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Tack för förtroendet!
Tack för att du har valt en
produkt från Somfy!
Somfy har mer än 30 års erfarenhet och är marknadsledande
på motorisering och styrning av
bland annat markiser, jalusier
och persienner. Varje fas från
ritbordet fram till leverans
kontrolleras med största
noggrannhet, för att

du ska få glädje av utrustningen
under många år.
Vi rekommenderar att du läser
detta häfte noggrant och sparar
det för senare bruk.
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Invändiga persienner, plissé- och rullgardiner
Beskrivning av produkter

Telis 1 Patio 1 Silk 1
1-kanals handsändare

RTS 25 DC

Radiomottagare, placerad i solskyddet

Telis 4 Patio 4

Centralis RTS

Silk 4

1-kanals väggsändare

5-kanals handsändare

Power 2.5 DC RTS

Modul DC RTS

Transformator m radiomottagare

Radiomottagare, 2 motorer

Manuell styrning
Tryck kort på sändarens
tangenter för att köra
solskyddet upp eller ned.
Installatören har programmerat solskyddet att stanna automatiskt när det är helt
uppkört, helt nerkört samt
programmerat in en vinklingsfunktion.
Håll tangenten intryckt för att
vinkla persiennen. Använd UPP
resp. NED-tangenten beroende på
vilket håll persiennen skall vinklas.
Om Telis 4 används måste först
rätt kanal väljas.
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• Upp/Vinkling
• Stopp
• Ned/Vinkling

Telis 1

Centralis RTS

Telis 1

Mellanstopp
(Gäller även för Orienta Receiver RTS)

Det är möjligt att programmera ett mellanstopp.
Kan användas då t ex fönsterkarm försedd
med krukväxter gör att man inte kan köra
persiennerna helt ner.
Det är då möjligt att programmera in ett
stoppläge var som helst mellan övre och
nedre ändlägena.
Självklart kan solskyddet alltid köras helt
ner med sändarens NED-tangent.

mellanstopp

helt nedkörd

Programmering av mellanstopp
(Observera att i anläggningar med flera mottagare ska
endast 1 mottagare vara spänningssatt.)

• Kör upp solskyddet till övre positionen.
• Stoppa med STOPP-tangenten.
• Tryck på NED och STOPP-tangenterna
tills solskyddet rör sig.
• Tryck kort på STOPP-tangenten, när
önskat läge uppnåtts.
• Tryck åter på STOPP-tangenten tills solskyddet svarar genom att röra sig.
• Mellanstoppet är nu programmerat.

Tryck in stopptangenten tills solskydddet rör sig kort upp
och ned, för att
spara inställningen.

Blev inte resultatet tillfredsställande – börja
om från början.

Användning av mellanstopp
Manuellt: Tryck kort på sändarens
STOPP-tangent då solskyddet är i sitt
övre läge. Solskyddet kör till det
inprogrammerade mellanstoppet.

mellanstopp

helt nedkört läge
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Automatisk vinklingsfunktion
(Gäller även för Orienta Receiver RTS)

Detta är en funktion som varmt kan
rekommenderas. Den innebär att du alltid
får exakt samma vinkling på dina
persienner med ett enkelt tangenttryck.

Programmera automatisk vinkling
(Observera att i anläggningar med flera mottagare ska
endast 1 mottagare vara spänningssatt.)

• Kör ner persiennen till 3/4 av max och
tryck på STOPP-tangenten.
• Tryck på UPP och STOPP-tangenterna
samtidigt tills persiennen vinklar upp.
• Tryck på STOPP-tangenten när önskad
vinkling uppnåtts.
• Tryck åter på STOPP-tangenten tills
persiennen svarar genom att röra sig.
• Vinklingen är nu programmerad.
Blev inte resultatet tillfredsställande – börja
om från början.
Användning av automatisk vinkling
Kör ner persiennen (NED). Tryck STOPP.
Tryck STOPP ännu en gång och persiennen
vinklar upp som inprogrammerat.
Om även mellanstopp är programmerat,
går persiennen till mellanstoppet och vinklar
upp med ett tryck på STOPP-knappen.
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Tryck in stopptangenten tills solskyddet
rör sig kort upp och
ned, för att spara
inställningen.

