/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C 

Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm 

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz 

Protokol: io-homecontrol (jednocestný)

Dosah: až 150 metrů na volném prostranství

✓

Přehled možných náhrad předchozích verzí

Situo 5 Var A/M io Pure II 1870369 2 541,32 60 ✓

602 590,911870373Situo 5 Var A/M io Iron II 

1870373

1870369
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3V DC (baterie typ LR03 AAA 2 ks)

0°C až +60°C

suché obytné místnosti

IP 20

868,95 MHz

80x120 mm

Popis výrobku Balení

25

Návod ke stažení ZDE

60

Provozní napětí:

Provozní teplota:

Okolní podmínky:

Krytí:

Kmitočtové pásmo:

✓

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní

 žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou

připravený pro plnohodnotné připojení do

chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi

Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a 

možností uložení oblíbené pozice

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

- Automatický režim - ovládaná zařízení se pohybují v nastavených 

časech.

- Automatický režim "Simulace přítomnosti".

- Z výroby jsou přednastavené časy otevření a zavření:

   Po - Pá v 7.30 otevřít a pří západu slunce zavřít

   So - Ne v 8.30 otevřít a při západu slunce zavřít

- Manuální režim. Ovladač umožňuje zadávat pouze pevné povely.

- Možnost nastavení až 4 povelů denně.

- Automatická změna letní / zimní čas.

- Podsvícený a velice dobře čitelný displej.

- Funkce kopírovat / vložit pro snadné a rychlé nastavení časů.

- Pro ještě lepší a komfortnější nastavování ovladače je možné ho 

snadno sejmout z nástěnného držáku.

- Tlačítko „my“ pro vyvolání komfortní mezipolohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabíce - v balení je nástěnný 

držák pro upevnění na omítku

Rozměr:

Chronis io 1805228 3 706,61

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Chronis io
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Chronis io jsou programovatelné spínací hodiny umožňující 

automaticky nebo manuálně ovládat jednu skupinu koncových 

zařízení (rolet, venkovních i interiérových žaluzií, topných a 

osvětlovacích ramp), a to v až 4 různých spínacích časech každý den.

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

Centrální nástěnný dálkový ovladač pro ovládání skupiny io pohonů (io přijímačů) nebo 

jednoho io  pohonu či io přijímače.
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3V DC (baterie typ CR 2430)

0°C až +60°C

suché obytné místnosti

IP 30

868,95 MHz

80x80 mm

Popis výrobku Balení

1

Rámeček součástí balení - ostatní varianty strana 73 v sekci Ovladače a přijímače

Návod ke stažení ZDE

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Smoove origin io
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

 Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io 

pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií 

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io 

pohonů (io přijímačů). 

Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a 

možností uložení oblíbené pozice

IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních 

  výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 

9016911

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabíce - v balení je montážní 

deska pro upevnění na omítku.

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Balení obsahuje - Modul ovladače, rámeček smoove Pure, baterie

Provozní napětí:

Provozní teplota:

Okolní podmínky:

Krytí:

Kmitočtové pásmo:

Rozměr:

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Výrobek nelze použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

Smoove Origin io 1811066 904,96 60 ✓
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3V DC (baterie typ CR 2430)

´-20°C až +60°C

venkovní prostředí

IP 44

868,95 MHz

80 * 80 * 15 mm

Popis výrobku Balení

1

Rámeček součástí balení - není kompatibilní s jinými rámečky

Návod ke stažení ZDE

Výrobek nelze použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

Wall Switch 3 io 1870560 1 690,08 60 ✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Dexo smart io - Chytré a rychlé řešení 

                            pro garážová vrata 

IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel

Maestria +50 io Všestranný pohon vhodný pro všechny typy látkových 

rolet, ZIP a jiných látkových řešení s integrovaným přijímačem io se 

zpětnou vazbou

- Sekvenční ovladač - stiskem jednoho tlačítka se motor/motory 

rozjedou, dalším stiskem zastaví a dalším stiskem rozjedou do opačné 

polohy. Pokud po jednom stisknutí dosáhnou koncové polohy, dalším 

stiskem se rozjedou na opačnou stranu.

- Programování pomocí současného stisknutí tlačítek 2 a 3 a poté 

volbou párovaného tlačítka

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Lze na jedno tlačítko spárovat více různých prodůktů - například 

vrata + bránu + Izymo 

- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro uchycení a             

baterii

Provozní napětí:

Provozní teplota:

Okolní podmínky:

Krytí:

Kmitočtové pásmo:

Rozměr:

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Wall switch 3 io
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

 Venkovní lokální nástěnný ovladač pro ovládání pohonů nebo 

skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost použití i jako spouštěče scénářů v TaHoma

Funkce otevřít/zavřít, zapnout/vypnout, stop

Venkovní ovladač se třemi tlačítky pro ovládání io produktů jako vrat, bran, osvětlení, 

markýzových a pergolových instalací.
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3V DC (baterie typ CR 2430)

0°C až +60°C

suché obytné místnosti

IP 30

868,95 MHz

80x80 mm

Popis výrobku Balení

1

1

Rámeček součástí balení - ostatní varianty strana 73 v sekci Ovladače a přijímače

Návod ke stažení ZDE

Výrobek nelze použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Smoove Origin 2 a 4 io
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

 Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou/čtyř pohonů nebo 

skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost použití i jako spouštěče scénářů v TaHoma

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou / čtyř io pohonů nebo skupin io pohonů či 

využití jako spouštěče scénářů z TaHoma

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních 

  výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 

9016911

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabíce - v balení je montážní 

deska pro upevnění na omítku.

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro rámeček, baterie

Provozní napětí:

Provozní teplota:

Okolní podmínky:

Krytí:

Kmitočtové pásmo:

Rozměr:

Dostupnost

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a 

možností uložení oblíbené pozice

IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel

TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a 

dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone) 

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)

Smoove Origin 4 io 1800205 1 851,24 60 ✓

Smoove Origin 2 io 1800204 1 487,60 60 ✓
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3V DC (baterie typ CR 2430)

0°C až +60°C

suché obytné místnosti

IP 30

868,95 MHz

80x80 mm

Popis výrobku Balení

1

1

1

Rámeček nutno objednat samostatně - strana 73 v sekci Ovladače a přijímače. Doporučený rámeček 9015022 - Pure (bílá)

Návod ke stažení ZDE

Dostupnost

Smoove 1 io Silver Shine 1811007 1 090,91 60 ✓

Smoove 1 io Black Shine 1811005 1 090,91 60 ✓

Smoove 1 io Pure Shine 1811003 1 037,19 60 ✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní

 žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou

připravený pro plnohodnotné připojení do

chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi

Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a 

možností uložení oblíbené pozice

IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních 

  výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 

9016911

- Pomocí tlačítka MODE na zadní straně modulu je možné ovladač 

Smoove 1 io přepnout z roletového do žaluziového režimu

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabíce - v balení je montážní 

deska pro upevnění na omítku.

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro rámeček, baterie

Provozní napětí:

Provozní teplota:

Okolní podmínky:

Krytí:

Kmitočtové pásmo:

Rozměr:

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Smoove 1 io
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

 Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io 

pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io 

pohonů (io přijímačů) s možností přepínání roletového a žaluziového režimu
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3V DC (baterie typ CR 2430)

0°C až +60°C

suché obytné místnosti

IP 30

868,95 MHz

80x80 mm

Popis výrobku Balení

1

1

1

Rámeček nutno objednat samostatně - strana 73 v sekci Ovladače a přijímače. Doporučený rámeček 9015022 - Pure (bílá)

Návod ke stažení ZDE

Smoove 1 A/M io Silver Shine 1811014 1 272,73 60 ✓

Smoove 1 A/M io Black Shine 1811015 1 272,73 60 ✓

Smoove 1 A/M io Pure Shine 1811013 1 132,23 60 ✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní

 žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou

připravený pro plnohodnotné připojení do

chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi

Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a 

možností uložení oblíbené pozice

IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních 

  výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 

9016911

- Pomocí tlačítka MODE na zadní straně modulu je možné ovladač 

Smoove AM io přepnout z roletového do žaluziového režimu

- Funkce Auto - reaguje na všechny povely časové a sluneční 

automatiky

- Funkce Manu - reaguje pouze na lokální či dálkové ovladače 

(nereaguje na povely TaHoma a Nina Timer)

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabíce - v balení je montážní 

deska pro upevnění na omítku.

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

Provozní napětí:

Provozní teplota:

Okolní podmínky:

Krytí:

Kmitočtové pásmo:

Rozměr:

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Smoove AM io
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

 Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io 

pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu pro vyřazení automatických povelů (TaHoma, 

Nina Timer, Sluneční automatika atd.)

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io 

pohonů (io přijímačů) s možností přepínání roletového a žaluziového režimu s volbou 

automatického či manuálního režimu
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3V DC (baterie typ CR 2430)

0°C až +60°C

suché obytné místnosti

IP 30

868,95 MHz

80x80 mm

Popis výrobku Balení

1

1

1

Rámeček nutno objednat samostatně - strana 73 v sekci Ovladače a přijímače. Doporučený rámeček 9015022 - Pure (bílá)

Návod ke stažení ZDE

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Smoove RS100 io
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

 Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io 

pohonů či dalších io zařízení

Možnost snížení rychlosti pohonu RS100 pomocí posuvného 

přepínače

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu pro vyřazení automatických povelů (TaHoma, 

Nina Timer, Sluneční automatika atd.)

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io 

pohonů (io přijímačů) s možností přepínání roletového a žaluziového režimu s volbou 

automatického či manuálního režimu

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních 

  výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 

9016911

-  Možnost snížení rychlosti pohonu RS100 pomocí posuvného 

přepínače

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabíce - v balení je montážní 

deska pro upevnění na omítku.

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Balení obsahuje - Modul ovladače,  baterie

Provozní napětí:

Provozní teplota:

Okolní podmínky:

Krytí:

Kmitočtové pásmo:

Rozměr:

Dostupnost

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

RS100 io - Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela 

novou a unikátní konstrukcí pohonu pro maximální snížení hlučnosti 

celé rolety

IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)

SMOOVE RS100 1 io bílý 1811315 1 231,40 60 ✓

SMOOVE RS100 1 io černý 1811316 1 268,60 60 ✓

SMOOVE RS100 1 io stříbrný 1811317 1 330,58 60 ✓
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230 V

0°C až +60°C

suché obytné místnosti

IP 30

868,95 MHz

80x80 mm

Popis výrobku Balení

1

Rámeček součástí balení - ostatní varianty strana 73 v sekci Ovladače a přijímače

Návod ke stažení ZDE

Pro použití s elektronickými žaluziovými motory je nutno nastavit specifické zpoždění pomocí nástroje Set & Go 

či Quick copy

Smoove Uno io Pure + frame EE 1811583 3 468,30 60 ✓

J4 WT Protect - Středový pohon pro venkovní

 žaluzie s pokročilými ochrannými funkcemi

Oximo WT - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io 

a možností uložení oblíbené pozice

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje

ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců 

v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

´- Ovladač pro kabelové motory umožňující jejich propojení do 

systému io Homecontrol

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců 

vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na přední straně modulu.

- Instalaci je možno provést na běžnou krabici hloubky 50mm

Balení obsahuje modul ovladače a rámeček Smoove Pure. 

