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TOOTE KIRJELDUS
Koostis 1Fig. 

Joonis Nr Nimetus Joonis Nr Nimetus
1 1 Ajami korpus 15 6 Mutter HU8
2 1 Ajami korpuse kate 16 2 Telg
3 1 Integreeritud valgustite kate 17 2 Kinnitusrõngas
4 1 Silluse kate 19 4 Lõikepolt Ø 4x8
5 1 Ukse kate 20 2 Plastmassipolt Ø 3,5x12
6 2 Laeankur 21a 1 Üheosaline relss
7 2 Ajami korpuse kinnituselement 21b 1 Kaheosaline relss
8 1 Manuaalne lahutusseadis 21b1 1 Muhv
9 1 Ühendusvars 21b2 8 Lõikepolt Ø 4x8
10 1 Piirdetõkis 22 2 Lukustusmutter HM8
11 4 Ketti hoidev laager 23 2 Nurklaud
12 1 Toitejuhe 24 1 Põikside
13 4 Polt H M8x16 25 2 Kaugjuhtimispult Keytis / Keygo
14 4 Polt koos seibiga H M8x12 26 1 Lamp 24V 21W, tüüp E13

Kasutusala 2Fig. 
Uste tüübid (joonis 2)
A: väljapoole kalduv liuguks.
B:  painduv uks:  

- kui paneeli ülaprofiil on eriomane, kasutage "painduva ukse kinnituspealist", viitenumber: 9009390. 
C: külguks:  
-  külgseinale paigaldamisel kasutage:  

- rihmaga ülekanderelss  
- "reguleeritav vars”, viitenumber: 9014481.

-  lakke paigaldamisel kasutage:  
- "liigendvars", viitenumber: 9014482.

ÜLDANDMED
Toode vastab standardile "Erinõuded olmekasutuslikele vertikaalselt liikuvatele garaažiustele" (standard EN 60335-2.95). 
Selle juhendi kohaselt ja kooskõlas "paigalduse kontrollnimekirjaga" paigaldatud toode võimaldab vastavust standarditele 
EN 13241-1 ja EN 12453. 
Toote paigaldus- ja kasutusjuhendites toodud juhiste eesmärk on rahuldada varadesse, inimestesse ja nimetatud 
standarditesse puutuvaid ohutusnõudeid. Juhiste mittejärgimisel on Somfy vabastatud mis tahes vastutusest võimalike 
kahjude eest. Toode Dexxo Optimo RTS paigaldatakse garaaži sisemusse koos integreeritud hädaabisüsteemiga. 
Meie, SOMFY, teatame, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjaomastele 
sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.somfy.com/ce (Dexxo Optimo RTS).   
Toode on kasutatav Euroopa Liidus ja Šveitsis.

OHUTUSNÕUDED
Hoiatus
Tähtsad ohutusjuhised. Järgige kõiki juhiseid, sest ebaõige paigaldus võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

Ohutusnõuded
Enne ajami paigaldamist eemaldage kõik mittevajalikud juhtmed või vooluahelad ja lülitage välja kogu varustus, mis ei ole 
vajalik ukse motoriseeritud liikumiseks. 
Enne ajami paigaldamist kontrollige, kas liikuv osa on heas mehaanilises seisukorras, tasakaalustatud ning avaneb ja 
sulgub nõuetekohaselt.
Paigutage kõik juhtnupud vähemalt 1,5 meetri kõrgusele sissepääsu juurest nähtavasse kohta, kuid eemale liikuvatest 
osadest.
Paigutage manuaalne lahutusseadis vähemalt 1,8 meetri kõrgusele maapinnast.
Teisaldatava juhtseadise olemasolul paigutage see ukse vahetusse lähedusse.
Kinnitage silt avariikäsitsemise kohta vastava juhthoova lähedusse.
Kinnitage hoiatussildid muljumiste kohta kasutajale selgesti nähtavasse kohta fikseeritud juhtseadiste lähedusse.
Pärast paigaldust veenduge, et mehhanism on õigesti reguleeritud ja et selle ajam muudab liikumissuunda, kui uks kohtab 
enam kui 50 mm kõrgust takistust maapinnal.
Pärast paigaldust veenduge, et ukse detailid ei ulatuks kõnnitee või muu avaliku tee kohale.
Pärast paigaldamist veenduge, et ajam takistab või peatab avanemise, kui ukse alumise serva küljes on vähemalt 20 kg 
suurune raskus.
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Paigalduskõrgus 3Fig. 
Mõõtke vahemaa "D" ukse kõrgeima punkti ja lae vahel.
Kui "D" on vahemikus 35 kuni 200 mm, kinnitage koost otse lae külge.
Kui "D" on suurem kui 200 mm, kinnitage koost nii, et kõrgus "H" oleks vahemikus 10 kuni 200 mm.

