Telis 16 RTS
Comfortabele meerkanaals afstandsbediening die tot 16
SOMFY producten kan bedienen.
De Telis 16 RTS afstandsbediening beschikt over 16 kanalen en kan daarmee
meerdere producten in uw woning individueel of groepsgewijs bedienen.
Toepasbaar bij buitenzonwering, rolluiken, binnenzonwering, dakvensterrolluiken, gordijnen en de garagedeur die voorzien is van een RTS motor.
Ook geschikt voor verlichting en terrasverwarming met de RTS ontvanger.
De Telis 16 RTS is voorzien van een groot en helder display en is eenvoudig
naar wens te programmeren. Op elk kanaal kunt u een zelfgekozen naam,
nummer en pictogram invoeren. Zo weet u altijd welk individueel product
of welke productgroepen u omhoog of omlaag stuurt.

Bedien uw hele woning met één druk op de knop!

Radio Technology
Somfy

Helder display

Kenmerken Telis 16 RTS

De Somfy Telis 16 RTS heeft een groot en
gemakkelijk afleesbaar LCD scherm.
U kunt elk kanaal voorzien van een
zelfgekozen naam, pictogram en cijfer.

• U kunt tot 16 verschillende producten of
productgroepen bedienen.

De draadloze RTS oplossingen van
Somfy kent grote voordelen:
• betrouwbare en veilige techniek
(meer dan 10 miljoen installaties )
• voldoet aan de hoogste Europese
normen en regelgeving.
• RTS signalen gaan dwars door
muren en vloeren.
• minimale bekabeling nodig.
• ook achteraf nog uitbreidbaar.

Invoeren van namen en cijfers

• Voorzien van een omhoog, omlaag en
‘my’ knop, een selectieknopje en navigatie naar het vorig of volgend kanaal.
• Met de ‘my’ knop kunt u uw eigen
voorkeurspositie programmeren.
• Elk kanaal heeft een nummer die op het
display verschijnt en de optie om een
pictogram te selecteren.

Bijv. de verticale screens
aan de voorgevel

Bijv. de rolluiken op de
eerste verdieping
Rolluiken

Dakvensterrolluiken

Zonwering

• Elk kanaal kunt u een eigen naam geven
(max. 7 letters + 1 cijfer).
Bijv. het rolluik van het
dakvenster

Bijv. alle applicaties in
en rondom het huis

• Een pictogram met een batterijaanduiding
licht op wanneer de batterij leeg raakt.
• Geen ingebouwde zonfunctie.
• Leverbaar in Pure (wit) en Silver (zilver).
• Wordt geleverd inclusief muursteun.

Signaal indicator
Groot formaat LCD display
Kanaal nummer
Product pictogram
Lege batterij waarschuwing

Muursteun

Product naam
(tot 8 karakters: 7 letters + 1 cijfer)
Selectie knopje

Navigatie naar vorig of volgend kanaal

Pure

Uw lokale Somfy dealer:

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

www.somfy.nl
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OP/NEER/STOP en ’my’ voorkeurspositie