Rozměr:

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Smoove uno io
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

 Nástěnný ovladač pro kabelové motory umožňující jejich propojení 

do systému io Homecontrol pomocí dálkových io ovladačů nebo 

systému TaHoma

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či ovládání roletových motorů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho drátového pohonu pomocí io ovladačů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
Provozní napětí:

Provozní teplota:

Okolní podmínky:

Krytí:

Kmitočtové pásmo:
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Periferie pro zabezpečení
Balení Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupno

st

1 1811481 2 140,50 60 ✓

1 1811482 2 132,23 60 ✓

1 1811483 2 256,20 60 ✓

1 2400509 2 938,02 60 ✓

1 1811307 2 743,80 24 6

1 1811308 2 743,80 24 6

1 1811310 2 743,80 24 6

8 1841211 3 095,50 60 ✓

190 1824033 1 706,61 60 ✓

1 1822492 842,98 60 6

Návody ke stažení ZDE

Z-Wave USB klíč
Získání kompatibility pro iO a Z-Wave

Popis zboží

EnOcean USB klíč
Získání kompatibility pro iO a enocean

Kompatibilní s elektrickými zámky GU

Přijímač pro dálkové ovládání elektrického dveřního zámku.

Kouřový senzor
Výstrahy prostřednictvím sirény (+ vizuální signál)

Fotoelektrické čidlo kouřové

Siréna: 85 dBA

Napájení: 1x 9V alkalické (čidlo) / životnost ~5 let (samostatně)

Rozměry: 120 x 146 x 48 mm

Hmotnost: 179g

Zahrnuje příslušenství pro montáž

Kompatibilní s: TaHoma

Lock Controller io GU

Pohybové čidlo interiér
Senzor PIR

Detekovatelná vzdálenost: 10 m

Pozorovací úhel: 120 ° v každém směru

Radiová frekvence: 868,42 MHz

Dosah: 200 m (otevřený prostor)

Napájení: 1x CR123 Li-Ion baterie (součástí) / životnost 3 roky

Provozní teplota: 0 ° C až + 40 ° C.

Rozměry: 43 mm x 42 mm x 16 mm

Instalace: pomocí přiložených lepicích proužků

Kompatibilní s: TaHoma

Dveřní/okenní kontakt + otřesový
Akcelerometr + Magnet

Radiová frekvence: 868,42 MHz

Dosah: 200 m (otevřený prostor)

Napájení: 1x CR123 Li-Ion baterie (součástí) / životnost 3 roky

Provozní teplota: 0 ° C až + 40 ° C.

Rozměry: 97 mm x 47 mm x 23 mm

Instalace: pomocí přiložených lepicích proužků

Kompatibilní s: TaHoma; Connexoon Window

Jakmile čidlo detekuje únik vody může vás okamžitě informovat (e-

mail/telefon) ať už jste kdekoliv. Ideální umístění poblíž ohřívačů 

vody, praček, myček nádobí.

Radiová frekvence: 868,42 MHz

Dosah: 200 m (otevřený prostor)

Napájení: 2x LR03 alkalické AAA baterie / životnost ~4 roky

Provozní teplota: +5° C až + 40° C

Délka kabelu: 1150 mm

Rozměr sondy: 30 x 35 x 12 mm

Rozměr čidla (D x V): 93 x 33 mm

Kompatibilní s: TaHoma

Záplavové čidlo

Okenní klika Hoppe
HOPPE okení rukojeť 6-16 bílá

HOPPE okení rukojeť  6-16 SS

HOPPE okení rukojeť  32-42 SS
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Periferie pro zabezpečení 2
Balení Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupnost

1 1811561 2 644,63 60 6

1 1875058 2 024,79 60 6

Návody ke stažení ZDE

Popis zboží

Senzor otevřeného okna a rozbití skla
Pro umístění na okno nebo střešní okno, rozpozná vibrace působící 

na skle při pokusu o vniknutí (kromě své primární funkce detekce 

otevření). Dodává se s podložkami. S tlačítkem pro párování a 

testem funkce.

Radiová frekvence: 868,42 MHz

Dosah: 200 m (otevřený prostor)

Napájení: 1x CR2450 Li-Ion baterie / životnost 4 roky

Provozní teplota: + 5°C až 40°C

Rozměry čidla: 95 x 33 x 15 mm

Rozměr sondy: 32 x 32 mm

Délka kabelu: 200 mm

Maximální vzdálenost mezi senzorem a magnetem: 10 mm

Kompatibilní s: TaHoma

Vnitřní siréna
Siréna odrazuje v případě vniknutí. Úroveň zvukové signálu je 

nastavitelná: 65 nebo 95 dB. Siréna může být buď namontována na 

stěnu (montážní materiál součástí) nebo může být používána jako 

mobilní. Je možné i kombinovat několik sirén v závislosti na 

prostředí.

Radiová frekvence: 868,42 MHz

Dosah: 200 m (otevřený prostor)

Rozměry: 51 x 99 mm

Intenzita zvukového signálu: 65 / 95 dB

Napájení: 2x CR123 Li-Ion baterie 

Kompatibilní s: TaHoma
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Izymo ON-OFF reciever

Technické údaje

Popis výrobku Balení

1

Návod ke stažení ZDE

1822650IZYMO On-OFF Reciever io 2 277,70 60 ✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz 

Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)

Spotřeba Stand-by : 0,16W

Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných

- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, 

žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...

- Simulujte svou přítomnost v domě

- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu/tabletu nebo 

počítače

- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a 

kompaktnímu designu - instalace do krabice

- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích 

prvků v domě

- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io

- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon io, Nina 

Provozní napětí: 230V  50 Hz

Provozní teplota: 0°C až +55°C 

Krytí: IP 20

Zatížitelnost kontaktů: 10 A / 2000 W

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)

Rozměry: 43 mm * 43mm * 18 mm 

Spotřeba při provozu: 0,2W

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma 

umožňuje ovládat zařízení Somfy 

a dalších výrobců v domě přes 

internet (PC/tablet/smartphone)

- Connexoon io - řídicí jednotka Connexoon

umožňuje ovládat zařízení Somfy 

z aplikace ve vašem smartphone

- IZYMO Transmitter io - mikromodul pro

ovládání io zařízení

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZYMO ON-OFF Receiver io umožňuje transformovat 

jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo…) 

nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.

- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i 

několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny 

tímto mikromodulem.

- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon, Nina

- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických 

spotřebičů. Instalace do krabice za vypínač nebo přímo ke spotřebiči.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
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Izymo Transmitter io

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz 

Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)

Rozměry: 43 mm * 34 mm  * 8 mm

Výdrž baterie: 5 let při 12ti příkazech denně

Technické údaje

(V) (Hz) (A) (g) (mm) (mm) (mm)

230 50 8 70 45 45 40 (75)

Popis výrobku Balení

1

Návod ke stažení ZDE

IZYMO Transmitter io 1822628 1 967,10 60 ✓
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Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost
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- Díky montáži pod vypínač umožňuje zachování jednotného 

vzhledu ovládacích prvků

- Ovládejte svá io světla, rolety či žaluzie z více míst

- Spouštějte scénáře z TaHomy svým tlačítkem

- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a 

kompaktnímu designu - instalace do krabice

Napájení: CR2430 lithium baterie

Provozní teplota: 0°C až +55°C 

Krytí: IP 20

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma 

umožňuje ovládat zařízení Somfy 

a dalších výrobců v domě přes 

internet (PC/tablet/smartphone) - umožňuje

spouštět scénáře

- IZYMO ON-OFF reciever io - mikromodul pro

ovládání drátových zařízení

ro
zm

ěr
 š

íř
ka

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZYMO Transmitter io umožňuje ovládat io roletové a 

žaluziové motory případně Izymo On-OFF recievery pomocí 

stávajících ovládacích tlačítek

- Jeden IZYMO Transmitter dokáže ovládat i několik světel nebo io 

motorů současně.

- Kompatibilní s TaHoma

- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul pro ovládání IZYMO ON-OFF io recieverů, io roletových a žaluziových 

motorů a spouštění scénářů TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
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Izymo Shutter reciever io

Zatížitelnost: až 80Nm

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz 

Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)

Rozměry: 43 mm x 43 mm x 16 mm 

Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných

Technické údaje

(V) (Hz) (A) (g) (mm) (mm) (mm)

230 50 8 70 45 45 40 (75)

Popis výrobku Balení

1

Návod ke stažení ZDE

IZYMO Shutter Reciever io 1822661 4 037,70 60 ✓
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Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost
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- Programujte své motorizované rolety

- Simulujte svou přítomnost v domě

- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu/tabletu nebo 

počítače

- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a 

kompaktnímu designu - instalace do krabice

- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích 

prvků v domě

- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io

- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon io, Nina 

Provozní napětí: 220/240V  50 Hz

Provozní teplota: 0°C až +55°C 

Krytí: IP 20

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma 

umožňuje ovládat zařízení Somfy 

a dalších výrobců v domě přes 

internet (PC/tablet/smartphone)

- Connexoon io - řídicí jednotka Connexoon

umožňuje ovládat zařízení Somfy 

z aplikace ve vašem smartphone

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZYMO Shutter Receiver io umožňuje transformovat 

jakýkoliv drátový roletový motor Somfy 

na technologii io

- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat 

několik rolet současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.

- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon, Nina

- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul pro integraci elektronických drátových roletových motorů do technologie 

SOMFY io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

32 / 75

https://www.somfynavody.cz/?dir=St%C3%ADnic%C3%AD+technika%7COvlada%C4%8De+a+%C5%98%C3%ADdic%C3%AD+jednotky%7Cio+ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD


Smoove Lighting io

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz 

Dosah: až 15 metrů 

Rozměry: 50 mm * 50 mm  * 10 mm (bez rámečku)

Rozměry: 80 mm * 80 mm  * 10 mm (s rámečkem)

Výdrž baterie: 2,5 roku při 18ti příkazech denně

Popis výrobku Balení

1

Návod ke stažení ZDE

Dostupnost

Smoove Lighting io 1822651 1 138,80 60 ✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- IZYMO ON-OFF-Mikromodul s vestavěným 

přijímačem io pro dálkové ovládání světel a

elektrických spotřebičů. Instalace do krabice

za vypínač nebo přímo ke spotřebiči.

- Zásuvka ON-OFF Plug io - Zásuvka s vestavěným přijímačem io pro 

dálkové ovládání světel a elektrických

spotřebičů. Použití zejména pro osvětlení

a jiné elektrické spotřebiče do 1800W.

- Jednoduše ovládejte svá světla či spotřebiče připojené k 

mikromodulu IZYMO ON-OFF nabo Zásuvce ON-OFF Plug io 

(Kompatibilní pouze suvedenými zařízeními)

- Bezdrátový nástěnný ovladač s dlouhou životností

Napájení: CR2430 lithium baterie

Provozní teplota: 0°C až +55°C 

Krytí IP 30 

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Bezdrátový nástěnný ovladač Smoove Lighting io umožňuje 

ovládat mikromoduly IZYMO ON-OFF a Zásuvky ON-OFF

Plug io

- Jeden bezdrátový nástěnný ovladač Smoove Lighting io dokáže 

ovládat jednotlivá zařízení nebo jejich skupiny

- Určeno pro použití v interiéru

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny světel / spotřebičů 

prostřednictví mikromodulu IZYMO ON-OFF nebo Zásuvky ON-OFF Plug io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
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Zásuvka ON-OFF Plug io 

Technické údaje

(V) (Hz) (A) (g) (mm) (mm) (mm)

230 50 8 70 45 45 40 (75)

Popis výrobku Balení

1822617 1

Návod ke stažení ZDE
Zásuvka ON-OFF Plug io 1 500,00 60 ✓

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma 

umožňuje ovládat zařízení Somfy 

a dalších výrobců v domě přes 

internet (PC/tablet/smartphone)

- Connexoon io - řídicí jednotka Connexoon

umožňuje ovládat zařízení Somfy 

z aplikace ve vašem smartphone

- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým 

displejem a s funkcí ovládání pohybem

- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, 

žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...

