CHRONIS io
H o r l o g e

p r o g r a m m a b l e

Programmeerbare, draadloze schakelklok

Een aangenamer leefklimaat in uw woning!
Meer comfort
> Uw elektrische rolluiken, buitenjaloezieën en verticale screens wilt u natuurlijk altijd gemakkelijk kunnen bedienen, zonder na te denken.
De programmeerbare schakelklok beheert de sturingen van alle aangesloten producten naar wens.
> Behoud de controle zonder het huis te moeten rondgaan. De Chronis io stelt u in staat om vanaf een centrale plaats met een druk op een
toets al uw gemotoriseerde producten te openen of te sluiten.de la maison !

Meer veiligheid
> Ga met een gerust gevoel van huis, de actieve aanwezigheidssimulatie simuleert alsof u toch gewoon thuis bent.
> Bescherm uw woning door het sluiten van gemotoriseerde producten te automatiseren, voor een veiliger gevoel bij uw afwezigheid.

Als extra energiebesparing!
> Dankzij de schemerfunctie zal het sluiten van uw producten automatisch uitgevoerd worden bij zonsondergang om hiermee
de natuurlijke lichtinval te maximaliseren. Dit kan besparingen tot wel 10% opleveren op uw energierekening.

Drie manieren van bediening
voor de klokfuncties:

CHRONIS io

STAND
on
Timer werking

Eenvoudige bediening

De programmeerbare klok
is geactiveerd: producten
bewegen volgens de
ingestelde tijden.
• 1 week, per dag
instelbaar
• 1 kanaal om alle
bewegingen te beheren
(op, my, neer) van een
groep producten.
• 	4 tijden per dag
programmeerbaar.

Chronis io centraliseert en automatiseert uw rolluiken,
buitenjaloezieën en screens.

Rolluiken

Buitenjaloezieën

Screens

Groot scherm met achtergrondverlichting
Voor een betere aflezing van de informatie.

Handmatige bediening
blijft mogelijk

STAND
Aanwezigheidssimulatie

«Omhoog» toets

De producten bewegen
onafhankelijk tijdens uw
afwezigheid.
• De gemotoriseerde
producten bewegen
volgens de ingestelde
tijden met een afwijking
van 0 tot 30 minuten.

«Stop» of «My»
favoriete positie toets
(bijkomende positie
eenvoudig te programmeren
en aan te passen)
«Omlaag» toets

Modus keuzeschakelaar
om snel de status te bekijken en
eenvoudig de werkingsmodus
aan te passen.

@

Handig

Neem de Chronis io van
de wandsteun voor een
eenvoudigere bediening.

io-homecontrol®
De nieuwe standaard voor
woningen, gedeeld door
Somfy en grote partners in
de bouwsector.

stand
off
Centrale bediening
De programmeerbare klok
is niet actief: u beheert nu
zelf uw woning.
• 1 kanaal om 1 groep van
producten aan te sturen.
• Centrale bediening van
verschillende producten
in uw woning: rolluiken,
screens, buitenjaloezieën.

Online hulp

Snel en stapsgewijs programmeren
Op onze websites vindt u een demo
die u gemakkelijk en snel door het
programmeerproces zal leiden.

De betrouwbaarheid van Somfy
100% van onze producten worden
getest tijdens de productie.
Somfy biedt 5 jaar garantie op haar
producten.

Bestellen
• Referentie nummer 180 52 28
• Consumentenadviesprijs € 180,00 incl. BTW

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

NV Somfy SA (Belux)
Mercuriusstraat 19
B-1930 Zaventem
België
T +32 (0) 2 712 07 70
info@somfy.be

www.somfy.nl
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