Justering av vinklingshastigheten
Installatören har programmerat in en
vinklingshastighet för persiennen. Denna
hastighet går enkelt att justera om så önskas.
Tänk på att det blir svårare att ställa in
önskad vinkling om hastigheten är för hög!
Gör så här:
Programmera vinklingshastigheten
• Kör ner persiennen till 3/4 av max och
tryck på STOPP-tangenten.
• Tryck på UPP och STOPP och NED-tangenterna samtidigt tills persiennen vinklar upp
och ned.
• Tryck upprepade gånger på UPP-tangenten för att öka vinklingshastigheten.
• Tryck upprepade gånger på NED-tangenten för att minska vinklingshastigheten.
• För att spara tryck på STOPP-tangenten
tills persiennen svarar genom att röra sig.
• Vinklingshastigheten är nu programmerad.
Blev inte resultatet tillfredsställande – börja
om från början.

Radering av mellanstopp och
vinkling
För att helt ta bort mellanstoppet och vinklingen; kör solskyddet med STOPP-tangenten till
mellanstoppet. Tryck ned STOPP-tangenten
igen och håll den intryckt tills solskyddet rör
sig kort upp och ned. Mellanstoppet och
vinklingen är nu raderat.
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Timer & Solstyrning
med Chronis RTS L
1. Inställning av sommar eller vintertid
Displayen visar vilken inställning som är gjord,
“S” för sommartid och “W” för vintertid.
UPP
Ändra från vinter till sommartid:
STOPP/IP
• Tryck kort på
, tiden blinkar.
NED
• Tryck på
i mer än 5 sekunder,
Anslutning
displayen visar “S” för sommartid.
solsensor
Chronis RTS L
• Tryck kort på
inställningen sparas.

Display
SET
Kalender
Programmering

1-kanals timer
Art.nr: 1805054

Ändra från sommar till vintertid
• Tryck kort på
, tiden blinkar.
• Tryck på
i mer än 5 sekunder, displayen visar “W” för vintertid.
• Tryck kort på
inställningen sparas.
2.
•
•
•

Inställning av tiden
Tryck kort på
, tiden blinkar.
Ställ in korrekt tid med hjälp av
-knapparna.
Tryck kort på
inställningen sparas.

3. Inställning av datum
• Tryck kort på
, datum visas i displayen
(om ingen information är inskriven inom
Tid
10 sekunder, hoppar automatiken tillbaka
Nästa
kommando
till tiden.)
• Tryck kort på
, dagen blinkar.
Dag
Ställ in korrekt dag med
-knapparna.
• Tryck kort på
, månad blinkar.
Ställ in korrekt månad med
-knapparna.
• Tryck kort på
, år blinkar.
Ställ in korrekt år med
-knapparna.
• Tryck kort på
, inställningen sparas.
• Veckodagen ställs in automatiskt.
Dag/månad/år kan genomföras baklänges också
genom att använda
-knappen istället.
8

Veckodag
1
2
3
4
5
6
7

:
:
:
:
:
:
:

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Månad
År

Inställning av veckoprogram
Chronis RTS L har 5 olika sätt att styra solskydd:
Veckoprogram (
)
Solavskärmningen är i UPP eller NED automatiskt vid individuellt inställda tider.
Fabriksinställningen är UPP-signal kl 06:00, NED-signal kl 20:00.
Olika tider kan programmeras in för varje veckodag. Displayen visar nästkommande kommando.
Ändring av programmeringen
• Tryck på
och håll kvar tills displayen visar veckoprogrammet
.
• Tryck kort på
tiden
blinkar.
,
• Tryck kort på
, UPP tiden blinkar.
• Tryck på
tills önskad veckodag eller alla veckodagar väljs.
• Ställ in UPP tiden med
-knapparna.
• Tryck kort på
, NED-tiden blinkar.
• Ställ in NED-tiden med
-knapparna.
• Tryck på
-knappen för att välja nästa veckodag och repetera stegen (3)–(7).
• Tryck kort på
, inställningen sparas.

Batteri
Chronis RTS L är försedd med 2 st standard 1.5 V alkaliska
batterier. (Micro/AAA type). Livslängden för batteriet är
ungefär 3 år vid 4 kommando per dag. När spänningen
sjunker kommer displayen endast att lysa svagt.
Byt i så fall batterier.
Byte av batterier:
• Tag försiktigt bort solsensorkabeln.
• Tryck försiktigt på någon av knapparna på automatiken och på samma gång
ta ett tag runt automatiken och pressa av fronten.
• Ta bort automatiken från montageplattan.
• Byta batterierna, som finns på baksidan av Chronis RTS L. Observera polariteten.
• Vänligen återlämna batterierna på lämplig återvinningsstation.
Efter batteribyte måste datum och tid på nytt inprogrammeras, men alla andra
programmeringar är fortfarande sparade.
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Solstyrning

Anslut solsensorn till uttaget på fronten till
Chronis RTS L.