Erinevate paigaldusetappide kirjeldus 4 kuni 14Fig. 
Silluse pealise ja ukse pealise kinnitamine (joonis 4)
Paigaldamisel otse lakke (krohvi külge), võib silluse pealise kinnitada lakke vajadusel kuni 200 mm kaugusele sillusest 
(joonis 4 ).

Kaheosalise relsi kokkupanek (joonis 6)
[1] [2] [3]. Avage relsi 2 osa.

 
Veenduge, et kett või rihm on otse.

[4]. Ühendage relsi 2 osa kesta abil.
[5]. Kinnitage koost 8 kinnituspoldi abil.
[6]. Keerake mutter kinni, et pingutada ketti või rihma. Kokkusurutud kummidetaili mõõde peab olema 18 ja 20 mm.
Kinnituspoldid ei tohi läbistada relssi.
Otse lakke paigaldamisel ärge kasutage kesta kinnituspolte.

PAIGALDUS

Uste mõõtmed (joonis 2)
Uste maksimumkõrguse puhul saab ajami liikumist optimeerida:

Mootoriploki paigaldamisel 90°•  (joonis 6 ).
Kinnitades silluse pealise lakke vahemaaga, nii et kaugus sillusest on kuni 200 mm • (joonis 4 )
Lühendades ühendusvart.• 

Eelnev kontroll
Garaaži uks peab liikuma käsitsi liigutades ilma raskete punktideta. Kontrollige selle mehaanilist seisukorda (rattad, 
kandurid jne) ja tasakaalu (vedru pinget).

 
Ukse vedrude mis tahes parandamine võib olla ohtlik (uks võib alla kukkuda).

Garaaži ülesehitud (seinad, läved, vaheseinad, ülekäigud, ukserelsid jne) võimaldavad Dexxo Optimo RTS kindlat 
kinnitamist. Tugevdage neid vastavalt vajadusele.
Ärge pritsige seadmele vett. Ärge paigaldage Dexxo Optimo RTSi kohta, kus see võib märjaks saada.
Ukse alumine serv peab olema varustatud elastse profiiliga, et vältida jäika kokkupuudet ja suurendada 
kokkupuutepinda.
Kui garaaži uks on garaaži ainus sissepääs, on vajalik väline vabastusseade (väline lukk koos võtmega, viitenumber 
9012961, või väline avamisseade, viitenumber 9012962) ja avariiaku, viitenumber 9001001.
Kui garaaži uks on varustatud jalgväravaga, peab uksega kaasnema selle liikumist takistav süsteem, kui jalgvärav on 
avatud (jalgvärava turvakomplekt, viitenumber 2400657).
Kui garaaži uks avaneb avalikult kasutatavale teele, tuleb paigaldada oranž märgutuli (viitenumber 9015171).
Kui garaaži uks toimib automaatselt, tuleb paigaldada fotoelemendi laadne turvaseade (viitenumber 9014994) ja oranž 
märgutuli.
Veenduge, et ukse küljes ei ole ohtlikke juurdepääsetavaid detaile, vajadusel paigaldage nendele kaitse.

