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Kontroll over hjemmet 
med 3 apper



Ha kontroll over hjemmet med smarttelefonen, den eneste fjern-
kontrollen du alltid har med deg, og som fungerer overalt, alltid.

3 apper for styring av 3 områder i hjemmet ved hjelp av smarttelefon: 
vindu - terrasse - adgang.

3 smarte måter for å kontrollere og administrere hjemmet fjernstyrt, 
øke komforten og slippe bekymringer.

Unike, tydelige og morsomme funksjoner som forbedrer hjemmet!

Din smarte fjernkontroll er alltid for hånden: intuitiv, smart, 
morsom!



Rimelig pris
Fra motoriserte screens og mar-
kiser til tilkoblede screens og 
markiser... det er bare ett klikk 
unna, og til en rimelig pris

Enkel å installere 
Koble til connexoon, installer den 
aktuelle Connexoon-appen på 
smarttelefonen, så er du klar til å 
koble til produktene dine trådløst.

Enkel i bruk
Intuitiv, smart, morsom.  Sjekk 
og betjen utstyret ditt via appen 
på smarttelefonen. Hver enkelt 
Connexoon-app er designet for 
å gjøre livet ditt enklere og mer 
komfortabelt, med kun ett klikk.

3 brukervennlige 
smart-telefon-apper

Fremtidssikret
Start med én app og legg til én 
gratis når du trenger det.  Legg 
til belysningsutstyr og gjøre 
hjemmet enda smartere ved å 
legge til en temperatur- eller 
lyssensor, og la enhetene reagere 
automatisk på omgivelsene.



+ SLIPPE 
BEKYMRINGER + GLEDE + KOMFORT

Bruk en dedikert app for hvert enkelt miljø 
i hjemmet

Kompatibelt med io-homecontrol-utstyr

Tilgjengelig på Android- og iOS-smarttelefoner

Styr din solskjerming via smart-
telefonen. Programmer uke-sce-
narier og simuler tilstedeværelse 
med timer-funksjonen slik at 
du kan forlate hjemmet uten 
bekymringer. Sjekk solskjerming  
en og alle andre tilkoblede enhe-
ter fjernstyrt med Check home-
funksjonen, og juster enhetene 
fra der du er.

Styr markiser og solskjerming 
med smarttelefonen. Opprett 
snapshots av dine favorittinn-
stillinger, og bruk innstillingene 
med kun ett klikk. Sjekk og jus-
ter utstyrets status fjernstyrt med 
Check home-funksjonen.

La garasjeporten og inngangs-
porten åpne seg automatisk 
når du kommer hjem. Slipp inn 
gjestene dine fjernstyrt.  Med 
Check home-funksjonen trenger 
du aldri bekymre deg for om du 
har lukket garasjeporten.



TOPP FUNKSJONER

Click & Go 
Lukk screenene med kun ett klikk 
og forlat hjemmet i visshet om at 
alt er sikret.

Relax 
Programmer scenarier eller en 
timer for åpning og lukking av 
screen. Koble værsensorer til 
screenene slik at de reagerer 
automatisk på lysstyrke og 
temperatur. Det er enkelt, og det 
gir deg et enda koseligere og 
sikrere hjem.

Check window 
Lurer du noen gang på om du har 
latt dine screen stå åpne? Sjekk 
hjemmet og lukk eventuelt de 
med kun ett klikk.

Relax

Det fine med app-styring

UTSTYR FOR TILKOBLING
• Utendørs solskjerming
• Velux-vinduer
• Somfy belysning
• Philips Hue-belysning
• Sol-, temperatur- og åpningssensorer
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Bytt til 

 app styring



TOPP FUNKSJONER

Sjekk terrassen
Et væromslag kan få deg til å 
tenke på om markisen er ute 
eller inne. Sjekk terrassen med 
ett klikk og juster utstyret med 
fjernkontrollfunksjon. 

Smart styring 
Gjør markisene enda smartere 
ved å legge til en temperatur- 
eller solsensor, og la dine mar-
kiser reagere automatisk på 
omgivelsene.

Snapshot
Har du funnet de ideelle innstil-
lingene for belysning, markiser 
eller pergola? Lagre alle dine 
favorittinnstillinger på samme 
sted med snapshot-funksjonen, 
og sett alt tilbake i samme po-
sisjon når du ønsker det.

Nyt livet på terrassen på en ny måte

Det fine med app-styring

UTSTYR FOR TILKOBLING
• Markiser
• Pergolaer
• Screen
• Somfy belysning
• Philips Hue-belysning
• Sol- og temperatursensorer



Smart styring Snapshot Check terrace



TOPP FUNKSJONER

Welcome home
Garasjeporten og inngangsporten åpnes automatisk 
når du kommer hjem, ved hjelp av geofencing-
funksjonen i smarttelefonen din. De lukkes 
automatisk bak deg når bilen er parkert. Velkommen 
hjem!

Sjekk boligen 
Administrer og sjekk innganger fjernstyrt, og 
åpne eller lukke med kun ett klikk... for å slippe 
bekymringer eller for å gjøre hjemmet sikkert, også 
når du er borte. 

Velkommen hjem

Det fine med app-styring

UTSTYR FOR TILKOBLING
• Garasjeporter
• Porter
• Somfy belysning
• Philips Hue-belysning



Bytt til  

app styring

Den nye tilkoblede løsningen fra 
Somfy, som gjør hjemmet ditt mer 
komfortabelt og gir deg en følelse 
av trygghet. Connexoon med de 
tre appene - Connexoon Window, 

Access og Terrace - er en unik måte 
å forbedre hjemmet på. Somfy 
innoverer ved å skape nye funksjoner 
som harmonerer med den måten livet 
endrer seg på. 

Bytt til app styring 
     med Connexoon!
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Om Somfy
I løpet av 40 år har Somfy vokst til å bli markedslederen innenfor motoriserte løsninger og en spesialist på hjemmeautomatisering i og rundt huset. Somfy er en 
anerkjent produsent av elektriske motorer, styringer og sensorer for utendørs markiser, rullesjalusier, vindusavskjerming, gardiner, oppvarming, porter, garasjepor-
ter og belysning for hjem og bygninger. Smart Home fra Somfy er hjemmeautomatisering på sitt beste: manuell eller automatisk betjening av elektriske enheter 
uansett hvor du er. Somfy er aktiv i 59 land verden over, og Somfys produkter har bevist sin pålitelighet hos millioner av forbrukere.

Somfy, en garanti for pålitelighet
Somfys produkter oppfyller alle europeiske sikkerhetsforskrifter.

Før Somfys produkter installeres i ditt hjem har de vært gjennom omfattende testing.

Stort forhandlernettverk
Somfys løsninger leveres utelukkende gjennom godkjente forhandlere. For å finne adressene, se forhandleroversikten på Somfys nettsted.

D i n  l o k a l e  S o m f y - f o r h a n d l e r : 

 

 


