
 in alle stilte …

Open uw garage 
 met een échte Professional

MET ÉÉN DRUK 

OP DE KNOP VAN UW

AFSTANDSBEDIENING IN 

POCKETFORMAAT OPENT U 

UW GARAGE OF SCHAKELT 

U DE VERLICHTING VAN UW  

TUIN OF HAL AAN. 

ZONDER DAT U UIT UW AUTO 

MOET KOMEN!

… en in alle veiligheid
Om ongelukken te voorkomen 
beschikt Dexxo Pro
over een obstakeldetectie
die de poort ogenblikkelijk stopzet 
zodra deze weerstand
ondervindt. Een stroompanne ? 
U hoeft zich geen zorgen te maken
dankzij de noodbatterij.

Een diversiteit aan accessoires
om uw comfort en uw veiligheid te verzekeren

Keytis 2 RTS
Om 2 toepassingen te bedienen,
bijvoorbeeld uw garagepoort en 
uw tuinhek of uw garagepoort 
en de buitenverlichting.

AFSTANDSBEDIENINGEN 
IN ZAKFORMAAT

Keytis 4 RTS
Om tot 4 toepassingen
te bedienen. Via een 
«code-toets» kunt u de toetsen 
van de afstandsbediening
vergrendelen om elk ongepast 
gebruik te vermijden. Een 
indicator voor een zwakke
batterij waarschuwt u wanneer
het nodig is om de batterij te 
vervangen.

Draadloze 
muurbediening RTS
Voor een bedieningspunt 
in uw garage.
U kunt er uw garagepoort en
de verlichting mee bedienen.

VEILIGHEIDSACCESSOIRES 

Oranje licht
Het oranje veiligheidslicht
dient ter waarschuwing van de 
omgeving tijdens het openen
en sluiten van de poort.

Foto-elektrische cellen 
Om een voorwerp of een
persoon te detecteren binnen
de zone van het poortbereik 
en om indien nodig de motor
ogenblikkelijk stil te leggen.

MUURBEDIENINGEN

Draadloos 
codeklavier RTS 
Dit codeklavier wordt aan-
gebracht buiten de garage
en wordt geactiveerd na het
intoetsen van een persoonlijke
pin-code. U kunt er uw gara-
gepoort en de verlichting mee 
bedienen, of uw garagepoort 
en uw tuinhek.

Keygo RTS
Om tot 4 toepassingen
te bedienen.

Met deze noodbatterij kunt u 
de motor zelfs bedienen in het 
geval van een stroompanne. 
De autonomie van uw garage-
poort wordt verzekerd gedurende 
24 uur (met inbegrip van 5 tot 
10 openings- en sluitingscycli, 
naargelang de kenmerken van 
uw poort).  

Voor meer informatie 
kunt u terecht bij uw 
installateur of op 
www.somfy.be 



HEAVY

DUTY RAIL

www.somfy.be

NV Somfy SA
Mercurisstraat 19
1930 Zaventem
België
T +32 (0)2 712 07 70
F +32 (0)2 725 01 77
E info@somfy.be
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… in15 seconden…
Wat is er aangenamer dan
een poort die snel opengaat
en toegang biedt tot een goed
verlichte garage?

Wat is er geruststellender dan te
weten dat de motor werd getest 
met meer dan 90 000 open- en 
sluitverrichtingen vooraleer hij 
u werd aangeboden met een
garantie van 5 jaar?


