
Hvilken motor skal  du velge?

Spørsmål 1: Privat?  ...eller Prosjekt ?

Privat:  io motor Prosjekt: Standard bryter motor

Ja
Somfy Standard bryter motor

NB!  Dette er en generell guide. Husk det kan og vil alltid være avvik og andre alternativer. Er du i 
tvil ta kontakt med Somfy på www.somfy.no/support

IO Motor 

• Private boliger, leiligheter og leilighets-
prosjekt

• Sol- eller vind-automatikk
• Somfy smarthusløsning
• NorDan leverer Screens og 5 m ledning, 

samt en trådløs veggbryter
• Mulighet for appstyring - Tilbehør kan 

kjøpes på www.nordan.no
• Ingen mulighet for feilkobling

Se neste side:

Nei
Somfy io motor

Spørsmål 2:
(Kun privat)

Har kunden eget smarthus system og ønsker screen koblet mot dette? 
(Rackit, KNX, Futurehome, Z-Wave, xComfort etc.)

!!

STD Motor
(Standard motor med bransjestandard 
kontrollsystem)

• Store prosjekter
• Enebolig der det ønskes trådbunden bryter
• Smarthus, KNX, Futurehome, Smartly og andre 

smarthusløsninger
• Skoler, offentlige bygg og kontorbygg
• Sol/vind- automatikk gjennom KNX eller 

smarthussystem
• NorDan leverer kun screens med motor og 2,5 

m ledning. Ingen styrekomponenter medfølger.
• Mulighet for feilkobling (Må aldri paralellkobles)

!

Motorvalg og kontroll

www.somfy.no/support
https://www.nordan.no/produktkategori/shop/


Fordel med Somfy IO motor

Somfy io motor er en radio motor som kan styres med trådløse veggbrytere, 
fjernkontroller(Tilvalg) eller med forskjellige apper på smarttelefoner. 
I tillegg kan den styres med sensorer for vind, sol, temperatur eller magnetkontakt. 

Det finnes også mange andre alternativer som for å koble disse motorene mot andre systemer 
som «IFTTT» eller «Åpen API» for å nevne noen.

Den største fordelen er kun strøm til motoren (230V) og ingen større elektrisk installasjon.(Mindre 
mulighet for feilkobling eller programmeringsfeil av elektro)

Alle NorDan Screens blir levert ferdig programmert med trådløs bryter, og virker fra dag en.

Tilvalg kunden ønsker som sensorer eller app kontroll kan kjøpes hos NordanShop.no og enkelt 
etter monteres. 

Dette er den vanligste motoren til privatkunder / leilighetsbygg.

Denne typen motorer kan også leveres til større prosjekt, men kun etter avtale med Somfy. 
www.somfy.no/support

!

https://www.nordan.no/produktkategori/shop/



