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rolluik slaapkamer

rolluik woonkamer

Bedien uw huis
met 3 apps

Altijd een slimme afstandsbediening bij de hand: intuïtief,
handig en leuk!
Bedien uw huis met uw smartphone, de enige afstandsbediening die
u altijd bij de hand heeft en die overal en altijd werkt.
3 apps om uw huis te bedienen met uw smartphone: Window, Terrace
en Access.
3 uitstekende manieren om uw huis op afstand te bedienen en te
beheren, voor een aangenaam en zorgeloos gevoel.
Unieke, duidelijke en leuke functies om uw wooncomfort te verhogen!

3 gebruiksvriendelijke
apps voor uw smartphone
Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig te installeren Betaalbaar

Intuïtief, slim en leuk. Controleer
en bedien uw producten via de
app op uw smartphone. Elke
Connexoon-app is ontworpen om
uw leven aangenamer en comfortabeler te maken met slechts
één klik.

Sluit de Connexoon aan, installeer de bijpassende Connexoonapp op uw smartphone en u
bent klaar om uw producten
draadloos te verbinden.

Klaar voor de toekomst
Begin met één app en voeg later
gratis en naar wens nog een extra
app toe. Sluit uw verlichting aan of
maak uw huis nog slimmer met
een temperatuur- of lichtsensor
zodat uw huis automatisch
reageert op veranderende
omstandigheden.

Van gemotoriseerde rolluiken
en zonwering naar app bediende
rolluiken en zonwering. Nu voor
iedereen betaalbaar!

Gebruik een unieke app voor elke zone
van uw huis

Bedien uw rolluiken en screens
met uw smartphone, waar
ook ter wereld. Programmeer
weekscenario's en simuleer uw
aanwezigheid met de timerfunctie,
zodat u uw huis met een gerust
hart kunt verlaten. Controleer
uw rolluiken, screens en andere
toepassingen op afstand met de
Check Home-functie en pas ze
live aan van waar ook ter wereld.
+ GEMOEDSRUST

Bedien uw zonwering met uw
smartphone, waar ook ter wereld. Maak snapshots van uw
favoriete instellingen en gebruik
ze opnieuw met één enkele klik.
Controleer en wijzig de status van
uw producten live en op afstand
met de Check Home-functie.

+ PLEZIER

Compatibel met io-homecontrol-apparatuur
Beschikbaar voor Android- en Apple iOS-smartphones

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.

+ COMFORT

Relax
BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Click & Go

Relax

Check Window

Sluit uw rolluiken met één klik
en laat uw huis achter met een
gerust gevoel.

Programmeer scenario’s of een
timer voor het openen en sluiten
van uw rolluiken. Sluit weersensoren aan zodat uw rolluiken
automatisch reageren op lichtintensiteit of temperatuur. Eén
intuïtieve app die zorgt voor een
nog aangenamer en veiliger huis.

Vraagt u zich wel eens af of uw
rolluiken inderdaad neergelaten
zijn? Met de Check Windowfunctie kunt u de rolluiken op
afstand openen of sluiten met
één enkele klik.

Het comfort van bediening met een app
24,0°C

AAN TE SLUITEN APPARATUUR
• Rolluiken
• Screens
• Velux-ramen
• Somfy-verlichting
• Philips Hue-lampen
• Zon-, temperatuur- en
openingssensor
rolluik slaapkamer

rolluik woonkamer
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app bediening

Geniet nog meer van uw terras
BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Check Terrace

Smart Control

Snapshot

Een plotselinge weersverandering en u twijfelt of uw terrasscherm nog open staat?
Controleer uw terras met één
klik en pas de posities op afstand aan.

Maak uw zonwering nog slimmer door er een temperatuurof zonsensor op aan te sluiten
en laat ze automatisch reageren
op veranderende weersomstandigheden.

Heeft u de ideale instellingen
voor uw verlichting, zonwering
of pergolas gevonden? Sla uw
favoriete instellingen eenvoudig
op met de Snapshot-functie en
zet wanneer u maar wilt alles
weer in dezelfde positie.

Het comfort van bediening met een app
26,0°C

AAN TE SLUITEN APPARATUUR
• Terrasschermen
• Pergolas
• Screens
• Somfy-verlichting
• Philips Hue-lampen
• Zon- en temperatuursensoren

?

terrasscherm

verlichting

Smart Control

Snapshot

Check Terrace

Welkom thuis
BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Welkom thuis

Check Home

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

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.

Het comfort van bediening met een app
25,0°C

AAN TE SLUITEN APPARATUUR
• Garagedeuren
• Poorten /hekken
• Somfy-verlichting
• Philips Hue-lampen

poort

garagedeur
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app bediening

Switch to

app control

met Connexoon!

De nieuwe connected oplossing van
Somfy die uw huis comfortabeler
maakt en u een zorgeloos gevoel
geeft. De Connexoon met de drie
apps – Connexoon Window, Access
en Terrace – is een unieke manier

om uw wooncomfort te verhogen.
Somfy innoveert door nieuwe
functies te ontwikkelen die passen
bij de manier waarop uw lifestyle
verandert.

Over Somfy

Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot marktleider op het gebied van gemotoriseerde oplossingen en tot een specialist in automatisering in en om het huis. Somfy is een
erkend fabrikant van elektromotoren, besturingen en sensoren voor zonwering, rolluiken, gordijnen, verwarming, poorten /hekken, garagedeuren en verlichting voor
woningen en gebouwen. Smart Home van Somfy is huisautomatisering op zijn best: handmatige of automatische bediening van elektrische apparaten, waar ter
wereld u ook bent. Somfy is actief in 59 landen wereldwijd, en de producten van Somfy hebben hun betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen consumenten.

Somfy, gegarandeerd betrouwbaar
Somfy-producten voldoen aan alle Europese veiligheidsvoorschriften.
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Somfy-producten worden uitvoerig getest voor ze worden geïnstalleerd in uw huis.

0614 684 084
ton@vandevenzonwering.nl
www.vandevenzonwering.nl

