
Автоматика и задвижвания 
Somfy 

 

Видове Описание 

Тубуларни двигатели Somfy 
 

 Стандартна жична технология  
- с окабеляване и бутон; 
- с окабеляване, бутон и редуктор с 

манивела. 

 Задвижва и автоматизира тентата; 
 Работи плавно, за да не повреди плата; 
 Монтира се във вала на тентата. 

 
 Радиотехнология  
- с дистанционно управление 
- с дистанционно управление и редуктор с 

манивела. 
Дистанционно управление 
Somfy 
 

 
 Едноканално 
 Четириканално 

 Управлява сенниците заедно в група (произволно 
групирани) или по отделно;  

 Управлява всички налични двигатели Somfy; 
 Включва и изключва датчика за слънце; 
 Възможност за управление по предварително зададен 

времеви график при вграден таймер; 
 Регулира тристепенно отоплението на сенника; 
 Регулира плавно осветлението на сенника. 

Сензор за вятър Somfy 
 

 
 Кабелен сензор за вятър; 
 Безжичен сензор за вятър; 
 Безжичен сензор за  вятър с батерия. 

 Прибира сенника или група от сенници при силен вятър за 
да ги предпази от повреда; 

 На датчика за вятър има потенциометър, с който се 
настройва силата на вятъра при която се прибира 
сенника. 

Сензор за вятър и осветеност 
Somfy 
 

 
 Кабелен сензор за вятър и слънце; 
 Безжичен сензор за вятър и осветеност. 

 

 Прибира сенника или група от сенници при силен вятър; 
 Отваря сенника или група от сенници при осветяване; 
 На датчика има 2 потенциометъра с които се настройва 

силата на вятъра, при която се прибира сенника и силата 
на светлината, при която се отваря сенника; 

 С дистанционното управление се включва и изключва 
датчика за слънце. 

Безжичен сензор за осветеност 
Somfy 
 

 
 За вътрешни помещения; 

 

 Отваря сенника или група от сенници при повишаване на 
температурата в стаята; 

 Сензорът за осветеност има потенциометър с който се 
настройва силата на светлината при която се отваря 
сенника. 



 За външен монтаж. 
 

 Отваря сенника или група от сенници при осветяване; 
 На датчика за слънце има потенциометър с който се 

настройва силата на светлината при която се отваря 
сенника; 

 С дистанционното управление се включва и изключва 
датчика за слънце. 

Отопление Somfy   Отоплява с инфрачервени лъчи пространството под 
сенника; 

 Силата на отоплението се регулира тристепенно с 
дистанционното управление. 

Осветление Somfy   Осветява пространството под сенника; 
 Силата на светлината се регулира плавно с 

дистанционното управление. 
 
Ценова оферта 