- Simulujte svou přítomnost v domě

- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu/tabletu nebo 

počítače

- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a 

kompaktnímu designu

- Lze použít ke kontrole nabíječek, elektrospotřebičů atd..

2 možnosti použití:

- obr. 1: centralizované/připojené (s možností dálk. ovládání)

- obr. 2: nezávislé
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Záruka 
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Dostupnost
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Dosah: 8 metrů přes 2 betonové zdi

Rozměry: Ø: 45mm / D: 75mm (celková), 40 mm (viditelná)

Hmotnost: 70 g

Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných

- odporové zatížení: 1800 W

- zářivka: 200 W

- LED: 150 W

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz 

Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Zatížitelnost kontaktů: 8 A / 1800 W

Provozní napětí: 230V  50 Hz

Provozní teplota: 0°C až +40°C 

Krytí: IP 20

                                                                           NOVINKA! 

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Z domova nebo mimo něj umožňuje ovládat světla nebo jakákoliv 

jiná elektrická zařízení a na dálku zjistit, zda jsou zapnutá nebo 

vypnutá, popřípadě změnit jejich stav.

- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i 

několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny 

touto zásuvkou.

- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon

- Určeno pro použití v interiéru

Zásuvka s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických 

spotřebičů. Použití zejména pro osvětlení a jiné elektrické spotřebiče do 1800W.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

TaHoma nebo
Connexoon io

nebo
jakékoliv io 
dálkové 
ovládání
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Další volitelné periférie
Balení Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupnost

84 1824035 1 247,93 60 ✓

17 1822303 2 000,00 60 ✓

Návody ke stažení ZDE

Popis zboží

Scenario player
Nástěnný bezdrátový ovladač umožňující spuštění 

naprogramovaných scénářů. Dodáván bez rámečku. 

Rámečky strana 73 sekce Ovladače & příjímače

Thermis Wirefree IO
Teplotní čidlo
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Keygo io / KeyPad io

Popis výrobku Balení

128

KeyPad io 1

Návod ke stažení ZDE

TECHNICKÉ ÚDAJE Keygo KeyPad

4 2

1 x 1,5 V 3V

IP30 IP54

Keygo io 1841134 1 035,00 60 ✓

Objednací číslo CZK
Záruka 

(měsíce)

1841207 3 721,60 60 ✓

Dostupnost

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY Somfy io-homecontrol pohony na:

          - křídlové brány

          - posuvné brány

          - garážová vrata

          - rolovací vrata

          - rolety

          - žaluzie

          - markýzy

Keygo io:

- funkční jako scenario player v TaHoma

- přenosný dálkový ovladač pro ovládání čtyř různých zařízení 

(Keygo)

- jednosměrná komunikace

KeyPad io:

- dvoukanálový dálkový ovladač

- plovoucí kód

- podsvícené klávesy

- Master kód pro plný přístup a 4 uživatelské kódy s 

nastavitelným přístupem

- až 6 číselný kód

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io

- s řídící jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné 

vazby

- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových 

vrat

- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické 

zařízení pomocí impulsního kontaktu

Napájecí napětí:

počet kanálů:

doporučená kabeláž: -

Rádiová frekvence: 868 - 870 MHz

Rozměry v mm:

Stupeň krytí:

59x35 115x95x30

Provozní teplota: -20˚ až + 60˚C

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

přenosný nebo nástěný ovladač io-homecontrol

Umožňuje ovládání pohonu brány, garážových vrat, osvětlení nebo stínění 

systémem ovládání io-homecontol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE
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Standard Receiver io

Popis výrobku Balení

1

Návod ke stažení ZDE

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

kompatibilita s pohony io-homecontrol

Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem 

ovládání io-homecontol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

IP55

Provozní teplota: -20˚ až + 70˚C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY - dálkový ovladač Keygo io - funguje bez omezení

 

- dálkový ovladač se 3 tlačítky (typu Telis io, Situo io) - 

aktivace přijímače se provádí pomocí tlačítka „nahoru“. 

Tlačítka „My“ a „dolů“ nejsou aktivní

- dálkový ovladač Nina: 

Přijímač je označen piktogramem „elektrická zásuvka“. 

Aktivace přijímače se provádí pomocí ovladače „ON“. 

Ovladač „OFF“ není aktivní.

- řídící jednotka TaHoma:

V průběhu vykonávání scénáře tlačítko „Stop“ není aktivní. 

Funkce „Smart“ a „Den“ nelze použít. Stav brány a 

garážových vrat není indikován. 

- řídící jednotka Connexoon:

Režim „Zavření“ a funkce „Kontrola domácnosti“ (Check 

Home) nelze použít. V průběhu režimu tlačítko „Stop“ není 

aktivní. Funkce „Časovač“ režimů „Návrat“ a „Odchod“ nelze 

použít. Pokud je režim „Návrat“ aktivován pomocí geolokace, 

musí vzdálenost pro aktivaci odpovídat nastavení časovače 

automatického zavření motorového pohonu. Stav brány a 

garážových vrat není indikován.

- jednoduché připojení pomocí dvou kabelů

- 2 kanály pro 2 různá zařízení

- přijímá povely pro otevření odesílané prostřednictvím 

rádiového signálu a převádí je na impulzní povel, který se 

připojuje k elektronickým jednotkám příslušných 

motorových pohonů

- musí být povinně a důsledně dodržena norma EN 12453 s 

názvem „Bezpečnost při používání motoricky ovládaných 

vrat“ - především instalace fotobuněk

- ve všech případech a bez ohledu na použitý systém probíhá 

ovládání pohonu v sekvenčním režimu (otevření, zastavení, 

zavření, zastavení)

- zpětné odeslání informace do dálkového ovladače se 

zpětnou vazbou znamená ve všech případech chybu (10 

bliknutí)

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io

- s řídící jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné 

vazby

- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových 

vrat

- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické 

zařízení pomocí impulsního kontaktu

Napájecí napětí: 12 - 24V  - 50 Hz

počet kanálů: 2

doporučená kabeláž: 2 x 0.75 mm2

Rádiová frekvence: 868 - 870 MHz

Max. počet dálkových ovladačů: 2x16

Stupeň krytí:

Objednací číslo CZK
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

Standard Receiver io 1841229 1 802,10 60 ✓
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Eolis io

Popis výrobku Balení

1

Návod ke stažení ZDE

Dostupnost

Eolis io bez kabelu 1816092 3 054,10 60 ✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)

'- Větrné bezdrátové čidlo se zvýšenou odolností do 150 km/h.

- Snadná a rychlá instalace - bezdrátová komunikace s             pohony 

io.

- Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po 

dobu 12 minut.

- Snadné nastavení rychlosti větru

- Bezúdržbové provedení

- Možnost kombinovat s dešťovým sensorem Ondeis

- Není kompatibilní s motory RS100 io, Altus RS io a Oximo io.

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám či žaluziím 

vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy. 

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika 

po dobu 12 minut.

Větrné čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
Provozní napětí: 230/240V  50 Hz

Provozní teplota: -20°C až +60°C 

Krytí: IP 34

Kmitočtové pásmo:868 - 870 MHz

Rozsah nastavení: 28-88 km/h

Odolnost proti větru: 150 km/h

Rozměry 236 * 160 mm
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Eolis wirefree io

Popis výrobku Balení

1

Návod ke stažení ZDE

                  

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám či žaluziím 

vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy. 

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika 

po dobu 12 minut.

Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů pro venkovní 

žaluzie, markýzy a venkovní textilní stínění..

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

'- Bateriové větrné bezdrátové čidlo 

- Snadná a rychlá instalace - bezdrátová komunikace s             pohony 

io.

- Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po 

dobu 12 minut.

- Snadné nastavení rychlosti větru

- Bezúdržbové provedení

- Není kompatibilní s motory RS100 io, Altus RS io a Oximo io.

Provozní napětí: 2 x 1,5V (baterie AA)

Provozní teplota: -20°C až +60°C 

Krytí: IP 44

Kmitočtové pásmo:868 - 870 MHz

Rozsah nastavení: 10-65 km/h

Rozměry 216 * 95 mm

Dostupnost

Eolis Wirefree io 1816084 2 381,20 60 ✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
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Eolis 3D wirefree io

Popis výrobku Balení

40

1

1

Návod ke stažení ZDE

´- Bateriové otřesové / větrné bezdrátové čidlo.

- Snímá pohyb markýzy ve třech směrech (3D efekt).

- Snadná a rychlá instalace.

- Možnost vybrat jeden z devíti přednastavených stupňů nebo

  možnost naučení individuální limitní hodnoty.

- Automatická aktivace čidla - čidlo je funkční pouze pokud je

  usazeno na montážní desce (vhodné např. při výměně baterií).

- Hlášení vybitých baterií.

- Tři barevná provedení: bílá, černá, bronzová.

- Balení obsahuje čidlo, základní desku, oboustrannou lepící pásku a 

baterie.

                  

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám či žaluziím 

vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy. 

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika 

po dobu 30 minut.

Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů pro markýzy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Dostupnost

Provozní napětí: 2 x 1,5V (baterie AA)

Provozní teplota: -20°C až +60°C 

Krytí: IP 44

Kmitočtové pásmo:868 - 870 MHz

Rozsah nastavení: 9 stupňů citlivosti

Výrobní nastavení: stupeň 2 (nepracuje s rychlostí větru ale s přetížením)

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Eolis 3D WireFree io white 9016355 2 174,10 60 ✓

✓

Eolis 3D WireFree io bronzal 9016353 2 381,20 60 ✓

Eolis 3D WireFree io black 9016354 2 381,20 60
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Popis výrobku Balení

21

1

1

1

1

1

Návod ke stažení ZDE

                  

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Externí přijímače pro dálkové ovládání venkovních žaluzií, rolet, 

pergol, screenů a markýz určené pro drátové pohony 

Obousměrný přijímač pro ovládání žaluziových, roletových, screenových, markýzových 

pohonů a pergol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

EVB Slim Recievery plug / cable

EVB slim receiver io cable 1811132 3 520,00 60 ✓

EVB slim receiver io plug 1811131 3 520,00 60 ✓

Dostupnost

-EVB slim reciever je určen pro žaluziové motory. K dispozici verze 

PLUG (konektor) i kabelová verze

- RS slim reciever je určen pro roletové motory (pouze Plug)

- Screen slim reciever je určen pro screeny (pouze Plug)

- Awning slim reciever je určen pro markýzy (pouze Plug)

- Pergola slim reciever je určen pro pergoly (Pouze plug)

- KOMPATIBILITU POHONŮ KONZULTUJTE SE SOMFY!

- Maximální doba chodu po zadaném povelu je 4 minuty.

- EVB a Awning spolupracuje s větrnou a sluneční automatikou.

- RS a Screen pouze se sluneční automatikou.

- Vhodný pro dodatečnou modernizaci stávajících venkovních

   žaluzií, rolet, screenů, markýz a pergol ovládaných mechanickými 

spínači. Funkce  mechanických spínačů nezůstane zachována!

