
Somfy dimbare RTS 
terrasverwarming + verlichting

www.somfy.nl

Met de Somfy RTS terrasverwarmer en bijpassende RTS verlichtingsbalk, kunt u voortaan ‘s 
avonds nog langer genieten van uw terras. De Somfy afstandsbediening, voorzien van scroll-
knop, maakt het mogelijk de verlichting traploos te dimmen en tevens de terrasverwarmer 
te schakelen naar een door u gewenste warmteinstelling. Met dezelfde afstandsbediening 
bedient u trouwens ook het zonnescherm en/of rolluik. Kortom, alles in één hand.

Geniet langer van uw terras!



Somfy RTS verlichtingsbalk
De lichtbalk is met 3 hangsteunen te monteren aan de zonwering 
of op de muur en is 90° kantelbaar. De 5 halogeenspotjes zijn 
ook individueel te kantelen naar een gewenste positie. 
De 5 spots kunnen gelijktijdig traploos gedimd worden via een 
Somfy RTS afstandsbediening.

KENMERKEN:
* Lichtbalk met ingebouwde RTS ontvanger. 
* 5 halogeenspots (20 W).
* Eenvoudige installatie: plug & play.
* Te bedienen met alle Somfy RTS afstandsbedieningen.
* Voorgeprogrammeerde voorkeurspositie.
* Lichtbalk lengte: 300 cm, voorzien van 4 meter wit snoer.
* Kleur: wit (RAL 9010).

Somfy RTS terrasverwarmer
Verwarmingsarmatuur voorzien van ingebouwde RTS ontvanger. 
Te monteren aan de zonwering of op de muur. Regelbaar met de 
afstandsbediening in 3 warmtestanden (0-33-66-100%). 
De ophangsteunen kunnen 90° kantelen waardoor de infrarood 
warmtestralen in staat zijn een terras van ca. 16 m2 te verwarmen.

KENMERKEN:
* Terrasverwarmer met ingebouwde RTS ontvanger.
* 2000 Watt (Philips HeLeN infrarood technologie).
* Eenvoudige installatie: plug & play.
* Te bedienen met alle Somfy RTS afstandsbedieningen.
* Voorzien van 4 meter wit snoer.
* Verwachte lamp levensduur: 5000 uur.
* Kleur: wit (RAL 9010).
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Somfy Nederland B.V.  
Postbus 163  
2130 AD Hoofddorp 
(023) 56 25 051
info@somfy.nl

Uw lokale Somfy dealer:

Radio technologie Somfy (RTS)
De techniek achter Somfy draadloze oplossingen (RTS) heeft grote voordelen:
* betrouwbare en veilige techniek (thans 5 miljoen installaties wereldwijd!).
* voldoet aan de hoogste Europese normen.
* signalen gaan door muren en vloeren.
* minimale bekabeling nodig.
* achteraf eenvoudig uit te breiden. 

Vragen? 
Bezoek onze website: www.somfy.nl  
Consumenten infolijn: (023) 56 25 051
E mail: info@somfy.nl

Groot assortiment afstandsbedieningen

Voor elk terras...

Somfy advies
Sluit de terrasver-

warmer aan op een 
aparte elektragroep. 
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