
Somfy terrasverwarming
Gun uzelf het plezier om met uw vrienden of familie langer 
van uw terras te genieten. Prettig en comfortabel!

Met een Somfy terrasverwarmer kunt u voortaan ‘s avonds nog langer 

genieten van uw terras. Een Somfy afstandsbediening, voorzien van scroll-

knop, maakt het mogelijk de terrasverwarmer te schakelen naar een door u 

gewenste warmteinstelling. Met dezelfde afstandsbediening bedient u bijv.

ook het zonnescherm, de rolluiken en de terras- en tuinverlichting. 

De Somfy terrasverwarmer is leverbaar in 3 kleuren en is voorzien van een 

ingebouwde RTS ontvanger. Hiermee kunt u draadloos met een Somfy RTS  

afstandsbediening de terrasverwarmer gemakkelijk bedienen. 

Met ingebouwde 
RTS ontvanger



Meer comfort met een Somfy terrasverwarmer

•	Infraroodlamp Philips HeLen.
•	4	instelbare	warmtestanden	(0-33-66-100%).
•	Leverbare kleuren: wit (RAL 9010), antraciet en titanium/zilver.
•	Eenvoudige installatie: plug & play.
•	Montage	aan	de	muur	of	het	plafond.
•	Verwachte lamp levensduur: 5000 uur.
•	Afstandsbediening	niet	inbegrepen.
 
•	Somfy advies: sluit de terrasverwarmer aan op een aparte elektragroep. Bij plaatsing 
 onder een zonnescherm: gelieve minimaal 30 cm afstand aan te houden.

Beschikt u al over een ander merk of type  terrasverwarmer maar wilt u deze met een 
Somfy afstandsbediening kunnen aansturen?  
 
Somfy heeft enkele losse RTS ontvangers voor terrasverwarming in het assortiment. Een 
kleine inbouwontvanger die geplaatst kan worden in de cassette van het zonnescherm en 
kan	belast	worden	tot	2000	W.	Geen	dimfunctie.	
Daarnaast	is	er	nog	de	buitenontvanger	RTS	(Mod/Var)	die	belast	kan	worden	tot	3000	W.	
Deze	heeft	4	instelbare	warmtestanden	(0-33-66-100%).
Vraag	uw	Somfy	dealer	naar	de	mogelijkheden.

www.somfy.nl

Somfy Nederland B.V.
Postbus	163		•		2130	AD		Hoofddorp
Tel.:	(023)	56	25	051		•		Email:	info@somfy.nl

Uw lokale Somfy dealer:
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Radio Technology 
Somfy

De draadloze RTS oplossingen van 
Somfy kent grote voordelen:

•	 betrouwbare en veilige techniek
 (meer dan 10 miljoen installaties 
 in 70 landen wereldwijd)
•	 voldoet aan de hoogste Europese 
 normen en regelgeving.
•	 RTS	signalen gaan dwars door 
 muren en vloeren.
•		minimale bekabeling nodig.
•		ook achteraf nog uitbreidbaar. 

Vermogen 2000 Watt

Terrasoppervlakte bereik 16 m²

Snoer 4 m wit - 230 V

Afmeting in mm 516 x 176 x 110

Specificaties en kenmerken

Een greep uit de ruime keuze aan
Somfy RTS afstandsbedieningen


