
Draadloze bediening van 

garagedeuren



Bedien uw garagedeur elektrisch,
gemak door afstandsbediening

Wat is er gemakkelijker dan een garagedeur die geruisloos 

en snel open gaat en toegang biedt tot een goed verlichte 

garage? Vanuit de auto, in alle weersomstandigheden, 

kunt u eenvoudig de garagedeur elektrisch bedienen met 

een druk op de knop van uw afstandbediening. En met de 

Somfy TaHoma® kan dit zelfs vanaf uw smartphone, waar 

ter wereld u ook bent!

De Somfy Dexxo Pro garagedeurmotor is de ideale oplossing 

in bestaande situaties waar nog geen motor aanwezig is of 

bij vervanging, maar uiteraard ook in nieuwbouw.

Uitgangspunten en wensen

Het kiezen van een garagedeurmotor is o.a. 
afhankelijk van:
n  Welk type garagedeur moet er   
 gemotoriseerd worden?
n  Welke afmetingen heeft de garagedeur?
n Hoe wenst u de deur te bedienen?
n  Zijn er nog accessoires nodig zoals een
 codebediening of noodbatterij?
n  Kiest u voor RTS of io-homecontrol®
 technologie?
De Somfy dealer kan u daarover uitstekend 
informeren en demonstreren.

Kenmerken Dexxo Pro

n Toepasbaar voor kanteldeuren,
 sectionaaldeuren en dubbele   
 openslaande deuren.
n Geschikt voor de elektrische bediening
 van garagedeuren tot 15 m²

n  Voorzien van obstakeldetectie. De motor  
 stopt direct wanneer deze gehinderd   
 wordt bij het openen of sluiten.
n  De motor heeft een geïntegreerde lamp  
 (40 W).
n  Geruisloze en gelijkmatige beweging.
n  Vele instellingsmogelijkheden.



5 jaar garantie

Metalen riem-rail, leverbaar in twee 
lengtematen: 290 cm en 350 cm.

Getest op 90.000 cycli

Geïntegreerd 
verlichtingspunt (40W) 
met ontvanger

Robuuste  beschermkap

Keuze uit twee technologieën
De draadloze besturing van de Somfy garagedeurmotoren gebeurt via radiotechnologie. Dit geeft vrijheid van bedienen, is betrouwbaar 
en signalen gaan door twee betonnen muren. Somfy biedt hierin twee keuzes: io-homecontrol® of RTS.

RTS wordt al jaren toegepast in rolluiken, buitenzonwering en garagedeuren. Zeer betrouwbaar en koppelbaar met andere 
Somfy toepassingen op basis van RTS.

In nauwe samenwerking met andere fabrikanten heeft Somfy de radiotechnologie io-homecontrole® toegepast binnen haar 
eigen productlijn motoren en besturingen voor zonwering, rolluiken, garagedeuren en alarmsystemen. De voordelen van 
io-homecontrol® zijn: 

   • terugmelding, visueel of hoorbaar via een geschikte afstandbediening, 
   • koppelbaar met merken als bijvoorbeeld Velux, 
   • zeer veilig in gebruik door de unieke code encryptie.

Sleutelschakelaar

Voor het buitenaf kunnen openen en sluiten van 
de garagedeur met een sleutel. 

Draadloze wandbediening RTS

Voor het openen en sluiten van de garagedeur 
van binnenuit. Met extra knop om de verlichting 
mee te schakelen.

Uitbreidingsmogelijkheden

n  Veiligheidslicht 
Visueel alarm om te waarschuwen dat de 
garagedeur opent of sluit.

n  Fotocellen 
Voor extra veiligheid. Als een object of persoon 
het fotocel signaal onderbreekt, dan stopt de 
motor.

n  Noodbatterij 
Zorgt er voor dat de garagedeur altijd geopend 
kan worden via de afstandsbediening bij 
eventuele stroomstoring.

Codeklavier RTS

Metalen 2 kanaals codeklavier om de garage-
deur te openen via een persoonlijke pincode. 
Voorzien van oplichtende druktoetsen. Geschikt 
voor buiten toepassing.

Assortiment bedieningen & accessoires

Keytis 4 Home io

4-kanaals kleine afstandsbediening met centrale 
vergrendelingsfunctie via ‘Home’. Voorzien van 
2-weg terugmelding.
n Functies voor openen/sluiten/stop.
n Individuele of gelijktijdige groepsbediening.

KeyGo io of KeyGo RTS

Draadloze pocket afstandsbediening.
n  4 kanalen om meerdere Somfy producten aan 
 te kunnen sturen zoals garageverlichting, 
 rolluik en hekwerk.
n Omhoog, omlaag en stop.



Kies voor app bediening
met Connexoon io
Bedien uw garagedeur en poort met uw smartphone, waar ook ter wereld. Met de Somfy 

Connexoon en bijbehorende app wordt het bedienen van uw  garagedeur of poort nog 

gemakkelijker en handiger! Stel uw garadeur en poort zo in dat ze automatisch openen wanneer 

u thuis komt of open ze met 1 klik vanuit uw auto. Open uw huis op afstand voor 

bezoekers. Met de Check Home-functie hoeft u zich nooit meer af te vragen of u uw 

garage wel hebt afgesloten.

garagedeurpoort

25,0°C

BELANGRIJKSTE FUNCTIES
Compatibel met  io-homecontrol-apparatuur

Beschikbaar voor Android en Apple smartphones

Welkom thuis
Uw garagedeur en poort openen automatisch 
wanneer u thuiskomt, dankzij de Geofencing-func-
tie van uw smartphone. En ze sluiten automatisch 
zodra u uw auto heeft geparkeerd. Welkom thuis!

