
Draadloze bediening van

garagedeuren  

Dexxo Pro garagedeurmotor



Wat is er gemakkelijker dan een garagedeur die geruisloos en snel open 

gaat en toegang biedt tot een goed verlichte garage? Vanuit de auto, in 

alle weersomstandigheden, kunt u eenvoudig de garagedeur elektrisch 

bedienen met een druk op de knop van uw afstandbediening. En met de 

Somfy TaHoma® kan dit zelfs vanaf uw smartphone, waar ter wereld u 

ook bent!

De Somfy Dexxo Pro garagedeurmotor is de ideale oplossing in bestaande 

situaties waar nog geen motor aanwezig is of bij vervanging. 

Uitgangspunten en wensen
Het kiezen van een garagedeurmotor is o.a. 
afhankelijk van: 
  ●  Welk type garagedeur moet er gemoto-

riseerd worden?
  ●  Welke afmetingen heeft de garagedeur?
  ●  Hoe wenst  u de deur te bedienen?
  ●  Zijn er nog accessoires nodig zoals een 
   codebediening of noodbatterij?
  ●  Kiest u voor RTS of io-homecontrol® 
   technologie?
De Somfy dealer kan u daarover uitstekend 
informeren en demonstreren.

Kenmerken Dexxo Pro
  ●  Toepasbaar voor kanteldeuren, secti-

onaaldeuren en dubbele openslaande 
deuren. 

  ●  Geschikt voor de elektrische bediening 
van garagedeuren tot 15 m²

  ●  Voorzien van obstakeldetectie. De motor 
stopt direct wanneer deze gehinderd 
wordt bij het openen of sluiten.

  ●  De motor heeft een geïntegreerde lamp  
(40 W).

  ●  Geruisloze en gelijkmatige beweging.
  ●  Vele instellingsmogelijkheden.

Bedien uw garagedeur elektrisch, 
gemak door afstandsbediening
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Sleutelschakelaar

Voor het buitenaf kunnen openen en sluiten van 
de garagedeur met een sleutel. 

Draadloze wandbediening RTS

Voor het openen en sluiten van de garagedeur 
van binnenuit. Met extra knop om de verlichting 
mee te schakelen.

Uitbreidingsmogelijkheden

●  Veiligheidslicht 
Visueel alarm om te waarschuwen dat de 
garagedeur opent of sluit.

●  Fotocellen 
Voor extra veiligheid. Als een object of persoon 
het fotocel signaal onderbreekt, dan is de 
motor niet te bedienen.

●  Noodbatterij 
Zorgt er voor dat de garagedeur altijd geopend 
kan worden via de afstandsbediening bij 
eventuele stroomstoring.

Codeklavier RTS

Metalen 2 kanaals codeklavier om de garage-
deur te openen via een persoonlijke pincode. 
Voorzien van oplichtende druktoetsen. Geschikt 
voor buiten toepassing.

Assortiment bedieningen & accessoires

Keuze uit twee technologieën
De draadloze besturing van de Somfy garagedeurmotoren gebeurt 
via radiotechnologie. Dit geeft vrijheid van bedienen, is betrouwbaar 
en signalen gaan door twee betonnen muren. Somfy biedt hierin 
twee keuzes: io-homecontrol® of RTS.

RTS wordt al jaren toegepast in rolluiken, buitenzonwering 
en garagedeuren. RTS geeft geen terugmelding en er zijn 
enkele beperkingen bij het gebruik met TaHoma®

In nauwe samenwerking met andere fabrikanten heeft 
Somfy de radiortechnologie io-homecontrole® toegepast 
binnen haar eigen productlijn motoren en besturingen 

voor zonwering, rolluiken, garagedeuren en alarmsystemen. De 
voordelen van io-homecontrol® zijn: - terugmelding, visueel of 
hoorbaar via een geschikte afstandbediening, - koppelbaar met 
merken als bijvoorbeeld Velux. - zeer veilig in gebruik door de 
unieke code encryptie.

5 jaar garantie

Metalen riem-rail, leverbaar in twee 
lengtematen: 290 cm en 350 cm.

Getest op 90.000 cycli

Geïntegreerd 
verlichtingspunt (40W) 
met ontvanger

Robuuste  beschermkap

U kunt de garagedeur ook besturen via uw smartphone wanneer u 
deze koppelt aan de TaHoma® box.

De TaHoma box kunt u uitbreiden met producten voor o.a. verlich-
ting, beveiliging en verwarming. Ook kunt u (bestaande) zonwering 
en rolluiken met Somfy motor aansluiten voor nog meer gebruiks-
gemak. Met TaHoma® zijn alle aangesloten producten in en rond 
het huis, met uw smartphone, tablet en PC te monitoren en te 
bedienen, waar ter wereld u ook bent.

Tahoma® Smart Home

Keytis 4 Home io

4-kanaals kleine afstandsbediening met centrale 
vergrendelingsfunctie via ‘Home’. Voorzien van 
2-weg terugmelding.
● Functies voor openen/sluiten/stop.
● Individuele of gelijktijdige groepsbediening.

KeyGo io of KeyGo RTS

Draadloze pocket afstandsbediening.
●  4 kanalen om meerdere Somfy producten aan 
 te kunnen sturen zoals garageverlichting, 
 rolluik en hekwerk.
● Omhoog, omlaag en stop.
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Over Somfy

Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot de specialist en marktleider in Home Motion. Somfy is fabrikant van elektrische bediening- en besturingssystemen 

voor zonwering,  rolluiken, gordijnen, raamdecoraties, tuinhekken, garagedeuren, alarm, verlichting en nog veel meer. 

Wereldwijd is Somfy actief in 70 landen en hebben Somfy producten hun betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen eindgebruikers.

Somfy, garantie voor betrouwbaarheid

 • Somfy producten voldoen aan alle Europese veiligheidsregels.

 •  Voordat Somfy producten bij u thuis  worden geïnstalleerd,  

zijn deze eerst uitgebreid getest in laboratoria.

Uitgebreid dealernetwerk

Somfy oplossingen worden uitsluitend geleverd via de betere vakhandel. Deze onderscheiden zich door hun vakkennis, assortiment, kundige 

installatie en service. Ga naar onze dealerlocator om een lokale Somfy dealer te vinden.

Uw lokale Somfy dealer:

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

NV Somfy SA (Belux)
Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
België
T + 32 (0) 2 712 07 70
info@somfy.be
www.somfy.be