Solsensor

till Chronis RTS L
Art.nr: 9709685 (1m kabel)
Art.nr: 9709686 (2m kabel)
Art.nr: 9709687 (4m kabel)

Fäst solsensorn på insidan av fönstret
vid den önskade skuggpositionen.

Automatisk solstyrning ON / OFF
DO
Den automatiska solstyrningsfunktionen är aktiverad när tiduret
kört UPP solskydden och avstängt när tiduret kört solskydden i
NED läge. Detta betyder följande vid normal användning:
Den automatiska solstyrningsfunktionen fungerar under dagen och
är bortkopplad på natten.
När den är i läge OFF, finns en symbol
i displayen. Du kan
enkelt koppla ON eller OFF solfunktionen manuellt under dagen.

Sätt solstyrningen i läge OFF:
DO
• Tryck på 1 gång, tiden blinkar.
• Tryck på
tills symbolen
som visar hur känslig solgivaren
ska vara.
• Tryck på
tills
visas i displayen.
• Tryck på
för att spara programmeringen.
Programmera in solstyrningen i läge ON igen:
DO
• Tryck på 1 gång, tiden blinkar.
• Tryck på tills
visas i displayen.
• Tryck på
tills lämpligt antal solvärdes-stolpar visas.
• Tryck på
för att spara programmeringen.
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Inställning av den automatiska solstyrningen.
Det önskade ljusvärdet då solskyddet ska köra till skugg positionen kan väljas
genom att ställa in ett “Sol” referensvärde. Fabriksinställningen för den automatiska solstyrningen ligger på ett ljuströskelvärde på 6 stolpar (30 kLux)
Solreferensvärdet kan programmeras när som helst , förutom i “OFF” läge:
• Tryck på
1 gång, tiden blinkar.
• Tryck på tills symbolen
visas i displayen.
• Solreferensvärdet kan ställas in genom att trycka på
upprepade gånger.
DO
1 stolpe = solskyddet kör till skuggpositionen
även om solen är svag (10 kLux).
DO
12 stolpar = solskyddet kör till skuggpositionen
när solen är stark (mer än 50 kLux).
• Tryck på
för att spara programmeringen.
Tips
Det är bäst att ställa in data för solstyrningen när solintensiteten ligger på den
nivå då solskydden ska köra till skuggposition, annars blir svårt att få en fungerande automatik. Ställ först in referensvärdet till 12 stolpar och tryck sedan Minus
(-) tills solsymbolen ( ) visas i displayen. Detta värde motsvarar den önskade
solintensiteten.

Felsökning
Kontrollera grundinställningen
Tryck ned
+
+
samtidigt tills
visas i displayen.
Tryck 3 gånger på
-knappen.
Displayen ska visa 4 stolpar samt
.
Om inte, justera stolparna med
-knapparna, samt justera funktionen
med
-knappen så att
visas.
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Markiser och fasadpersienner
Beskrivning av produkter

Patio

Telis 1

Silk

1-kanals handsändare

Patio

Patio

Silk

Telis Soliris

1-kanals handsändare med
hel-/halvautomatikomkopplare

Silk

Telis 4

Centralis RTS

5-kanals handsändare

1-kanals väggsändare

Orienta Receiver RTS
Radiomottagare för
fasadpersienn

Altus RTS/Orea RTS
Motor monterad i solskyddet

Eolis Sensor RTS
Vindgivare

Soliris Sensor RTS
Sol- & vindgivare

Manuell styrning
Tryck kort på sändarens
tangenter för att köra solskyddet.
Installatören har programmerat solskyddet att
stanna automatiskt när
det är helt inkört respektive utkört.
Om Telis 4 används måste
först rätt kanal väljas.

• Upp/In
• Stopp
• Ned/Ut
• Hel-/halvautomatik

Telis Soliris

• Kanalväljare

Telis 1
12

Telis 4

Markiser
Mellanstopp (utfallsreglering)
Det är möjligt att programmera ett mellanstopp.
Detta är användbart då t ex en markis helt utkörd
har ett långt utfall för att skugga en altan,
men för att skugga fönstret räcker det att
markisen är delvis utkörd.
En komfortabel lösning är då att programmera begränsningen av utfallet så att markisen alltid minns vid vilket läge fönstret är
skuggat.
Självklart kan solskyddet alltid köras helt
ut med sändarens NED-tangent.

mellanstopp

Programmering av mellanstopp
(Observera att i anläggningar med flera motorer ska endast
1 motor vara spänningssatt.)