 
Ukse lukustuse avamine võib põhjustada ukse kontrollimatut liikumist, kui see on halvasti 

tasakaalustatud.

Ohutusnõuded
Ohutusnõuetest tuleb kinni pidada kogu paigalduse vältel:

Võtke paigalduse ajaks ära ehted (käevõru, kett jms).• 
Puurimisel ja keevitamisel kandke kaitseprille ja muid asjakohaseid kaitsevahendeid.• 
Kasutage sobivaid tööriistu.• 
Käsitsege ajamit ettevaatlikult, et vältida vigastusi.• 
Ärge ühendage seadet toitevõrgu või avariiakuga enne, kui olete paigalduse lõpetanud.• 
Ärge kasutage mingil juhul survepesu.• 

ENNE PAIGALDAMIST KONTROLLITAVAD PUNKTID
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Relsi ühendamine ajami plokiga (joonis 6)

Paigaldise kinnitamine garaaži lakke (joonised 7 kuni 9)

Silluse katte kinnitamine (joonis 7)

Kinnitamine lakke
 Krohvitud lagi: kinnitamine relsi abil otse lakke • (joonis 8).  
Mootoriploki juurde on võimalik lisada kinnituspunkte (joonis 8 ).
 Laest eemale: kaks võimalust:  • 
- kinnitamine mootoriploki juurde (joonis 9 a )  
- kinnitamine relsi juurde (joonis 9 b )  
Vahepealsete reguleeritavate kinnituskohtade puhul piki relssi või kinnituse puhul, mille mõõde h on vahemikus 250 kuni 
550 mm, kasutage laekinnituse komplekti, viitenumber: 9014462 (joonis 9 ).

Varre kinnitamine ukse ja kelgu külge (joonis 10)
[1]. Vabastage kelk manuaalse lahutusseadise abil.
[2]. Viige kelk uksega samale tasandile.
[3]. Kinnitage vars ukse silluse ja kelgu külge.

Avamispiiriku reguleerimine ja kinnitamine (joonis 11)
[1].  Vabastage kelk manuaalse lahutusseadise abil ja seadke uks avatud asendisse.  

Ärge avage ust täielikult, vaid paigutage see nii, et uks ei ulatuks piirdetõkisteni.
[2]. Paigutage piirik (10) relssi ja pöörake seda 90° võrra.
[3]. Seadke piirik vastu kelku.
[4]. Pingutage kinnituspolti mõõdukalt.

 Ärge pingutage kinnituspolti lõpuni. Liigne pingutamine võib polti kahjustada ning põhjustada piiriku 
halba kinnitust.

Märkus: Ärge kasutage tõkiseid, mis olid kaasas ülekanderelsiga.

Ketti hoidvate laagrite paigaldamine (joonis 12)
Üksnes ketiga relsside korral.
Laagrid aitavad vähendada müra, mis tekib keti hõõrdumisel relsi vastu. Asetage kumbki laager relsi esimesse avasse 
väljaspool piirikuid.
Vajutage laager lõpuni sisse, nii et paigutussakk ulatub relsi pinnast üle.

Keti või rihma pinge kontrollimine (joonis 13)
Relsid tarnitakse tehases reguleeritud ja kontrollitud pingega. Vajadusel reguleerige seda pinget.

 Pingutuskumm või -vedru ei tohi töötamise ajal olla kunagi lõpuni alla vajutatud.

Toitevõrgu ühendused (joonis 14)
[1]. Eemaldage ajami kate ja võtke ära kaitsekile.
[2]. Paigaldage lamp.
[3]. Ühendage toitevõrguga.

 Ühendage toitejuhe pistikupesaga, mis vastab elektrialastele nõuetele. Toitejuhtmel peab olema kaitse 
(sulavkaitse või 16 A katkesti) ja diferentsiaalseadis (30 mA).