Provozní napětí: 230V  50/60 Hz

Provozní teplota: -30°C až +70°C 

Krytí: IP 54

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)

Kmitočtové pásmo:868 - 870 MHz

Rozměry: 130 * 33 mm

RS slim io reciever plug 1811685 4 187,20 60 ✓

Screen slim io reciever plug 1811684 4 105,00 60 ✓

Awning slim io reciever plug 1811683 4 105,00 60 ✓

1811584 4 187,10 60 ✓Pergola slim io reciever plug
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Sunis WireFree II io

Technické údaje

(2 ks) (V) (roky) (°) (kg) (mm) (mm) (mm)

LR06 AA 1,5 5 120 IP34 0,88 78 78 37

Popis výrobku Balení

60

Upozornění: Sunis WireFree II io není zpětně kompatibilní s Easy sun io + Sensor box io

Návod ke stažení ZDE

Sunis WireFree II io (senzor, 2x 1,5 V baterie AA, 2x šroub, 2x hmoždinka) 1818285 ✓1 925,62 60

Objednací číslo

1818285

ro
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ka

Objednací číslo CZK bez DPH Dostupnost
Záruka 

(měsíce)
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VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- bezdrátové sluneční čidlo

- řízení jednoho či více io pohonů z hlediska intenzity slunečního 

záření

- bezdrátově buď přímo k pohonům, nebo řídicí jednotce 

TaHoma či Connexoon

- čidlo lze spárovat buď s TaHoma/Connexoon nebo jen s 

motorem (nelze použít oba způsoby současně)

Komfortní bezdrátové sluneční čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů z hlediska 

intenzity slunečního záření

ro
zm

ěr
 š

íř
ka

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE FUNKČNÍ SCHÉMA

- bezdrátové řešení: radiový protokol io-homecontrol

- snadná a rychlá instalace

- není potřeba elektroinstalace

- měří intenzitu osvětlení na jedné fasádě

- nezávislý zdroj energie (baterie) & úspora energie

- nastavení stínicího prvku do mezipolohy, dolní nebo horní 

koncové polohy dle sluneční aktivity (na čidle) 

- rozsah měření: 2W= 50 Lux až 100 k Lux

- rozsah měření: 1W= 10 k Lux až 80 k Lux

- rozsah pracovní teploty -20°C až +55°C

- indikace vybití baterií a provozního stavu čidla 

(pouze s TaHoma/Connexoon)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- snadná instalace, není potřeba elektroinstalace

- snadné spárování čidla díky programovacímu tlačítku

- nastavení prahové intenzity slunečního svitu v 8 stupních tlačítky 

+/- přímo na čidlu

2 možné způsoby použití:

> přímé spárování s pohony: zapínání a vypínání sluneční 

automatiky pomocí přepínače Auto/Manu na ovladačích Smoove 

A/M io, resp. Situo 5 Variation A/M io (komunikace 1W)

> s použitím řídicí jednotky TaHoma nebo Connexoon (komunikace 

2W)

- Smoove A/M io - 1kan. univ. 

ovladač (rolety/žaluzie) s možností 

vypnutí sluneční a větrné automatiky

- Situo 5V A/M io II - 5kan. 

přenosný dálkový ovladač pro 

ovládání pěti io pohonů nebo skupin io pohonů s možností 

vypnutí sluneční a větrné automatiky na ovladači

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma 

umožňuje ovládat zařízení Somfy 

a dalších výrobců v domě přes 

internet (PC/tablet/smartphone)

n
ap

ět
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ie
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Popis výrobku Balení

1

1

1

Návod ke stažení ZDE

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

                  

LED Lighting Receiver io
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

-Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED nebo RGB LED pásků

- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon, Situo variation (od roku 

2018), Nina, Nina Timer

Obousměrný přijímač pro LED osvětlení

- Přijímač pro spínání LED nebo RGB LED pásků pomocí

   dálkových ovladačů io.

- Komfortní obsluha.

- Zapnutí krátkým povelem nahoru, vypnutí krátkým povelem dolů.

- Stmívání pomocí kolečka (Situo var.)

- Tlačítkem "my" na dálkovém ovladači lze vyvolat oblíbenou

   mezipolohu - oblíbenou intenzitu/barvu osvětlení.

- Přepínání barev u RGB recieveru dlouhým povelem nahoru/ dolů 

pomocí Situo 5 Variation io (pd roku 2018)

- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče.

- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném 

  dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené svítidlo zapnuto

   nebo vypnuto.

- Určeno pro interiér a exteriér.

Provozní napětí: 12/24 V DC

Provozní teplota: -20°C až +60°C 

Krytí: IP 55

Kmitočtové pásmo:868 - 870 MHz

Rozměry: 190 * 25 * 18,5 mm

Zatížitelnost kontaktů: Max 10A, 3,75 A na výstup

Maximální počet jednosměrných ovladačů:  3 ovladače

✓

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

White LED reciever io 1822611 3 009,60 60 ✓

RGB LED reciever io 1822612 3 220,80 60

Tunable white LED reciever io 1822613 3 520,00 60 ✓
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Popis výrobku Balení

17

Návod ke stažení ZDE

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

                  

Lighting Receiver Variation io
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

-Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED nebo RGB LED pásků

- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon, Situo variation (od roku 

2018), Nina, Nina Timer

Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED a halogenových  svítidel do maximální 

zátěže 500W.

Dostupnost

- Přijímač pro spínání LED a halogenových svítidel pomocí

   dálkových ovladačů io.

- Zapnutí krátkým povelem nahoru, vypnutí krátkým povelem dolů. 

Stmívání dlouhým povelem.

- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče. Určeno pro 

interiér i exteriér

- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném 

  dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené svítidlo zapnuto

   nebo vypnuto.

- Tlačítkem "my" na dálkovém ovladači lze vyvolat oblíbenou

   mezipolohu - oblíbenou intenzitu osvětlení.

- Ovládání funkce stmívání NEUMOŽŇUJÍ ovladače

   Smoove Origin io a Keytis io.

- Určeno pro svítidla s externím transformátorem s možností

   stmívání pomocí ovládacího napětí 1 - 10V

Provozní napětí: 230V 50 Hz

Zatížitelnost kontaktů: Max 10A, 3,75 A na výstup

Provozní teplota: -20°C až +60°C 

Krytí: IP 55

Kmitočtové pásmo:868 - 870 MHz

Rozměry: 92 * 43 * 28 mm

Maximální počet jednosměrných ovladačů:  9 ovladačů io

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Lighting receiver variation io 1822421 2 543,70 60 ✓
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Popis výrobku Balení

1

Návod ke stažení ZDE

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

                  

Heating slim io reciever
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

-Heating slim io receiver je přijímač vybavený technologií  

iohomecontrol®. Umožňuje ovládat většinu elektrických topných 

ramp (s max. příkonem 2 000 W) pomocí dálkového ovládače io-

homecontrol®

- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon, Situo variation (od roku 

2018), Nina, Nina Timer

Obousměrný přijímač pro vytápění

Dostupnost

- Přijímač pro spínání elektrických topných ramp pomocí

   dálkových ovladačů io.

- Zapnutí krátkým povelem nahoru. Vypnutí krátkým povelem dolů.

- Časové vypnutí 3, 6, 12 hodin

- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče.

- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném 

  dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené svítidlo zapnuto

   nebo vypnuto.

- Určeno pro interiér a exteriér.

Provozní napětí: 230V 50 Hz

Zatížitelnost kontaktů: Max 2000 W

Provozní teplota: -20°C až +50°C 

Krytí: IP 54

Kmitočtové pásmo:868 - 870 MHz

Rozměry: 111 * 31 * 30 mm

Maximální počet jednosměrných ovladačů:  9 ovladačů io

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Heating slim io receiver 2kW 1811632 3 923,10 60 ✓
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Popis výrobku Balení

1

Návod a SW ke stažení ZDE

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

                  

Quick Copy
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Quick Copy v kombinaci se software umožňuje kompletní 

nastavení parametrů a uložení konfigurace ovladačů Smoove, 

Chronis a Soliris pomocí připojeného počítače. 

- Bez počítače pak umožňuje jednoduché kopírování nastaveného 

ovladače do dalších ovladačů.

Univerzální nástroj pro správu ovladačů Smoove Uno io, Chronis a Soliris

Dostupnost

- úspora času při nastavování dalších ovladačů v instalaci

- možnost uložení aktuálního nastavení do počítače pro pozdější 

použití

- kompatibilní s: 

     - Chronis Smoove UNO

     - Chronis Smoove UNO S

     - Chronis SmooveIB+

     - Soliris Smoove UNO

     - Soliris Smoove IB+

     - Soliris Uno io

Provozní napětí: 2* AA baterie

Provozní teplota: 0°C až +40°C 

Krytí: IP 30

Rozměry: 146 x 70 x 25 mm

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Quick Copy 9019596 1 599,50 60 6
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Popis výrobku Balení

25

Software ke stažení ZDE

Set&Go io 9017035 2 195,40 60 ✓

Dostupnost

- funkce scanování instalace

- kopírování systémového klíče do všech zařízení

- kompletní nastavení pohonů io (koncové polohy, mezipoloha atd.)

- párování jednosměrných i obousměrných ovladačů

- párování čidel

- obslužný software pro PC v 16 jazycích včetně češtiny

- pojmenování pohonů

Hardwarové požadavky:

Operační systém: Windows XP/2000/Vista/Windows 7

Rozlišení displeje: minimálně 1024 x 600

RAM: minimálně 1 GB

CPU: minimálně 1,6 GHz

Provozní napětí: 5V USB

Provozní teplota: 0°C až +60°C 

Krytí: IP 30

Rozměry: 54 x 24 mm

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)

                  

Set & Go
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Univerzální nástroj pro nastavení parametrů instalace io homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

http://www.somfy.com/setgo/index.cfm?language=cz-cz

- Univerzální hardware nástroj Set&Go io v kombinaci se software 

umožňuje kompletní nastavení instalace io-homecontrol pomocí 

připojeného počítače.

Odkaz pro stažení:

Set&Go io

uživatelské
rozhraní

počítač
(není součástí
dodávky)
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Situo 1 RTS II & Situo 1 Soliris RTS

Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1

1810936 Telis 1 PURE `----------> Situo 1 RTS Pure II

1810636 Situo RTS Situo 1 RTS Pure II

1810939 Telis 1 LOUNGE RTS `----------> Situo 1 RTS Iron II

1810941 Telis 1 SILVER RTS `----------> Situo 1 RTS Natural II 

1810942 Telis 1 PATIO RTS `----------> Situo 1 RTS Arctic II 

1810954 Telis Soliris PURE RTS

1810909 Telis Soliris SILVER RTS `----------> Situo 1 Soliris RTS Pure II

1810908 Telis Soliris LOUNGE RTS

1810646 Telis Soliris PATIO RTS

Návod ke stažení ZDE

✓

1870435

1870415

1870411

1870407

1870403

1870403

Přehled možných náhrad předchozích verzí

Situo 1 Soliris RTS Pure II 1870435 1 814,05 60

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 RTS je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální 

ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

Jednokanálový přenosný lokální ovladač  pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a 

dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

´Oximo RTS - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem 

dálkového ovládání RTS 

Shutter in-wall receiver RTS - Přijímač dálkového

ovládání pro montáž do krabice pod omítku

pod vypínač.

Universal slim receiver plug RTS - Montáž v exteriéru, komunikuje 

bezdrátově s automatikami

Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris

sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree

RTS, možnost uložení dvou mezipoloh

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS 

pohonů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání 

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač není určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s 

žaluziemi zvolte NEW Situo 1V RTS)

- Čtyři barevná provedení.