Kör solskyddet till önskat läge med sändaren. Stoppa med STOPP-tangenten. Tryck
ned STOPP-tangenten igen och håll den
nedtryckt tills solskyddet rör sig kort upp
och ned (efter ca 5 sekunder).
Mellanstoppet är nu programmerat.

Tryck in stopptangenten tills
solskyddet rör sig
kort upp och ned.

Önskas ny position för mellanstoppet; kör
solskyddet till det nya läget och upprepa
proceduren ovan.

13

Användning av mellanstopp
Manuellt: Tryck kort på sändarens
STOPP-tangent då solskyddet ej är i
rörelse.

mellanstopp

Automatiskt med solautomatik
(kräver Soliris Sensor RTS):
Då solsensorn (tillbehör) känner av solsken, kör solautomatiken ut solskyddet
som stannar vid mellanstoppet. Är inget
mellanstopp programmerat körs solskydddet ut helt.

helt utkört läge

OBS! Om solskyddet manövreras manuellt när
det är i helautomatiskt läge, kommer det automatiskt att återvända till mellanstoppet inom
12 minuter.
Vid manuell körning skall halvautomatiskt läge
alltid vara valt (se sid 15).

Radering av mellanstopp
För att helt ta bort mellanstoppet; kör solskyddet med STOPP-tangenten till mellanstoppet. Tryck ned STOPP-tangenten igen
och håll den intryckt tills solskyddet rör sig
kort upp och ned (efter ca 10 sekunder).
Mellanstoppet är nu raderat.

Fasadpersienner

(Orienta Receiver RTS)

• Mellanstopp, se sidan 5.
• Automatisk vinklingsfunktion, se sidan 6.
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Hel- och halvautomatik
Gäller enbart Soliris Sensor RTS (sol- & vindsensor) tillsammans med Telis Soliris handsändare.

Med handsändaren Telis Soliris är det
möjligt att välja om solskyddet skall
styras hel- eller halvautomatiskt.
Helautomatik: Sol- & vindautomatik
styr solskyddet efter sol- och vindförhållanden.
Halvautomatik: Solskyddet styrs
manuellt med sändaren, men körs in
om det blåser för mycket (se
nedan).
Avläsa automatikläge:
Tryck kort på automatiklägestangenten. Aktuell indikering
tänds.

Ändra automatikläge:
Tryck ned automatiklägestangenten tills
solskyddet rör sig kort upp och ned.
Samtidigt tänds den andra indikeringen.

Funktion vindautomatik

• Då vindhastigheten sjunkit till en
säker nivå kan solskyddet köras med
sändaren efter 30 sekunder.

(halvautomatik)
Vindautomatik erhålls både med Eolis Sensor RTS (vindsensor) och Soliris Sensor RTS (sol- & vindsensor).

• För att skydda ditt solskydd mot skador orsakade av kraftiga vindar mäter
vindgivaren konstant vindhastigheten.
• Då vindhastigheten överstiger ett
förinställt värde körs solskyddet in och
spärras tills vindhastigheten åter
sjunker till säker nivå.

Vill du skifta läge igen, upprepa
proceduren ovan.
Vid manuell styrning med sändare måste
alltid solfunktion kopplas ifrån, dvs indikeringslampan till vänster skall lysa. I annat
fall kommer solskyddet efter max. 12 min.
återgå till ursprungligt läge.

Efter 30 sek

• eller vid solsken:
Om du har en sol- &
vindsensor (Soliris Sensor RTS) och
solskyddet är i helautomatiskt läge (se
ovan) körs solskyddet automatiskt ut
ca 12 minuter efter att vinden
avtagit till säker nivå.

Efter 12 min

15

Funktion solautomatik
(helautomatik)
Solautomatik erhålls endast med Soliris Sensor RTS (sol& vindsensor)

Med sol- & vindautomatik styrs solskyddet helt efter solen.
• Skiner solen körs solskyddet ut efter
ca 2 min.

Efter 2 min

• Går solen i moln (eller går ner på
kvällen) körs solskyddet in efter 30 min.