 Vajalik on toite mitmepooluseline katkesti:  
. toitejuhtme abil, mis on varustatud pistikuga;  
. lüliti abil, mis tagab kummagi pooluse kontaktide vähemalt 3 mm lahutuse  
(vt standardit EN60335-1).

 Veenduge, et manuaalne lahutusseadis on maapinnast vähem kui 1,8 meetri kõrgusel.  
Vajadusel pikendage juhet.
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Piiriku reguleerimine ja iseõppimine 15Fig. 
[1].  Vajutage nupule “SET”, kuni tuli süttib (2 sekundit).

märgutuli vilgub • .
[2].  Juhtige ajamit nuppudega “+” ja “-”, et süstik haakuks kelguga, ja sulgege uks.

pidev vajutus nupule “• -” põhjustab liikumise sulgemissuunas.
Vabastage nupp "-", enne kui püüate ajamit uksel liigutada.

pidev vajutus nupule “• +” põhjustab liikumise avamissuunas.
[3].   Reguleerige suletud asendit nuppudega "+" või "-". 

Vabastage nupp "-", enne kui püüate ajamit uksel liigutada.
[4].  Vajutage nupule "SET", et kinnitada sulgumispiir ja käivitada iseõppimise tsükkel.  

Uks sooritab täieliku avamise ja sulgemise tsükli ja märgutuli  kustub.

Kui iseõppimine toimib nõuetekohaselt, jääb märgutuli •  põlema.

Kui iseõppimise tsükkel ei olnud nõuetekohane, jääb märgutuli •  vilkuma.
Iseõppimise ajal:
Kui uks liigub, siis peatab vajutus ükskõik millisele nupule selle liikumise ja katkestab iseõppimise režiimi.• 

 Kui uks ei liigu, võiimaldab vajutus nupule "• SET" kuni lambi süttimiseni ja märgutule  kustumiseni (2 sekundit) 
väljuda iseõppimise režiimist.

Iseõppimise režiimi on võimalik siseneda mis tahes ajal, kaasa arvatud siis, kui iseõppimise tsükkel on juba läbitud.

Kaugjuhtimispultide salvestamine "Täieliku avatusega" toimimiseks
16Fig. 

Mällu on võimalik salvestada kuni 32 kanalit.
Kui seda toimingut sooritatakse juba salvestatud kanaliga, siis varasem salvestus kustub.

Selles paigaldusfaasis on Dexxo Optimo RTS ajam töövalmis.

PROGRAMMEERIMINE

+ SET PR OG

P0

P1

P0

P1

Märgutulede seletus: 

. Vajutus 2 s: kaugjuhtimispultide salvestamine  

. Vajutus 7 s: kaugjuhtimispultide kustutamine

. Parameetri väärtuse muutmine  

. Käsijuhtimise režiimi kasutamine

. Toimimise märgutuli (punane)

. Piiriku reguleerimise ja iseõppimise märgutuli (roheline)

. Parameetrite P0 - P1 märgutuled (rohelised)

. Vajutus 0,5 s: parameetri valimine  

. Vajutus 2 s: iseõppimise käivitumine  

. Vajutus 7 s: iseõppimise ja muude parameetrite kustutamine  

. Iseõppimise katkestamine

vilgub

kustunud

põlevad

Programmeerimisnuppude kirjeldus
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TOIMIMISKATSE
Kaugjuhtimispultide kasutamine 17Fig. 

Takistuse tuvastamise toime 18 ja 19Fig. 
Takistuse tuvastamine sulgemisel põhjustab ukse taasavanemise (joonis 18).
Takistuse tuvastamine avamisel põhjustab ukse seiskumise (joonis 19).
Veenduge, et takistuse tuvastamise süsteem toimib, kui uks kohtab vähemalt 50 mm kõrgust maapinnale asetatud 
takistust.