                                           

                                   <---PURE     NATURAL--->

                                    <---IRON     ARCTIC--->

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C 

Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm 

Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz 

Protokol: RTS 

Dosah: až 50 metrů na volném prostranství

Situo 1 RTS Pure II 1870403 1 305,79 60 ✓

2021

Situo 1 RTS Natural II 1870411 1 760,33 60 2021

Situo 1 RTS Iron II 1870407 1 760,33 60

Situo 1 RTS Arctic II 1870415 1 760,33 60 2021
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Situo 5 RTS II & Situo 5 Soliris RTS

Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1

1810937 Telis 4 PURE `----------> Situo 5 RTS Pure II

1810938 Telis 4 LOUNGE RTS `----------> Situo 5 RTS Iron II

1810940 Telis 4 SILVER RTS `----------> Situo 5 RTS Natural II 

1810943 Telis 4 PATIO RTS `----------> Situo 5 RTS Arctic  II 

1810957 Telis 4 Soliris PURE RTS

1810907 Telis 4 Soliris SILVER RTS `----------> Situo 5 Soliris RTS Pure II

1810906 Telis 4 Soliris LOUNGE RTS

1810648 Telis 4 Soliris PATIO RTS

Návod ke stažení ZDE

1870431

1870438

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1870419

1870423

1870427

Situo 5 RTS Arctic  II 1870431 2 066,12 60 2021

Situo 5 Soliris RTS Pure II 1870438 2 561,98 60 2021

Situo 5 RTS Iron II 1870423 2 066,12 60 2021

Situo 5 RTS Natural II 1870427 2 066,12 60 2021

Situo 5 RTS Pure II 1870419 1 657,02 60 ✓

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

´Oximo RTS - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem 

dálkového ovládání RTS 

Shutter in-wall receiver RTS - Přijímač dálkového

ovládání pro montáž do krabice pod omítku

pod vypínač.

Universal slim receiver plug RTS - Montáž v exteriéru, komunikuje 

bezdrátově s automatikami

Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris

sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree

RTS, možnost uložení dvou mezipoloh

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS 

pohonů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání.

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač není určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s 

žaluziemi zvolte NEW Situo 1V RTS)

- Čtyři barevná provedení.

                                           

                                        <---PURE     NATURAL--->

                                        <---IRON     ARCTIC--->

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C 

Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm 

Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz 

Protokol: RTS 

Dosah: až 150 metrů na volném prostranství

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5 RTS je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální 

ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

Pětikanálový přenosný lokální ovladač  pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších 

zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
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Situo 1V RTS II a Situo 1V Soliris RTS

Popis výrobku Balení

1

1

1

1810974 Telis1 Modulis bílý RTS 1kanál `----------> Situo 1 Var RTS Pure II 

1810975 Telis 1 Modulis SILVER RTS 1kanál `----------> Situo 1 Var RTS Iron II 

1810976 Telis1Modulis LOUNGE RTS 1kan. `---------->

1810764 Telis Modulis Soliris Pure

1810666 Telis Modulis Soliris Silver `----------> Situo 1 Var RTS Soliris PureII

1810665 Telis Modulis Soliris Lounge

Návod ke stažení ZDE

1800503

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1811608

1811609

Situo 1 Var RTS Iron II 1811609 2 066,12 60 ✓

Situo 1 Var RTS Soliris PureII 1800503 2 210,74 60 ✓

Situo 1 Var RTS Pure II 1811608 1 842,98 60 ✓

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

´J4 RTS - Středový pohon pro venkovní žaluzie s integrovaným 

přijímačem dálkového ovládání RTS

Modulis slim receiver plug RTS - Pro montáž do žaluziového profilu, 

komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris 

sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS. 

Komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači.

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS 

pohonů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání.

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií 

- Dvě barevná provedení.

                                           

                                       

                                           <---PURE    

                                          <---IRON     

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C 

Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm 

Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz 

Protokol: RTS 

Dosah: až 50 metrů na volném prostranství

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 V RTS je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro 

lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či 

přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce naklápění lamel pomocí otočného kolečka

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

Jednokanálový přenosný lokální ovladač  pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a 

dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
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Situo 5V RTS II 

Popis výrobku Balení

1

1

1810765 Telis 4 Modulis RTS Pure `----------> Situo 5 Var RTS Pure II 

1810663 Telis 4 Modulis SILVER RTS 5-kan. `----------> Situo 5 Var RTS Iron II

1810664 Telis 4 Modulis RTS Lounge `---------->

Návod ke stažení ZDE

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1811610

1811611

Situo 5 Var RTS Iron II 1811611 2 628,10 60 ✓

Situo 5 Var RTS Pure II 1811610 2 541,32 60 ✓

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

´J4 RTS - Středový pohon pro venkovní žaluzie s integrovaným 

přijímačem dálkového ovládání RTS

Modulis slim receiver plug RTS - Pro montáž do žaluziového profilu, 

komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris 

sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS. 

Komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači.

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)
Dostupnost

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS 

pohonů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání.

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií 

- Dvě barevná provedení.

                                           

                                       

                                           <---PURE    

                                          <---IRON     

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C 

Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm 

Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz 

Protokol: RTS 

Dosah: až 50 metrů na volném prostranství

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5V RTS je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální 

ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce naklápění lamel pomocí otočného kolečka

Pětikanálový přenosný lokální ovladač  pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a 

dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Telis 16 RTS PURE 
přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač 40 1811079 4 396,69 60 ✓

pro centrální a lokální ovládání

Povrchová úprava bílá lesklá

TELIS 16 RTS SILVER 
přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač 40 1811080 4 855,37 60 ✓

pro centrální a lokální ovládání

Povrchová úprava stříbrná metalíza

Telis 6 Chronis RTS PURE
6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou 25 1805215 4 677,69 60 ✓

automatikou.

Možnost zadání až 6-ti časů denně.

Povrchová úprava bílá lesklá

Telis 6 Chronis RTS SILVER
6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou 25 1805216 5 735,54 60 ✓

automatikou.

Možnost zadání až 6-ti časů denně.

Povrchová úprava stříbrná metalíza

Návod ke stažení ZDE

Rádiové řízení - vysílače
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3V DC (baterie typ CR 2430)

0°C až +60°C

suché obytné místnosti

IP 30

433,42 MHz 

80x80 mm

1

1

Rámeček součástí balení - ostatní varianty strana 73 v sekci Ovladače a přijímače

Návod ke stažení ZDE

✓

Výrobek nelze použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 RTS.

Oximo 40 Wirefree RTS - Spolehlivý pohon pro rolety s externím 

solárním panelem, 

integrovaným přijímačem 

dálkového ovládání 

a rychlou a snadnou instalací

Oximo 40 RTS - všestraný roletový

pohon s integrovaným přijímačem 

RTS

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních 

  výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 

9016911

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabíce - v balení je montážní 

deska pro upevnění na omítku.

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro rámeček, baterie

Provozní napětí:

Provozní teplota:

Okolní podmínky:

Krytí:

Kmitočtové pásmo:

Rozměr:

Smoove Origin 4 RTS 1800295 1 814,05 60

Smoove Origin 2 RTS 1800223 1 454,55 60 ✓

Smoove Origin 2 a 4 RTS

 Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou/čtyř pohonů nebo 

skupin pohonů či dalších RTS zařízení

Funkce Nahoru/Stop/Dolů 

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou / čtyř RTS pohonů nebo skupin RTS pohonů

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Smoove Origin RTS
nástěnný 1-kanálový vysílač s mechanickými tlačítky. 1 1811045 904,96 60 ✓

Součástí je bílý rámeček + nástěnný držák.

Smoove 1 RTS
nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky.

Součástí je nástěnný držák.

Součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!

Smoove 1 RTS Pure Shine - bílá 84 1810881 1 037,19 60 ✓

Smoove 1 RTS Black Shine - černá 84 1810882 1 090,91 60 ✓

Smoove 1 RTS Silver Shine - stříbrná 84 1810883 1 256,20 60 ✓

Smoove 1 Open/close RTS
nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky.

Součástí je nástěnný držák.

Součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!

Vhodné pro použití ve spojení s pohony pro závěsy 

a záclony (Glydea, Irismo)

Smoove 1 Open/close RTS Pure Shine - bílá 1 1811011 1 190,08 60 ✓

Smoove 1 Open/close RTS Black - černá 1 1811009 1 140,50 60 ✓

 Rámečky strana 73 v sekci Ovladače a přijímače

Návod ke stažení ZDE

Rádiové řízení - vysílače
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Lighting indoor/outdoor  RTS
jednokanálový spínač světelných okruhů

ohmická zátěž max 500W 

Lighting outdoor  RTS (do exteriéru) 18 1810628 1 959,00 60 ✓

Universal receiver RTS
přijímač dálk. ovládání pro montáž na omítku 18 1810624 3 022,70 60 ✓

Centralis receiver RTS
1 1810625 3 951,50 60 ✓

RS 485 - vysílač
16-ti kanálový vysílač pro ovládání přijímačů 16 1810803 7 472,10 60 ✓

RTS pomocí sběrnice RS485 nebo bezpotenciálovým

kontaktem

Návod ke stažení ZDE

sada přijímače Universal receiver RTS a dálkového ovladače 

Telis 1 PURE RTS

Rádiové řízení - přijímače

Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami 

Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS 

Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou 

mezipoloh
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez DPH Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Shutter in-wall receiver RTS
81 1811244 2 483,30 60 ✓

Lighting in-wall receiver RTS
81 1811251 2 277,70 60 ✓

Modulis slim receiver plug RTS
21 1810802 4 072,90 60 ✓

50 1810871 4 072,90 60 ✓

Modulis slim receiver cable RTS
21 1810806 3 776,70 60 ✓

Universal slim receiver cable RTS
21 1810783 4 458,20 60 ✓

Universal slim receiver plug RTS
21 1810784 4 458,20 60 ✓

Lighting slim receiver RTS
jednokanálový spínač, max 500 W, IP 54 21 1822215 2 663,20 60 ✓

Centralis Platine RTS
přijímač dálkového ovládání pro montáž do roletového 18 1810314 2 277,70 60 ✓

boxu možnost uložení dvou mezipoloh

komunikuje bezdrátově se sluneční automatikou

Návod ke stažení ZDE

Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s 

automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris 

sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS

komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači Telis 

Modulis RTS

Rádiové řízení - přijímače RTS

Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod 

omítku pod vypínač. Ovládání vypínačem s/bez aretace, 

dálkovým ovladačem, spínacími hodinami, sunečními čidly. 

Možnost uložení až 3 slunečních čidel. Dvě mezipolohy.

Přijímač dálkového ovládání pro ovládání osvětlení pro 

montáž do krabice pod omítku pod vypínač. Ovládání 

vypínačem s/bez aretace, dálkovým ovladačem, spínacími 

hodinami. 

Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s 

automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris 

sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS

komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači Telis 

Modulis RTS

Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami 

Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS 

Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou 

mezipoloh

Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami 

Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS 

Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou 

mezipoloh
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez DPH Záruka

(měsíce)

Dostupnos

t

Dálkově ovládaná zásuvka 3600W
- pro použití v interiéru

- zásuvka s integrovaným přijímačem RTS

- max. příkon připojeného spotřebiče: 3600W

- stupeň krytí: IP30

- rozměry:53 x 110 x 77 mm

- ovládání dálkovým ovladačem až do 30 m

- provozní teplota: 0°C až 40°C

30 2401363 965,70 60 ✓

Dálkově ovládaná zásuvka RTS 
pro provoz v exteriéru

- pro použití v exteriéru

- zásuvka s integrovaným přijímačem RTS

- max. příkon připojeného spotřebiče: 3600W

- stupeň krytí: IP44

- rozměry:53 x 126 x 96 mm

- ovládání dálkovým ovladačem až do 30 m

- provozní teplota: -25°C až 50°C

30 2401093 855,37 60 ✓

Dálkově ovládaná objímka RTS
- pro použití v interiéru

- objímka s integrovaným přijímačem RTS

- pro žárovku se závitem E27 max. 60W

- stupeň krytí: IP20

- rozměry:60 x 106,5 mm

- ovládání dálkovým ovladačem až do 30 m

- provozní teplota: 0°C až 40°C

50 2401096 615,70 60 6

Návod ke stažení ZDE

Přijímače pro osvětlení
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Eolis senzor RTS
Větrné rádiové čidlo

1 1816066 2 225,90 60 ✓

Soliris senzor RTS
sluneční a větrné rádiové čidlo

10 1818210 2 541,32 60 ✓

Soliris senzor RTS Aquatic, kabel 5m bez 

koncovky
1 1818225 7 393,60 60 ✓

Eolis 3D Wirefree RTS

Eolis 3D Wirefree RTS barva bronzová 1 9013809 2 433,00 60 ✓

Eolis 3D Wirefree RTS barva černá 1 9013847 2 433,00 60 ✓

Eolis 3D Wirefree RTS barva bílá 1 9014400 2 174,10 60 ✓

SUNIS Wirefree RTS
53 9013075 4 487,60 60 ✓

Bezdrátová interiérová čidla RTS

Sunis indoor WireFree RTS 112 9013707 2 392,56 60 ✓

sluneční čidlo k umístění na sklo (přísavka)

Thermosunis indoor WireFree RTS 112 9013708 2 938,02 60 ✓

sluneční a teplotní čidlo k umístění na sklo (přísavka)

Eolis RTS
1 1816064 6 094,30 60 6

Soliris RTS
10 1818207 7 963,20 60 6

Návody ke stažení ZDE

sluneční a větrné čidlo s možností připojení dešťového 

čidla. Kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, 

SUNEA a přijímači Modulis slim receiver RTS, Universal 

receiver RTS…

Rádiové řízení - automatiky

kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, 

SUNEA a přijímači Modulis slim receiver RTS, Universal 

receiver RTS…

kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, 

SUNEA a přijímači Modulis slim receiver RTS, Universal 

receiver RTS…

sluneční a větrná automatika pro pohony BEZ přijímače 

dálkového ovládání. Sada obsahuje: Universal receiver RTS, 

Soliris sensor RTS a Telis Soliris PURE RTS

bezdrátové větrné otřesové čidlo napájené bateriemi, montáž 

na přední profil markýzy. Komunikuje bezdrátově s pohony 

ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEA a přijímači 

Universal receiver RTS

rozměry: 25 x 38 x 15

Bezdrátové sluneční čidlo. 

Napájení z integrovaného solárního panelu.

Kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, 

SUNEA a přijímači Modulis slim receiver RTS, Universal 

receiver RTS…

větrná automatika pro pohony BEZ přijímače dálkového 

ovládání. Sada obsahuje: Universal receiver RTS, Eolis 

sensor RTS a Telis 1 PURE RTS
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Keygo 4 RTS
- čtyřkanálový dálkový ovladač

- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz; plovoucí kód

- napájení: lithiová baterie 2032 (2430)

- životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně)

- rozměry:60 (včetně očka) x 35 x 13 mm

- provozní teplota: -20°C až 70°C

128 1841064 825,90 60 ✓

Keytis 2
NS

 RTS                             
- dvoukanálový dálkový ovladač

- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz

- plovoucí kód

- napájení: lithiová baterie 2032 (2430)

- životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně)

- rozměry: 69 x 41,5 x 13,7 mm

- dodáván se 4 barevnými rozlišovači

128 1841026 537,90 60 ✓

Keytis 4
NS

 RTS                             
- čtyřkanálový dálkový ovladač

- ochrana proti krádeži osobním kódem

- automatický zámek kláves zabraňuje nechtěnému 

  stisku tlačítka

- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz

- plovoucí kód

- napájení: lithiová baterie 2032

48 1841025 713,50 60 ✓

Nástěnný dálkový ovladač                              - 
2 kanálový dálkový ovladač

- plovoucí kód

- napájení: lithiová baterie 2032 (2430)

- životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně)

- rozměry: 105 x 75 x 25 mm

42 1841027 618,10 60 ✓

Standard receiver RTS
- externí přijímač, umožňuje ovládat jiná zařízení 24 1841022 1 042,80 60 ✓

- napájení 24 V

- instalace v exteriéru

- rozměry: 110 x 110 x 40 mm

Návody ke stažení ZDE

Ovladače vrata a brány
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Domovní videotelefony

Návody ke stažení ZDE

Umožňuje ovládání pohonu brány, garážových vrat, osvětlení nebo zastínění 

systémem ovládání RTS

Domovní videotelefon V500

Funkce V500:

- funkce shodné s V100

- dotykový display 7´´ s rozlišením 800*480 pixelů

- možnost nahrát vlastní melodii

- 16 GB SD pamět na fotografie

- pamět na 800 fotografií 

 Vsystem PRO

Domovní videotelefon V100

Funkce V100+:

- otevření dveří a brány z pohodlí domova

- zakomponovaný pětikanálový ovladač RTS

- venkovní jednotka, připojitelná pouze dvoužilovým

kabelem (možno využít

 stávající zvonkový drát)

- možnost připojit 

druhý monitor

Domovní videotelefon V300

Funkce V300:

- funkce shodné s V100

- navíc dotyková tlačítka

- display velikosti 7´´ s rozlišením 800*480 pixelů

- 16 melodií vyzvánění

- pamět na 100 fotografií 

- řešení pro dva nezávislé

  apartmány

- individuální modulární řešení pro bytové domy až pro     12 

bytů

- display velikosti 7´´ s rozlišením 800*480 pixelů

- Varianta RTS i iO

- až 100 monitorů

- až 4 volací stanice 
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez DPH Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Domovní videotelefon V100+

Barva bílá 1 1870535 5 645,40 60 ✓

DRUHÝ MONITOR k V100+ 1 1870536 4 254,80 60 ✓

napájení V100+ (náhradní díl) 1 9020341 385,20 60 6

1 ks interiérovou jednotku se 4,3 palcovou barevnou 

obrazovkou + napájecí zdroj

1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přisvětlovacími

LED diodami.

Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku 

na brance. V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový

RTS vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo

5 skupin výrobků.

Možnost připojení druhého monitoru.

Pouze dvoužilové propojení mezi jednotkami. (max 50m)

Domovní videotelefon V300

Videotelefon V300 sada 1 2401547 7 830,40 60 ✓

monitor V300 1 2401548 5 216,80 60 ✓

monitor V300 (náhradní díl) 1 9020840 4 798,60 60 6

venkovní stanice V300 (náhradní díl) 1 9020841 5 216,80 60 6

napájení V300 (náhradní díl) 1 9021057 721,40 60 6

Venkovní stanice se dvěma tlačítky (pro dvě rodiny)

2 relé pro ovládání brány a elektrického zámku 

na brance. V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový

RTS vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo

5 skupin výrobků.

Domovní videotelefon V500 RTS

Videotelefon V500 RTS sada 1 2401446 10 926,40 60 ✓

monitor V500 RTS 1 2401458 6 611,10 60 ✓

monitor V500 RTS (náhradní díl) 1 9020339 6 059,20 60 6

venkovní stanice V500 RTS (náhradní díl) 1 9020340 4 955,50 60 6

napájení V500 RTS (náhradní díl) 1 9020341 385,20 60 6

Sada obsahuje:

1 ks interiérovou jednotku se 7 palcovým dotykovým 

displejem + napájecí zdroj

1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přisvětlovacími

LED diodami v provedení "antivandal"

1ks 8GB SD karty

Umožňuje ovládání brány a  elektrického zámku 

na brance. V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový

RTS vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo

5 skupin výrobků.

Identifikace návštěvníků i v době nepřítomnosti

jednotka ukládá do paměti až 400 obrázků návštěvníků.

Možnost připojení druhého monitoru.

Rozměry: 230 x 150 x 19 mm (interiérová jednotka)

Rozměry: 165 x 105 x 54 mm (exteriérová jednotka)

Návody ke stažení ZDE

Domovní videotelefony

Obrazovka 800x400 pixelů, dotyková tlačítka. 

16 vyzváněcích melodií. Noční vidění. 
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V500 PRO io

Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1

Návody ke stažení ZDE

60 6

60 6

V500 PRO io DIN zdroj 9026469 721,00

napájení V500 RTS / io 9020341 385,20

6 695,00 60 6

V500 PRO io 1870703 11 330,00 60 ✓

V500 PRO io DIN 1870702 11 948,00 60 ✓

V500 PRO io monitor 1870655

Dostupnost

Provozní teplota: -20°C až +55°C 

Rozměry: 78 x 146 x 46 mm

Vnitřní monitor

Napájení: z vnitřního monitoru, dvoužilový kabel max 150 m

24 Vdc, 

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Okolní podmínky: IPX4

Elixo smart io - Chytré a rychlé řešení pro menší 

   posuvné brány

Axovia 3s io - Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s 

jedinečným designem a snadnou instalací

Výstup: 12V / 800mA  (2, 5 nebo 10 sec. impuls)  Pro brány: dry contact 1s .

Protokol: io

Call station

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Napájení: 100-240 V / 50-60 Hz 0,6 A

24 Vdc, Provozní teplota: -10°C až +55°C 

Rozměry: 230 x 172 x 22 mm

Kmitočtové pásmo: io - 868 - 870 MHz

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)

Protokol: io

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io 

pohonů a dalších zařízení - 5 kanálů

- Call button se zvukovým potvrzením

- 5 melodií + volitelné

- Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance

- V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový io vysílač,

  který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.

- Identifikace návštěvníků i v době nepřítomnosti, jednotka ukládá 

do paměti až 400 obrázků návštěvníků.

- Možnost připojení druhého monitoru.

