
Telis 6 Chronis RTS
Centrale afstandsbediening met tijdklokfunctie die tot 6 
groepen met producten tegelijk kan aansturen.

Met deze afstandsbediening, voorzien van tijdklokfunctie, kunt u met een 

druk op de knop in groepen samengevoegde producten naar elke gewenste 

positie sturen. 

Toepasbaar bij o.a. rolluiken, raamdecoratie en gordijnen die voorzien zijn 

van een Somfy RTS motor. 

De Telis 6 Chronis RTS is voorzien van een groot display en eenvoudig naar 

wens te programmeren. Op elk kanaal kunt u een zelfgekozen korte naam 

invoeren en aan een groep toewijzen. Zo weet u altijd welk individueel 

product of welke productgroepen u omhoog of omlaag stuurt.



Niet thuis? simuleer dat u toch aanwezig bent!

Kenmerken Telis 6 Chronis RTS

•  U kunt tot 6 verschillende product-
groepen bedienen. 

•  Voorzien van een omhoog, omlaag en 
‘my’ knop, een selectieknopje en navi-
gatie naar het vorig of volgend kanaal.

•  Met de ‘my’ knop kunt u uw eigen 
voorkeurspositie programmeren.

•  Elk kanaal kunt u een eigen korte naam 
geven (max. 5 letters) en toewijzen aan 
een specifi ek kanaalnummer.

•  Een pictogram met een batterijaanduiding 
licht op wanneer de batterij leeg raakt.

•  Leverbaar in de kleur wit en zilver.

•  Wordt geleverd inclusief muursteun.

Signaal indicator

Groot helder display

OP/NEER/STOP en ’my’ 
voorkeurspositie

Selectie knopje

Navigatie naar vorig 
of volgend kanaal

Pure MuursteunSilver

www.somfy.nl

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

Uw lokale Somfy dealer:

  Meer comfort: bedien uw rolluiken, raamdecoraties, verlichting en gordijnen gegroepeerd 
naar elke gewenste positie, comfortabel vanuit uw stoel.

  Bespaar tijd: u hoeft niet meer in huis stuk voor stuk de rolluiken en gordijnen langs te 
lopen om te bedienen. Automatiseren betekent ook meer tijd voor andere dingen.

  Meer veiligheid: simuleer aanwezigheid wanneer u niet thuis bent. Programmeer op zelf 
gekozen tijden een sturingsopdracht naar bijv. de rolluiken en gordijnen in de woonkamer.  

  Bespaar energie: de schemerfunctie anticipeert op tijdsverschuivingen in het jaar. Rolluiken 
sluiten eerder in de winter om de warmte langer in huis te behouden.
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Radio Technology 
Somfy
• Betrouwbare en veilige techniek. 
•  Voldoet aan de hoogste Europese 
 normen en regelgeving.
• RTS signalen gaan dwars door 
 muren en vloeren.
•  Modulair uitbreidbaar, ook 
 achteraf.

Muursteun

Huidige tijd

Dagen van de week 
Tabs met dagtijden
Ingestelde tijd
Geactiveerde kanalen
Bekijk automatische 
instellingen
Omhoog l “my“ l Omlaag

Uitleg: om 08:15 uur geeft de klok een automatische 
opdracht om de groepen 5 en 6 omhoog te sturen. De 
geprogrammeerde tijd is altijd later dan de huidige tijd.

Groepsnaam 
(max. 5 karakters)

Lege batterij
waarschuwing

Kanaal nummer

DISPLAY MANUELE BEDIENING

DISPLAY TIJDKLOK BESTURING