Integreeritud valgustuse toime
Valgustus süttib ajami igal käivitumisel. Valgus kustub automaatselt minut pärast ukse liikumise lõppemist. Korduv kasutus, 
mis tingib lambi pideva põlemise, võib viia automaatse seiskumiseni soojuskaitse tõttu.

LISASEADMETE ÜHENDAMINE
Erinevate lisaseadmete kirjeldused 20Fig. 

Joonis Kirjeldus
1 Oranž märgutuli
3 Võrgutoitega koodisõrmistik
4 Võtmelüliti
5 Antenn
6 Aku
7 Jalgvärava turvakomplekt
8 Fotoelemendid

Erinevate lisaseadmete elektriühendused 20 kuni 22Fig. 
Enne lisaseadmete mis tahes parandamist katkestage ajami toide.  Kui märgutuli ka pärast reguleerimist ei sütti, 
kontrollige juhtmeid (võimalik on lühiühendus või polaarsuse segiajamine).

Üldine elektriskeem (joonis 20)

Jalgvärava turvakomplekt
Kui paigaldate jalgvärava lülitit, ühendage see silla kohale klemmide 3 ja 4 vahel.

 Jalgvärava lüliti tühistamisel taastage sild klemmide 3 ja 4 vahel.

Fotoelemendid (joonis 21)
Kui paigaldate fotoelemente, ühendage vastuvõttev element (RX) sisendi külge, mis asub silla kohal klemmide 5 ja 6 
vahel.

 Fotoelementide tühistamisel taastage sild klemmide 5 ja 6 vahel.

Võrgutoitega koodisõrmistik (joonis 22)
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HÄÄLESTAMINE JA TOIMIMISVÕIMALUSED
Häälestamise üldskeem 23Fig. 

Erinevate parameetrite tähendused
Programmeerimisnäide: pika aeglustamisala reguleerimine “P1=3” (joonis 24)

Kood Nimetus Väärtused Kommentaarid
P0 Takistuse tuvastamise 

tundlikkus
1 : väga nõrk tundlikkus
2 : nõrk tundlikkus
3 : harilik tundlikkus
4 : tugev tundlikkus

Selle parameetri muutmisel tuleb paigalduse lõppedes 
kindlasti teha pingemõõtmine.

P1 Liginemiskiirus sulgemisel 1  : aeglustamine puudub
2   : lühike aeglustamine
3    : pikk aeglustamine

P1=1: sulgemise lõpus aeglustamine puudub.
P1=2: kiirust vähendatakse viimasel 20 sentimeetril.
P1=3: kiirust vähendatakse viimasel 50 sentimeetril.
Selle parameetri muutmisel tuleb paigalduse lõppedes 
kindlasti teha pingemõõtmine.

Kaugjuhtimispuldi salvestamine "osaliseks avamiseks" 25Fig. 

Kaugjuhtimispuldi salvestamine valgustuse juhtimiseks 26Fig. 

Kaugjuhtimispuldi Telis või muu sarnase puldi salvestamine 27Fig. 

ERIFUNKTSIOONID
Vt kasutusjuhendit.

KAUGJUHTIMISPULTIDE JA KÕIKIDE SÄTETE KUSTUTAMINE
Kaugjuhtimispultide kustutamine 28Fig. 
Vajutage nupule “PROG”, kuni tuli hakkab vilkuma (7 s).
Tingib kõigi salvestatud kaugjuhtimispultide kustutamise.

Kõikide sätete taaslähtestamine 29Fig. 
Vajutage nupule “SET”, kuni lamp kustub (7 s).
See põhjustab iseõppimise kustutamise ja kõigi parameetrite lähtestamise vaikeväärtustele.