- Napájení adaptérem nebo modulem na DIN lištu

- Sada obsahuje:

        - 1 ks interiérovou jednotku se 7 palcovým dotykovým

           displejem + napájecí zdroj

        - 1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přisvětlovacími

           LED diodami

        - 1 ks 16GB SD karty

                                           

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

 - dotykový display 7´´ s rozlišením 800*480 pixelů

 - možnost nahrát vlastní melodii (SD karta)

 - 16 GB SD pamět na fotografie

 - detekce pohybu pro automatickou aktivaci (30 cm)

Videotelefon s integrovaným 5ti kanálovým vysílačem io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE
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Videotelefon VsystemPRO - řešení IO nebo RTS s možností více intercomů i monitorů

Videotelefon VsystemPRO

Balení Objednací

číslo

CZK Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Sada VsystemPRO ORIGIN RTS 1 1841225 19 200,80 60 ✓

Sada VsystemPRO ORIGIN IO 1 1841226 18 472,00 60 ✓

VsystemPRO PREMIUM IO 1 kanál 1 1841227 21 751,10 60 ✓

VsystemPRO PREMIUM IO 2 kanály 1 1841228 31 478,90 60 ✓

Monitor VsystemPRO Origin RTS 1 1841222 8 975,50 60 ✓

Monitor VsystemPRO Origin IO 1 1841223 8 634,80 60 ✓

Monitor VsystemPRO Premium IO 1 1841224 10 219,70 60 ✓

1k venkovní modul VsystemPRO Origin 1 1841218 7 284,30 60 6

1k venkovní modul VsystemPRO Premium 1 1841219 9 491,70 60 6

Výhody

Interní monitor

možnost připojení domovního zvonku

privátní mód

funkce domácího telefonu

max vzdálenost 400m

Úhel kamery 161°H /101° V   nebo H74°/V55° 

Noční režim 6 IR LED diod

Provedení 1 tlačítko  / 2 tlačítka / Klávesnice

záruka 3 roky

vyrobeno v Italii

Ostatní komponenty
Balení Objednací

číslo

CZK Záruka

(měsíce)

Dostupnos

t1 1841220 5 187,30 60 6

1 1841221 9 381,30 60 ✓

1 1841244 1 055,70 60 6

1 1841245 1 375,60 60 6

1 1841246 1 588,90 60 6

1 1841247 1 802,10 60 6

1 9021106 1 269,00 60 6

1 9020019 1 379,60 60 6

1 9020020 916,10 60 6

1 9020023 2 306,70 60 6

1 9020024 1 644,50 60 ✓

1 9020021 573,90 60 ✓

1 9020022 463,50 60 6

1 9020025 916,10 60 6

1 9020026 916,10 60 6

1 9020027 2 097,00 60 6

1 9020028 4 304,40 60 6

1 9020029 320,10 60 6

1 9020030 3 973,30 60 6

1 9020031 1 534,10 60 6

1 9020032 651,20 60 ✓

1 9020033 3 531,80 60 6

1 9020034 7 162,90 60 6

1 1875067 607,00 60 6

Základní schémata 

Návod ke stažení ZDE

2 čipy VsystemPRO

Vstupní měnič VsystemPRO

Relé VsystemPRO

Konvertor pro klávesnici VsystemPRO

kabel 100m VsystemPRO

kabel 200m VsystemPRO

2 kanál venkovní modul VsystemPRO Premium

2-kanál venkovní modul

Intercom (externí jednotka)

integrovaná čtečka čipů

Venkovní klávesnice VsystemPRO

Popis zboží

Technické údaje

Snadná instalace

- Různé druhy insalace

- Variabilní kombinace až 4 interních monitorů a 4 

externích jednotek

- Různá provedení ext. jednotek

Kvalitní provedení

- Odolné materiály

- Anti-vandal provedení (včetně šroubů)

- Dosah až 400m

- Vyrobeno v Itálii

- Záruka 3 roky

max počet 4

rozlišení 800x480

Ovladač 5 kanál io nebo RTS

max počet 4

Kryt pro 1 modul podomítkový VsystemPRO

4-kanál venkovní modul

Rozbočovač VsystemPRO

Velký napájecí zdroj 230V VsystemPRO

5-kanál venkovní modul

sluchátko VsystemPro

aktivní distributor VsystemPRO

Kryt pro 2 moduly na omítku VsystemPRO

Kryt pro 2 moduly podomítkový VsystemPRO

Napájecí zdroj 230V VsystemPRO

Kryt pro 1 modul na omítku VsystemPRO

Rámeček pro 1 modul na omítku VsystemPRO

Rámeček pro 1 modul podomítkový VsystemPRO

Rámeček pro 2 moduly podomítku VsystemPRO

Rámeček pro 2 moduly na omítku VsystemPRO

/

Snadná 
instalace

Různé 
druhy 
insalace

Pokročílé
funkce
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez DPH Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Heating modulis receiver RTS
19 1810917 5 168,60 60 ✓

Heating slim receiver RTS 2kW

přijímač pro ovládání tepelných zářičů 21 1810919 3 960,00 60 ✓

ohmická zátěž max 2000W 

Návody ke stažení ZDE

RTS Heating recievery

Přijímač dálkového ovládání pro ovládání topných zářičů.

Ohmická zátěž max 3000W

Regulace výkonu: 0%, 33%, 66%, 100%

Rozměry: 152 x 120 x 58 mm
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Popis výrobku Balení

1

1

1

1

Návod ke stažení ZDE

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

INIS
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řada spínačů INIS slouží k drátovému ovládání jednoho pohonu.

Verze "mounted" pro povrchovou montáž

Verze "80x80" pro montáž na krabici

Funkce Nahoru / Stop / Dolů

Drátový spínač pro ovládání jednoho pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 WT Protect - Středový pohon pro venkovní

 žaluzie s pokročilými ochrannými funkcemi

Oximo WT - Spolehlivý pohon pro rolety s

rychlou a snadnou instalací pro

drátová řešení . Disponuje funkcí 

rozpoznání překážky ve směru dolů, 

ochranou proti přimrznutí a samočinným vyrovnáním změn délky 

rolety.

Funkce:

                Nahoru

                Stop

                Dolů

Pevná pozice FP (s aretací):

Jednoduchým stiskem tlačítka se aplikace posune nahoru nebo dolů.

Chcete-li produkt zastavit, pouhým stisknutím tlačítka Stop akci 

zastavíte.

Momentální pozice MP (bez aretace):

Pro posun nahoru nebo dolů je nutno držet tlačítko stisknuté dokud 

nebude dosaženo požadované polohy.

Vhodné pro větší instalace - bezpečnostní kontrola.

                                         

                              

Inis Mounted Box

Barva: Bílá

Rozměry: 82 mm * 44mm * 54 mm 

Provozní teplota: -5°C až +40°C 

Napájení: 230V/50Hz

Inis 80 x 80

Provozní teplota: -5°C až +40°C 

Napájení: 230V/50Hz

INIS 80X80 FP 1800513 60 ✓

INIS 80X80 MP 1800514 320,90 60 ✓

300,20

Barva: Bílá

Rozměry: 80 mm * 80 mm   (50 * 50mm bez rámečku)

INIS MOUNTED BOX FP 1800511 300,20 60 ✓

INIS MOUNTED BOX MP 1800512 320,90

Dostupnost
Záruka 

(měsíce)
CZK bez DPHObjednací číslo

60 ✓
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Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1

1

Rámeček součástí balení

Návod ke stažení ZDE

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

Smoove UNO a DUO WT
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řada spínačů Smoove UNO a DUO slouží k drátovému ovládání 

jednoho / dvou pohonů.

Rozměr "80x80" pro montáž na krabici, případně 50x50 bez 

rámečku

Pro dráty 0,75 - 1,5 mm

Funkce Nahoru / Stop / Dolů

Drátový spínač pro ovládání jednoho (UNO) či dvou (DUO) pohonů

Funkce:

                Nahoru

                Stop

                Dolů

Pevná pozice FP (s aretací):

Jednoduchým stiskem tlačítka se aplikace posune nahoru nebo dolů.

Chcete-li produkt zastavit, pouhým stisknutím tlačítka Stop akci 

zastavíte.

Momentální pozice MP (bez aretace):

Pro posun nahoru nebo dolů je nutno držet tlačítko stisknuté dokud 

nebude dosaženo požadované polohy.

Vhodné pro větší instalace - bezpečnostní kontrola.

5 pozic 5P :

Pětipolohový vypínač - u výrobku je možné naklápění lamel krátkým 

stiskem.

                                         

                              

Smoove UNO WT

Barva: Bílá

Rozměry: 80 mm * 80 mm   (50 * 50mm bez rámečku)

Provozní teplota: -5°C až +40°C 

Napájení: 230V/50Hz

Smoove DUO WT

Barva: Bílá

Rozměry: 80 mm * 80 mm   (50 * 50mm bez rámečku)

60 ✓

Provozní teplota: -5°C až +40°C 

Napájení: 230V/50Hz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 WT Protect - Středový pohon pro venkovní

 žaluzie s pokročilými ochrannými funkcemi

Oximo WT - Spolehlivý pohon pro rolety s

rychlou a snadnou instalací pro

drátová řešení . Disponuje funkcí 

rozpoznání překážky ve směru dolů, 

ochranou proti přimrznutí a samočinným vyrovnáním změn délky 

rolety.

Dostupnost
Záruka 

(měsíce)
CZK bez DPHObjednací číslo

SMOOVE DUO WT FP 1800506 445,20 60 ✓

SMOOVE UNO WT 5P 1800510 476,20 60 ✓

SMOOVE DUO WT MP 1800507 486,60 60 ✓

SMOOVE DUO WT 5P   1800505 559,10 60 ✓

SMOOVE UNO WT MP 1800509 320,90 60 ✓

SMOOVE UNO WT FP 1800508 300,20
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Popis výrobku Balení

1

1

1

1

1

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků v sekci Ovladače a přijímače

Návod ke stažení ZDE

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

CHRONIS SMOOVE UNO

CHRONIS SMOOVE UNO S

SOLIRIS SMOOVE IB+

✓60

✓60

✓60

2 641,801805268

3 131,401805269

4 284,00

Chronis & Soliris Smoove
VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Velká obrazovka pro snadné čtení údajů

Snadno dostupné přednastavené funkce

Intuitivní nabídka pro snadnou správu instalace a použití

Integrovaný io protokol pro komunikaci se slunečním čidlem Sunis 

io

Snadné kopírování nastavení do dalších ovladačů pomocí nástroje 

Quick Copy (9019596)

Elektr. spínací hodiny s možností přímého ovládání motoru a připojení čidel

Chronis Smoove UNO - funkce časovače,

                                              - Nahoru / My / Dolů

                                              - Týdenní program (2 příkazy/ den)

                                              - Automatický letní / zimní čas

                                              - Simulace přítomnosti

                                              - Západ slunce   

Chronis Smoove UNO S - funkce shodné s Chr. Smoove UNO 

                                              - navíc sluneční funkce

                                              - týdenní program (4 příkazy /den)

                                              - východ a západ slunce   

Chronis Smoove IB+ - funkce jako Chr. UNO S, BUS rozhraní

Sluneční funkce pro Chronis Smoove Uno S a IB + je spravována 

pomocí  Sunis WF io. Technologie io je integrována do produktů.

Soliris Smoove Uno   - funkce shodné s Chr. Smoove Uno S                                                      

                                                        - navíc vítr a déšť

Soliris Smoove IB+ - funkce shodné se Soliris Smoove Uno, BUS 

rozhraní

Sluneční funkce pro Soliris Smoove Uno a IB+ se provádí pomocí io 

čidla SunisWF,  vítr a déštˇpomocí kabelových senzorů (Eolis, 

Ondeis).