Check Home
Beheer en controleer uw garagedeur en poort op 
afstand en open of sluit ze met slechts één klik… 
voor uw gemoedsrust en ter beveiliging van uw 
woning, zelfs wanneer u er niet bent. 



Comfortabel en 
slim wonen
Bedien en controleer uw 
zonwering, rolluiken, 
verlichting, raamdeco-
ratie, garagedeur, hek 
en verwarming met uw 
smartphone, tablet of 
computer. Waneer u maar 
wilt en waar u ook bent. 

Aangepast aan uw 
behoeften
Maak scenario’s voor 
wakker worden, de woning 
verlaten, naar bed gaan, en 
meer. Gebruik meerdere 
producten in één scenario 
en laat TaHoma uw huis 
aansturen op basis van uw 
persoonlijke voorkeuren. 

Moeiteloze en 
slimme bediening
Voeg (weer) sensoren of 
openingssensoren toe zo-
dat uw woning moeiteloos 
en automatisch reageert 
op veranderende omstan-
digheden.  Programmeer 
uw voorkeuren en laat de 
rest over aan TaHoma. 
Slim!

Meer 
gemoedsrust
U kunt op afstand en op 
elk moment controleren 
of thuis alles in orde is 
en u kunt de instellingen 
van uw apparatuur op 
elk gewenst moment 
aanpassen.

Potentiële inbre-
kers afschrikken 
Slimme simulatie zorgt 
ervoor dat lampen op 
bepaalde tijden aan- en 
uitgaan, en raamdecoratie 
open en dicht gaat. Zo 
wordt de indruk gewekt 
dat er iemand thuis is, 
zodat potentiële inbrekers 
worden afgeschrikt.

Waarschuwingen 
ontvangen
Waneer er een indringer of 
rook wordt gedetecteerd, 
ontvangt u direct een 
waarschuwing via een 
pushbericht op uw smart-
phone. U kunt dan direct 
actie ondernemen.

TaHoma®

het hart van uw Smart Home
Somfy Smart Home maakt het 
mogelijk uw woning ook op afstand 
te monitoren en besturen. Simpelweg 
door in te loggen via de App op uw 
smartphone, tablet of PC. De TaHo-
ma voert bij u thuis alle gewenste 
commando’s uit, waar ter wereld u ook 
bent en op elk gewenst moment.

Slim wonen 
begint met Somfy Smart Home
Met Somfy Smart Home gaat u nog een stukje verder in het slimmer maken van niet alleen uw zonwering, maar uw gehele huis. Somfy 

Smart Home geeft u de controle, maakt uw leven gemakkelijker en comfortabeler en zorgt voor gemoedsrust, waar u ook bent. U kunt 

zonwering, rolluiken, raamdecoratie, verlichting, elektrische apparatuur, de verwarming, garagedeuren en hekken controleren en bedienen 

met uw smartphone of tablet. U kunt alle instellingen van het Somfy Smart Home System aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren en 

u kunt het systeem waar u ook bent bedienen. U kunt uw woning bewaken met behulp van camera’s en bewegingsmelders voor volledige 

gemoedsrust. De oplossingen van Somfy Smart Home zijn zeer gebruiksvriendelijk en de installatie is heel eenvoudig. U kunt op elk 

moment naar wens en wanneer uw budget dat toelaat, producten toevoegen. Met Somfy Smart Home geniet u optimaal van uw woning 

zonder dat u daar veel moeite voor hoeft te doen.

Voordelen Somfy Smart Home

ZONWERING, 
ROLLUIKEN & 

RAAMDECORATIE

VERLICHTING & 
SCHAKELEN

SIGNALEREN & 
OBSERVEREN

KLIMAAT

devicesroom
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Lighting

Roller shutter 2Roller shutter 1Group

Screen Roof window

Swinging shutter

Door lock
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blind

Alarm
ON-ABC

OpeningBrightness
sensor



Uw lokale Somfy dealer:

Over Somfy
Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot de marktleider van gemotoriseerde oplossingen en specialist in huisautomatisering voor in en rondom het 

huis. Somfy is erkend fabrikant van elektrische motoren, bedieningen en sensoren voor buitenzonwering, rolluiken, raamdecoratie, gordijnen, 

verwarming, tuinhekken, garagedeuren en verlichting voor huizen en gebouwen. Smart home van Somfy is huisautomatisering op z’n best: 

handmatig of automatisch bedienen van elektrische apparaten waar u ook bent. Wereldwijd is Somfy actief in 59 landen en hebben Somfy 

producten hun betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen consumenten.

Somfy, garantie voor betrouwbaarheid
 n   Somfy producten voldoen aan alle Europese veiligheidsregels.

 n  Voordat Somfy producten bij u thuis worden geïnstalleerd, zijn deze eerst van tevoren uitgebreid getest.

 n  5 jaar productgarantie op alle motoren en besturingen van Somfy.

Uitgebreid dealernetwerk
Somfy oplossingen worden geleverd via de betere vakhandel. Ga voor de adressen naar de dealerlocator op de Somfy website.

Somfy House
Hét adres voor al uw smart home vragen, oplossingen en advies. Bent u geïnteresseerd in een productdemonstratie of wilt u graag specifiek 

advies voor uw woning? Kom dan naar het Somfy House. Hier staan onze experts klaar om uw vragen te beantwoorden. Meer informatie over

het Somfy House en de openingstijden vindt u op onze website.

Warranty
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Somfy Nederland B.V.
Postbus 163
2130 AD  Hoofddorp
Nederland
T +31 (0)23 56 25 051
info@somfy.nl
www.somfy.nl

NV Somfy SA (Belux)
Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
België
T + 32 (0) 2 712 07 90
info@somfy.be
www.somfy.be