PROGRAMMEERIMISE LUKUSTAMINE (joonis 30)
Võimaldab blokeerida programmeerimisnupud (piirikute reguleerimine, iseõppimine, häälestamine).
Vajutage üheaegselt nuppudel “SET”, “+”, “-”:
- vajutus peab algama nupult “SET”.
- vajutus nuppudele “+” ja “-” peab järgnema 2 sekundi jooksul.
Vajutus nupule “SET” on sel juhul tulemuseta.
Kaugjuhtimispultide salvestamise funktsioonid (nupp "PROG") ja käsijuhtimise toimimine (nupud "+" ja "-") on aktiivsed.
Programmeerimisrežiimi sisenemiseks korrake sama toimingut.

KATETE TAGASIPANEK (joonis 31)
Paigaldage antenn ja pange katted tagasi.

 Kaugjuhtimise heaks toimimiseks peab antenn olema paigaldatud vastavalt ühele kahest asendist  
 joonisel 31.
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TEHNILISED OMADUSED
Dexxo Optimo RTS

ÜLDISED OMADUSED
Võrgutoide 230 V - 50 Hz
Maksimaalne tarbitud võimsus Ooterežiimil 4 W - 120  W
Veojõud Tippkoormus

Lahtirebimise koormus (1)
800 N
650 N

Kasutamine
Avamise/sulgemise tsüklite arv päevas

Kuni 20 tsüklit päevas (testitud 36 500 tsükliga)

Maksimumkiirus 14 cm/s
Programmeerimisliides 4 nuppu - 4 märgutuld
Ilmastikutingimused - 20 ° C / + 60 ° C - kuivas siseruumis - IP 20
Piirikud Mehaaniline avamistõkis

Sulgemise elektroonika: sulgemisasend salvestatud
Elektriisolatsioon

Klass 2: topeltisolatsioon
Integreeritud valgustus 24 V / 21 W; lambipesa E13
Somfy raadiosagedus RTS 433,42 MHz
Salvestatavate kanalite arv 32
ÜHENDUSED
Turvasisend Tüüp

Ühilduvus
Kuivkontakt: NF

Fotoelemendid TX/RX
Jalgvärava turvasisend Kuivkontakt: NF
Juhtmega juhtseadise sisend Kuivkontakt: NO
Oranži märgutule väljund 24 V - 15 W koos vilkuri juhtimisega
Lisatarvikute toite väljund 24 V - 500 mA max
Kaugantenni sisend Jah: ühilduv RTS-antenn (viitenumber 2400472)
Avariiaku sisend

Autonoomia
Jah: ühilduv akukomplekt (viitenumber 9001001)

24 tundi; 5 kuni 10 tsüklit sõltuvalt uksest
Laadimisaeg: 48 h

TOIMIMINE
Sundkäivituse režiim Pideva vajutusega ajami juhtnupule
Valgustuse sõltumatu juhtimine Integreeritud valgustuse puhul
Valgustuse ajastus (pärast liikumist) 60 sekundit
Oranž märgutuli Automaatselt 2 sekundit, kui ühendatud
Turvasisendi toimimine Sulgemisel

Enne avamist (ADMAP)
Täielik taasavanemine

Ilma
Integreeritud takistuse 
tuvastamine

Reguleeritav tundlikkus: 4 taset

Toimimine takistuse tuvastamisel Täielik taasavanemine
Järkjärguline käivitumine Jah
Avamiskiirus Fikseeritud: 14 cm/s (max)
Sulgemiskiirus Fikseeritud: 12 cm/s (max)
Liginemiskiirus sulgemisel Programmeeritav: aeglustamine puudub, lühike aeglustamisala 

(30 cm), pikk aeglustamisala (50 cm)

(1) Maksimaalne pinge, mis võimaldab ukse liikumahakkamist ja liikumist vähemalt 5 cm võrra (RAL GZ määratluse järgi).