Chronis Smoove UNO / Uno S / IB+

Barva: Bílá

Rozměry: 80 mm * 80 mm * 27 mm   (50 * 50mm bez rámečku)

Provozní teplota: 0°C až +40°C 

Napájení: 230V/50Hz

Ochrana: IP 30

Soliris Smoove Uno / IB+

Barva: Bílá

Rozměry: 80 mm * 80 mm * 27 mm   (50 * 50mm bez rámečku)

Objednací číslo CZK bez DPH
Záruka 

(měsíce)

Provozní teplota: 0°C až +40°C 

Napájení: 230V/50Hz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Soliris sensor WT - čidlo větru a slunce 9101473

Sunis Wirefree io - bezdrátové io čidlo slunce

                               1818285

Dešťové čidlo Ondeis 230V AC - 9016345

Dostupnost

Ochrana: IP 30

SOLIRIS SMOOVE UNO 1818305 4 029,00 60 ✓

CHRONIS SMOOVE IB+ 1805270 3 672,00 60 ✓

1818307
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Inis UNO  - vypínač
Inis UNO  - vypínač s aretací

Inis UNO T  - vypínač bez aretace 1 1800013 320,90 60 doprodej
Inis UNO VB - vypínač pětipolohový 1 1800004 476,20 60 doprodej
včetně krytky a rámečku 

Inis DUO  - vypínač dvojitý
Inis DUO  - vypínač s aretací 1 1800026 445,20 60 doprodej
Inis DUO T  - vypínač bez aretace 1 1800027 486,60 60 doprodej
Inis DUO VB  - vypínač pětipolohový 1800005 Prodej ukončen

včetně krytky a rámečku 

Chronis UNO - elektr. spínací hodiny
Chronis UNO EASY

Chronis UNO SMART 1 1805162 2 588,30 60 doprodej

včetně krytky a rámečku 

Chronis UNO COMFORT L
elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního 

čidla
1 1805169 3 105,90 60 doprodej

čidla, dodáváno BEZ čidel, včetně krytky a rámečku

čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 1 m 1 9709685 826,40 60 doprodej
čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 2 m 50 9709686 873,00 60 doprodej
čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 4 m 90 9709687 918,40 60 doprodej

Soliris UNO - sluneční a větrná

automatika
Soliris UNO - pro jeden pohon 1 1818189 4 710,60 60 ✓

sada obsahuje: čidlo slunce/vítr; vypínač s 

integrovanou elektronikou; včetně krytky a rámečku 

Návody ke stažení ZDE

Přímé řízení jednoho pohonu

Prodej ukončen

Prodej ukončen
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez DPH Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Tlačítko na omítku vodotěsné

10A-250V-1polový na omítku, šedá barva, IP44 1 1800249 511,60 60 ✓

Spínač na omítku vodotěsný
10A-250V-1pólový na omítku

 - Spínač s aretací - šedý 30 1800008 624,40 60 ✓

 - Tlačítko bez aretace - šedý 30 1800007 624,40 60 ✓

Klíčový spínač

- pancéřovaný, krytí IP65 na omítku 1 1800242 1 012,00 60 ✓

- pancéřovaný, krytí IP65 pod omítku 1 1800243 1 012,00 60 ✓

Klíčový spínač  ↑↓
- na omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65

- bez aretace 1 1800244 1 065,30 60 ✓

- s aretací 1 1800246 1 110,60 60 ✓

Klíčový spínač  ↑↓
- pod omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65

- bez aretace 1 1800245 1 065,30 60 ✓

- s aretací 1 1800247 1 110,60 60 ✓

Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez DPH Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Smoove UNO IB+
Elektronický spínač pro ovládání jednoho 230V 

pohonu.

Dotykové ovládání. Kompatibilní se systémy Animeo 

IB+.

bez rámečku

Smoove UNO IB+ Pure Shine - bílá 48 1811203 1 811,80 60 ✓

Smoove UNO IB+ Silver Shine - stříbrná 48 1811204 1 811,80 60 ✓

Smoove UNO IB+ Black Shine - černá 48 1811205 1 811,80 60 ✓

Rámečky strana 73 v sekci Ovladače a přijímače

Smoove Origin IB
84 1811272 776,50 60 ✓

Rámečky strana 73 v sekci Ovladače a přijímače

Chronis IB Comfort L
elektr. spínací hodiny s možností připojení 

slunečního
1 1805173 3 105,90 60 ✓

čidla, dodáváno BEZ čidla

Návody ke stažení ZDE

Elektronický spínač pro sběrnicové řízení - centrální 

nebo skupinové ruční ovládání; bez rámečku

Sběrnicové ovládání

Spínače, klíčové spínače

- 10A-250V-1 pólový, 1polohový bez aretace  

   vodotěsný, pro vícebodové relé MR2
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupnost

1 1810289 2 138,10 60 6

Soliris IB - automatika slunce vítr

Soliris IB - pro řízení sběrnice 1 1818190 4 348,30 60 ✓

sada obsahuje čidlo slunce/vítr,

vypínač s integrovanou elektronikou

Soliris IB - automatika slunce vítr
Soliris IB - pro řízení sběrnice 48 1818193 3 520,00 60 ✓

pouze řídicí elektronika bez čidla slunce/vítr

bez krytky a rámečku

Sluneční čidlo pro Soliris IB
ext.čidlo pro připojení k Animeo/Soliris krytí IP 65

rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm

Sluneční čidlo bez montážní sady 60 9154217 918,50 60 ✓

Montážní sada pro Sluneční čidlo 50 9127888 139,80 60 ✓

Dešťové čidlo Ondeis 230V AC 16 9016345 4 990,50 60 ✓

Thermis - tepelná automatika
Thermis IB - sběrnicové řízení 1 1822046 4 391,40 60 6

Součástí spínače je tepelné čidlo.

bez krytky a rámečku

Náhradní větrná a sluneční čidla
větrné čidlo pro EOLIS 10 9101479 904,00 60 ✓

větrné a sluneční čidlo pro Soliris UNO/IB 1 9101473 1 269,00 60 ✓

Tato čidla NEJSOU určena pro Animeo SOLO!

bez krytky a rámečku

Návody ke stažení

Dešťová čidla pro Soliris UNO / IB, Thermis UNO / IB, Soliris 

sensor RTS Aquatic, Animeo

Sběrnicové ovládání

Pro centrální ovládání jedné až dvou zón lze použít řídicí jednotku Animeo Solo, kterou naleznete v sekci objektového 

řízení. Tato jednotka umožňuje ovládat zóny v závislosti na funkcích: slunce, vítr, déšť, venkovní teplota a čas.

Centralis DC IB pro žaluzie
- řídící jednotka pro max 6 ks LV/LW B44, LT 28

                                       4 ks LV B64

                                       3 ks LW B83

- pro objektové řízení pomocí řídící sběrnice

- možnost vypnutí reakce na centrál

70 / 75

https://www.somfynavody.cz/?dir=St%C3%ADnic%C3%AD+technika%7COvlada%C4%8De+a+%C5%98%C3%ADdic%C3%AD+jednotky%7CDr%C3%A1tov%C3%A9+ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD


Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupnost

CD 1 x 1 P 6
decentr.ovladač pohonu, provedení pro montáž 1 1822068 1 225,70 60 6

do krabice, pro rolety, markýzy a žaluzie

rozměry: š 65 mm x v 100 mm x h  25 mm

CD 1 x 1 P 8
decentr.ovladač pohonu, provedení v krabici na omítku, 1 1822069 1 712,30 60 6

pro rolety, markýzy a žaluzie

rozměry: š 160 mm x v 165 mm x h  60 mm

CD 1 x 1 N
decentr.ovladač pohonu, provedení pro montáž 1 1860117 1 723,10 60 ✓

na DIN lištu, pro rolety, markýzy a žaluzie

rozměry: š 36 mm x v 90 mm x h  60 mm

CD 2 x 1 P8 - ovladač pohonu

pro rolety, markýzy a žaluzie 1 1822041 3 165,70 60 ✓

individuální ovládání dvou pohonů dvěma lokálními

ovladači + připojení na centrální řídicí sběrnici

CD 1 x 4 P8 - ovladač pohonu

pro rolety, markýzy a žaluzie 1 1822039 3 508,50 60 ✓

skupinové ovládání max 4 pohonů jedním lokálním

ovladačem + připojení na centrální řídicí sběrnici

Výhybka

BDX 12 pro 6 skupin 1 1860065 1 865,20 60 ✓

Adaptér na DIN-lištu
1 9008049 89,80 60 6

IB/IB+ Repeater
1 9011809 6 423,50 60 6

Návody ke stažení

Obvod pro zesílení signálu sběrnice IB/IB+ s délkou kabelu 

větší než 1000m. Rozměry: 165×160×60 mm, krytí IP54, 

napájení 230V.

Určeno pro instalaci obvodů CD 1 x 1 P6, CD 2 x 1 P6, CD 1 

x 4 P6, IB+MoCo 1AC nebo IB+MoCo 2AC na 35mm DIN 

lištu. 

Sběrnicové řízení
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez DPH Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Krycí rámečky Jung

dvojitý CD 500 - šedý 90 9000850 88,70 60 6

trojitý CD 500 - šedý 80 9000871 161,40 60 6

Inteo šedá 80 9102004 147,80 60 ✓

Inteo bílá 80 9102073 135,30 60 ✓

Rámečky inteo

Krabice pro montáž na omítku Inteo
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez DPH Záruka

(měsíce)

Dostupnost

Jednoduché rámečky pro Smoove
Pure Smoove Frame - bílá 56 9015022 72,80 60 ✓

Black Smoove Frame - černá 56 9015023 216,00 60 ✓

Light Bamboo Smoove Frame - světlý bambus 1 9015027 670,70 60 ✓

Cherry Mat Smoove Frame - třešeň 56 9015236 750,30 60 6

Silver Mat Smoove Frame - stříbrná matná 56 9015025 216,00 60 ✓

Walnut Smoove Frame - ořech 56 9015237 750,30 60 ✓

Amber bamboo Smoove Frame - bambus 56 9015026 670,70 60 ✓

Pořadí barev shora dolů

Dvojitý rámeček pro Smoove

Dvojrámeček Smoove bílý 57 9015238 171,70 60 ✓

Krabice pro montáž na omítku Smoove

1 9019971 164,40 60 6

10 9019972 142,40 60 6

Upevňovací patice 480 9016911 65,10 60 ✓

Pro německé rámečky 50x50 mm podle DIN 49075 

Rámečky pro Smoove

Určeno pro ovladače: Smoove 

(všechny vč. Smoove Uno IB+ a Smoove IB) 

a novou řadu ovladačů Chronis a Soliris

rozměr (DxŠxH): 80x80x45 mm

barva: bílá
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Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupnos

t

rámeček 9709646 53,40 60 Na dotaz

rámeček 9709646 53,40 60 Na dotaz

krytka 9709314 57,90 60 Na dotaz

Krytky a rámečky

série inteo

In
is

D
U

O
C

en
tr

al
is

 IB
In

is

U
N

O
 / 

D
C
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Popis zboží Balení Objednací

číslo

CZK bez 

DPH

Záruka

(měsíce)

Dostupnost

R1J-U-E-230
umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma

ovladači, ovládání impulzem, lokální a centrální

ovládání.

rozměry 50 x 52 x 22 mm     1 2007248 1 774,80 60 ✓

TR 1 U E
umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači

rozměry 50 x 52 x 22 mm

- na omítku včetně vodotěsné krabice 1 1822197 1 417,60 60 ✓

TR 2 U E
umožňuje ovládání dvou pohonů dvěma lokálními a jedním

centrálním ovladačem

rozměry 60 x 62 x 22 mm

- na omítku včetně vodotěsné krabice 1 1822198 1 417,60 60 ✓

TR 1
dělící relé, skupinové ovládání více pohonů

rozměry 50 x 52 x 22 mm

- pod omítku do krabice 1 1822098 1 417,60 60 6

- na omítku včetně vodotěsné krabice 1 1822107 1 477,50 60 ✓

TR 2
umožňuje ovládání dvou pohonů jedním ovladačem.

rozměry 50 x 52 x 22 mm

- pod omítku do krabice 1 1822099 1 417,60 60 ✓

- na omítku včetně vodotěsné krabice 1 1822108 1 477,50 60 ✓

TR 4
skupinové ovládání max. 4 pohonů ovladačem bez

aretace

Nahrazuje GS3, GS 300N a GS 300P

rozměry: 110 x 110 x 66 mm

 - v krabici IP 55 pro montáž na omítku 1 1822293 3 105,80 60 ✓

rozměry: 90 x 71 x 62 mm

 - pro montáž do rozváděče na DIN lištu 1 1822292 2 634,40 60 ✓

MR 2 - vícebodové řídicí relé 
pro ovládání jednoho pohonu z více míst

MR 2 1 1860057 1 184,70 60 ✓

Kryt pro MR2 1 9701929 303,50 60 ✓

Návody ke stažení

Skupinová řízení
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