Funkce "My" umožňuje uložit oblíbenou pozici
zařízení a znovu tuto pozici vyvolat pouze
jediným stiskem tlačítka.

Komfort v živých
barvách
Nová kolekce dálkových ovladačů Situo io
potěší každého, kdo se zajímá jak
o komfort a funkce, tak o design. Jejich
nové provedení ve vysokém lesku nebo
v imitaci kovového metalického povrchu se skvěle přizpůsobí vašemu stylu

Situo Variation io

1-kanálový a 5-kanálový

Kdekoliv se v domě nachází, neztratíte jej:
diskrétní, elegantní držák umožňuje umístit dálkový
ovladač poblíž vašich motorizovaných zařízení.

Situo io

1-kanálový a 5-kanálový

a každé místnosti ve vašem domě.
Elegantní štíhlé tělo, nízká hmotnost
a použití kvalitních materiálů příjemných na dotek, to jsou hlavní přednosti,
které v každém detailu potěší všechny
vaše smysly.

Řešení na míru, včetně barvy!
Situo io
1-kanálový nebo 5-kanálový
Ideální pro individuální nebo centralizované
ovládání vašich markýz, žaluzií, předokenních
rolet nebo dokonce vašeho osvětlení!

Metal
Orange

Pure

Metal
Green

Titane

Pure

Moderní
minimalismus.

Situo 1 io

Situo 5 io

Titane

Fascinace technikou.

Situo Variation io

io-homecontrol®:
standard pro chytrou,
bezdrátovou
domácnost, sdílený
společností Somfy
s dalšími předními
značkami v oblasti
domácí automatizace.

1-kanálový nebo 5-kanálový
S centrálním ovládacím kolečkem je Situo Variation io
ideální pro kontrolu a nastavování lamel vašich žaluzií
nebo k nastavení intenzity osvětlení.
Je to také ideální řešení pro správu zařízení na vaší
terase: žaluzií, markýz, motorizovaných volánů nebo
osvětlení.

Metal Orange

Dynamika, teplo
a „radost ze života!“

Titane

Situo variation io
4 provozní režimy

REŽIM 1 - centrální ovládací kolečko není aktivní

REŽIM 2 - centrální ovládací kolečko je aktivní a ovládá
			
regulaci osvětlení (funkce
			
stmívání) a topení
REŽIM 3 - centrální ovládací kolečko je aktivní a ovládá 		
			
náklon lamel vnějších žaluzií

REŽIM 4 - centrální ovládací kolečko je aktivní a ovládá
			
náklon lamel vnitřních žaluzií

Exkluzivně u Somfy, centrální ovládací kolečko pro
snadné nastavení žaluziových lamel do požadované
polohy nebo pro změnu úrovně (stmívání) osvětlení!

Pure

Situo 1
Variation io

Situo 5
Variation A/M io

Funkce Auto/Manu
k přepnutí z automatického
na manuální ovládání
a naopak

1-kanálový a 5-kanálový

Situo io

Standardní funkce

• Nahoru
• Dolů
• Stop
• Oblíbená pozice "My" (mezipoloha)

Dokonalá přesnost

EXKLUZIVNĚ POUZE U SOMFY

Centrální ovládací kolečko pro snadné
nastavení žaluziových lamel do požadované
polohy nebo pro změnu úrovně (stmívání)
osvětlení!

Vícekanálové ovládání

Jeden nebo až pět kanálů pro lokální, skupinové nebo centralizované ovládání vašich
zařízení, včetně osvětlení!

Bezstarostnost

Indikátor stavu baterie vás včas upozorní,
je-li nutné baterii již vyměnit.

Zodpovědnost

Kolekce dálkových ovladačů Situo io byla
navržena v souladu s kritérii "ACT FOR
GREEN", ke snížení dopadu na životní
prostředí.
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Dálkové ovladače Situo io nabízejí všechny funkce potřebné pro to,
aby vyhověly veškerým požadavkům: lokální nebo skupinové ovládání,
možnost naklopení lamel nebo úpravu úrovně osvětlení a oblíbenou
pozici, tzv. mezipolohu.

Metal Green

Situo Variation io

Jasné funkce, snadné ovládání

Přírodní svěžest
po celý rok.

1-kanálový a 5-kanálový

Situo io

Řešení pro všechny
situace a požadavky

N O VÁ G E N E R A C E D Á L K O V Ý C H O V L A D A Č Ů

