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Forhandleradresse:

animeo® Solo – Den neste generasjonen  

Vanligvis så kjører et styringssystem for solskjerming bare ut markisen 
når det er sol, og inn når det er regn eller skygge – men det var før! 

animeo® Solo er den første styringsenheten som integrerer mange av de 
avanserte funksjonene som du vanligvis bare finner i styrings- 
systemer beregnet på store og kompliserte næringsbygg. 

Enkelhet og utseende 
animeo Solo er veldig enkel å bruke. Det innebygde, flerspråklige LCD-
displayet med bakbelysning gjør det enkelt å navigere og angi innstil-
linger. Alle funksjoner er jevnt fordelt i grunnleggende og avanserte 
innstillinger for å gjøre bruken enda enklere. Selv når frontdekslet er 
lukket, har du direkte tilgang til alle vanlige funksjoner som for eksem-
pel manuelle opp og ned-kommandoer. LCD-displayet viser deg hele 
tiden systemstatus og værdata som for eksempel vindhastighet, regn, 
sol og temperatur. animeo® Solo har ikke behov for vedlikehold og vil 
være en trofast partner i mange år fremover.    

Hva det handler om:  
Optimalisert komfort med minimalt energiforbruk  
Vi bruker mer og mer penger på energi som går til å varme opp og 
avkjøle bygninger. Automatisert solskjerming er en enkel, pen og pris-
gunstig måte å redusere eller fjerne avkjølingsbehov. Med animeo® Solo 
utvider du dette faktum ved at du også drar nytte av solen! Når du får 
behov for å varme opp huset, gjør Oppvarming-funksjonen dette uten 
at du trenger å løfte en finger Du kan til og med definere når dette skal 
være mulig, slik at du unngår skarpt sollys. Du kan for eksempel kun 
tillate det når du er på arbeid. 

Enkelte typer solskjerming (for eksempel utvendige persienner) kan 
brukes til å forbedre vindusisolasjonen, slik at du reduserer oppvarmings-
behovet. Begrense varme-funksjonen gjør at dette skjer automatisk. Du 
kan også her selvfølgelig definere tidsintervallene for når dette skal være 
mulig, for eksempel om natten eller når det ikke er noen i huset. 

Oversikt over animeo® Solo 
animeo® Solo finnes i to versjoner. Den første versjon har én fasade/sone og den andre har to fasader/soner (eller mulighet for å styre to  
forskjellige typer solskjerming på én fasade). Begge versjoner innehar de samme funksjonene. Funksjoner:

• Solskjerming som skal styres: Enhver type internt eller eksternt drevet solskjerming. 
• Vind: Inntil to sensorer kan kobles til og adresseres fritt. Alle terskelverdier og forsinkelser er fullt justerbare for hver sone. 
• Sol: Inntil to sensorer kan kobles til og adresseres fritt. Alle terskelverdier og forsinkelser er fullt justerbare for hver sone. 
• Oppvarming: Alle terskelverdier, tidsur og forsinkelser er fullt justerbare for hver sone. 
• Begrense varme: Alle terskelverdier, tidsur og forsinkelser er fullt justerbare for hver sone. 
• Tidsur:  Fritt programmerbart ukesur pr sone. 
• Innganger: Eksterne potensialfrie innganger for tilleggsutstyr og egen inngang for brannalarm.
• Utganger: Kompatibilitet med Somfy IB og RK-motorreleer, og utgang for feilmelding. 
• Språkstøtte: I tillegg til norsk finnes det menyer på uk, fr, de, it, nl, se, dk, fi, es, pl, hu, pt, ro, cz.

Utfyllende informasjon finner du på www.somfy.no. Somfy er verdensledende innenfor automatisert solbeskyttelse. 

Begrense varme Oppvarming