Välismõõtmed

171 min
63,6

140

12
5

Course utile : 2555 / 3155

 Longueur hors tout : 3295 / 3895

 Longueur hors tout : 3153 / 3753
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,5

22
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4
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Fixation : 2981,7 / 3581,7

Rail : 2900 / 3500

Rail : 2900 / 3500
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Перечень филиалов / Filiāļu saraksts / Filialų sąrašas  
Tytäryritysten luettelo / Esinduste nimekiri 

Argentina : Somfy Argentina
+55 11 (0) 4737-37000

Australia : Somfy PTY LTD
+61 (0) 2 9638 0744

Austria : Somfy GesmbH
+43(0) 662 / 62 53 08 - 0

Belgium : Somfy Belux
+32 (0)2 712 07 70

Brasil : Somfy Brasil STDA
+55 11 (0) 6161 6613

Canada : Somfy ULC
+1 (0) 905 564 6446

China : Somfy China Co. Ltd
+8621 (0) 6280 9660

Cyprus : Somfy Middle East
+357 (0) 25 34 55 40

Czech Republic : Somfy Spol s.r.o.
(+420) 296 372 486-7

Denmark : Somfy Nordic AB Denmark
+45 65 32 57 93

Finland : Somfy Nordic AB Finland
+358 (0) 957 13 02 30

France : Somfy France
+33 (0) 820 374 374

Germany : Somfy GmbH
+49 (0) 7472 9300

Greece : Somfy Hellas
+30 210 614 67 68

Hong Kong : Somfy Co. Ltd
+852 (0) 2523 6339

Hungary : Somfy Kft
+36 1814 5120

India : Somfy India PVT Ltd
+91 (0) 11 51 65 91 76

Indonesia : Somfy IndonesiaEra
+62 (0) 21 719 3620

Iran : Somfy Iran
0098-217-7951036

Israel : Sisa Home Automation Ltd
+972 (0) 3 952 55 54

Italy : Somfy Italia s.r.l
+39-024 84 71 84

Japan : Somfy KK
+81 (0)45-475-0732
+81 (0)45-475-0922

Jordan : Somfy Jordan
+962-6-5821615

Kingdom of Saudi Arabia :  
Somfy Saoudi
Riyadh : +966 1 47 23 203
Jeddah : +966 2 69 83 353

Kuwait : Somfy Kuwait
00965 4348906

Lebanon : Somfy Middle East
+961(0) 1 391 224

Malaisia : Somfy Malaisia
+60 (0) 3 228 74743

Mexico : Somfy Mexico SA de CV
+52(0) 55 5576 3421

Morocco : Somfy Maroc
+212-22951153

Netherlands : Somfy BV
+31 (0) 23 55 44 900

Norway : Somfy Norway
+47 67 97 85 05

Poland : Somfy SP Z.O.O
+48 (0) 22 618 80 56

Portugal : Somfy Portugal
+351 229 396 840

Romania : Somfy SRL
+40 - (0)368 - 444 081

Russia : cf. Germany - Somfy GmbH
+7 095 781 47 72

Singapore : Somfy PTE LTD
+65 (0) 638 33 855

Slovak Republic : Somfy Spol s.r.o.
(+421) 33 77 18 638

South Korea : Somfy JOO
+82 (0) 2 594 4333

Spain : Somfy Espana SA
+34 (0) 934 800 900

Sweden : Somfy Nordic AB
+46 (0) 40 165900

Switzerland : Somfy A.G.
+41 (0) 44 838 40 30

Syria : Somfy Syria
+963-9-55580700

Taïwan : Somfy Taïwan
+886 (0) 2 8509 8934

Thailand : Somfy Thailand
+66 (0) 2714 3170

Turkey : Somfy Turkey
+90 (0) 216 651 30 15

United Arab Emirates : Somfy Gulf
+971 (0) 4 88 32 808

United Kingdom : Somfy LTD
+44 (0) 113 391 3030

United States : Somfy Systems Inc
+1 (0) 609 395 1300

somfy.com


