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Kontroll över hemmet
med 3 appar



Kontrollera ditt hem från din smartphone, den enda fjärrkontroll du 
alltid har till hands och som alltid fungerar, överallt.

3 appar för att kontrollera 3 områden i hemmet från din smartphone: 
fönster – terrass – ingångar.

Tre fantastiska sätt att kontrollera och styra bostaden med fjärrstyr-
ning, främja välmåendet och samtidigt känna trygghet.

Unika, enkla och roliga funktioner för ett tryggare hem!

Alltid tillgång till smart kontroll: intuitivt, smart och roligt!



Prisvärt
Från motoriserade till uppkopp-
lade solskydd...bara ett klick bort 
och prisvärt för alla.

Lätt att installera 
Koppla bara in Connexoon, instal-
lera respektive Connexoon-app 
på din smartphone så är du klar 
att koppla upp dina produkter 
trådlöst.

Enkelt att använda
Intuitivt, smart och roligt.  
Kontrollera och ställ in dina 
produkter via appen på din 
smartphone. Alla Connexoon-
appar är konstruerade för att 
göra livet lättare och bekvämare 
för dig med några klick.

3 enkla sätt att använda 
smartphone-appar

Framtidssäkrad
Börja med en app och komplettera 
med ytterligare en när det passar 
dig, utan kostnad.  Komplettera 
med belysningstillbehör eller gör 
hemmet ännu smartare genom 
att komplettera med temperatur- 
eller solsensor och låt de styra 
solskyddens läge automatiskt.



+ KOMFORT
+ NÖJE + TRYGGHET

En särskild app för varje miljö i bostaden

Kompatibel med io-homecontrol 
Finns för Android - och iOS-telefoner.

Kontrollera dina vertikalmarkiser 
från din smartphone. Program-
mera in veckoscenarier och 
simulera närvaro med timerfun-
ktionen när du inte är hemma, 
så att du alltid känner dig trygg. 
Kontrollera och ställ in dina ver-
tikal markiser och alla andra 
uppkopplade produkter med 
funktionen "check home" var som 
helstifrån..

Kontrollera dina markiser och 
andra solskydd från din smart-
phone. Spara aktuella inställ-
ningar för att snabbt kunna gå 
tillbaka till dem med ett enda 
klick. Kontrollera och justera pro-
dukternas status med funktionen 
"check home".

Låt din grind och garageport 
öppna automatiskt när du 
kommer hem. Öppna bostaden 
för besökare via fjärrstyrning.  
Med funktionen "check home" 
behöver du aldrig oroa dig över 
huruvida du glömde stänga 
garageporten.



FUNKTIONER

‘‘Click & Go’’ 
Kör ner dina utvändiga solskydd 
med ett enkelt klick och lämna 
bostaden medveten om att allt är 
okej.

Koppla av 
Programmera in scenarier 
eller en timer för att styra dina 
vertikalmarkiser. Komplettera 
med vädersensorer för att få 
vertikalmarkiserna att reagera 
automatiskt på solljus eller 
temperatur. Det är hur enkelt 
som helst och du får ett svalare, 
mysigare och smartare hem.

Kontrollera fönster 
Är dina vertikalmarkiser eller 
fönstermarkiser nere eller uppe?  
Kontrollera statusen för ditt hem 
och styr dom vid behov med ett 
enkelt klick.

Koppla av

Nyttan med app-styrning

ANSLUTNINGSBARA PRODUKTER
• Vertikalmarkiser
• Velux-fönster
• Somfy-belysning
• Philips Hue-belysning 
• Rulljalusier
• Sol-, temperatur- och magnetkontakt  
   för dörr och fönster
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FUNKTIONER

Kontrollera terrassen
Ett plötsligt väderomslag kan 
göra att du blir osäker på huru-
vida markisen är utkörd eller in-
körd. Kontrollera terrassen med 
ett enkelt klick och justera med 
din smartphone. 

Smart styrning
Gör dina markiser smartare 
genom att komplettera med 
temperatur- eller solsensor, så 
att de vid behov ändrar läge helt 
automatiskt. 

Snapshot
Har du hittat de bästa inställ-
ningarna för din belysning, dina 
markiser eller din pergola? 
Spara enkelt dina favoritinställ-
ningar med snapshot-funktio-
nen och återställ när som helst 
allting till detta favoritläge.

Det nya livet på terrassen

Nyttan med app-styrning

ANSLUTNINGSBARA PRODUKTER
• Markiser
• Vertikalmarkiser
• Pergola
• Somfy-belysning
• Philips Hue-belysning
• Sol- och temperatursensorer



Smart styrning Snapshot Kontrollera terrassen



FUNKTIONER

Välkommen hem
Din grind och din garageport öppnar automatiskt 
när du kommer hem, tack vare den sk geofence-
funktionen i din smartphone. De stänger automa-
tiskt bakom dig när bilen väl är parkerad. Välkom-
men hem!

Kontrollera ingångar
Hantera och kontrollera ingångarna med din smart-
phone och öppna eller stäng dem med ett enkelt 
klick… för att kontrollera status och göra hemmet 
säkert även när du är långt hemifrån. 

Välkommen hem

Nyttan med app-styrning

ANSLUTNINGSBARA PRODUKTER
• Garageportar
• Grindar
• Somfy-belysning
• Philips Hue-belysning



Välj  

app-styrning

Den nya, uppkopplade lösningen från 
Somfy, som gör hemmet bekvämare 
och ger dig lugn och ro. Connexoon 
med sina tre appar – Connexoon 
Terrace, Window och Access – är ett 

unikt sätt att styra hemmet. Somfy 
utvecklar nya funktioner som är 
anpassade till hur ditt liv förändras 
över tiden. 

Välj app-styrning 
     med Connexoon!



Somfy Sweden AB
Box 60038
216 10 Limhamn
Somfy Showroom
Arenagatan 16
215 33 Malmö
040 16 59 00
info.nordic@somfy.com
www.somfy.se
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In
c.Om Somfy

Somfy har på mer än 45  år blivit marknadsledande på motoriserade lösningar och specialister på hemautomation i och kring huset. Somfy är en erkänd tillverkare 
av elmotorer, styrningar och sensorer för markiser, rulljalusier, invändiga solskydd, gardiner, värme, grindar, garageportar och belysning för hem och fastigheter. 
Smart Home från Somfy – hemautomation när den är som bäst: manuell eller automatisk styrning av elektriska apparater var du än befinner dig. Somfy verkar i 59 
länder världen över, och våra produkter har bevisat sin tillförlitlighet hos miljontals kunder.

Somfy, en garanti för tillförlitlighet 
Somfys produkter uppfyller alla europeiska säkerhetsbestämmelser.

Somfys produkter genomgår noggranna tester innan de installeras i din bostad.

Omfattande återförsäljarnätverk 
Somfys lösningar kan köpas hos specialiserade återförsäljare. På vår webbsida hittar du adresser till alla våra återförsäljare.

D i n  l o k a l a  S o m f y - å t e r f ö r -
s ä l j a r e : 

 

 