Efter 30 min

Manuell körning med tillslagen solautomatik
Önskas solskyddet styras manuellt med
sändare skall solautomatiken slås av
(se sid 15).
Om solskyddet körs manuellt med
solautomatiken tillslagen kommer solskyddet först lyda den manuella
ordern, men efter max 12 minuter
kommer det att återgå till automatiskt
läge (utkört om sol, inkört om molnigt).
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Tips!
Om du vill ha solskyddet utkört trots att
solen går i moln eller går ner för kvällen kan du ändra automatikläget till
halvautomatik (se sid 15).

Reglage på sensorn

Varning!

På sensorns undersida finns reglage för
inställning av sol- & vindvärden.
Installatören har justerat dessa vid
installationen så att automatiken skall
styra ditt solskydd för maximal säkerhet
och komfort.

Rör inte dessa reglage utan att först
kontakta din återförsäljare. Felaktig
användning kan orsaka skada!

11 m/s
8 m/s

14 m/s

6 m/s

17 m/s

40
20

3 m/s

60

20 m/s

35

20

50

prog

• Solkänslighet

1,5 m/s

5

max
km/h

22 m/s

Test

max
kLux

• Vindkänslighet

Vindreglage
För inställning av vindhastigheten då
solskyddet skall köras in för att undvika
skada. Vrid reglaget moturs för att minska den vindhastighet vid vilken solskyddet ska köras in. Vid vridning medurs krävs högre vindhastighet för att
köra in solskyddet.
Iakttag försiktighet!
Är reglaget vridet för långt medurs finns
det risk för vindskador på solskyddet.
Vrids vindreglaget helt medurs försätts
automatiken i demoläge. Detta förkortar
responstiderna.
OBS! Demoläget används endast av
installatör.

Solreglage
För inställning av solintensiteten då solskyddet skall köras ut. Vid vridning moturs krävs lägre solintensitet (mindre ljus)
för att köra ut solskyddet. Vid vridning
medurs krävs större solintensitet (mer
ljus) för att solskyddet skall köras ut.
Normalvärden
Normalvärde för solintensitet är ca 24
kLux och för vindhastighet ca 8m/s.
Värdena kan avvika från normalvärdena beroende på solskyddets utförande
och sol- & vindsensorns placering.
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Byte av sändarens batteri
Samtliga Somfysändare har ett 3 Volts
litiumbatteri (typ 2430). Batteri finns att
köpa i t ex välsorterade fotobutiker.
När batteriet är urladdat tänds inte
indikeringen vid knapptryckning och
solskyddet utför inte given order.
OBS! Kontrollera noga batteriets polaritet (+ och - poler).

Telis 1, Telis 4 & Telis Soliris - handsändare

Lossa skruven och ta
bort locket.

Tryck försiktigt batteriet
ur sin hållare. Sätt i det
nya batteriet.

Centralis RTS - väggsändare
+

F D K TERY
BAT
LITHIUM 2430
CR
3V

Kasta inte uttjänta batterier i
naturen. Lägg dem i batteriholken som finns på alla
återvinningsstationer.

3V
LITHIUM
CR2430

+

Lossa försiktigt sändarenheten.

18

Byt batteriet.

Felsökning
Solautomatiken kör inte ut solskyddet
• Är solautomatiken aktiverad (helautomatik)?
Kontrollera indikeringen på handsändaren Telis Soliris, se sidan 15.
• Blåser det?
Vinden kan vara så kraftig att vindautomatiken har kört in och spärrat solskyddet för att undvika skada.
• Är solintensiteten tillräckligt hög?
Solautomatiken kör inte ut solskyddet
förrän solintensiteten överstiger inställt
värde. Är du inte nöjd med inställningen, kontakta din återförsäljare.
• Är ström tillslagen?
Kontrollera säkringar och att alla strömbrytare är tillslagna.

Solskyddet går ej att köra ut med
sändare
• Är batteriet slut?
Kontrollera om indikeringen tänds vid
knapptryckning, se sidan 15.
• Blåser det?
Vinden kan vara så kraftig att vindautomatiken har kört in och spärrat solskyddet för att undvika skada.
• Är ström tillslagen?
Kontrollera säkringar och att alla strömbrytare är tillslagna.
Solskyddet går att köra ut tillfälligt
med sändare men återgår till automatisk styrning igen
• Är solautomatiken frånslagen, se sid 15.
Solskyddet körs in automatiskt fast
solen skiner och det är vindstilla
• Kontrollera Sol- och vindsensorn.
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