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weinor besturingen

Bedieningsgemak
Besturingssytemen voor weinor producten
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Besturingssystemen voor weinor producten

Lekker tot rust komen en ontspannen – met een afstandsbediening 

van weinor is dat nog gemakkelĳ ker. U kunt daarmee niet alleen uw 

zonnescherm of de zonwering van uw Glasoase® moeiteloos bedienen, 

maar ook de verlichting en de verwarming. U kunt de besturing van de 

zonneschermen ook gewoon overlaten aan de weersensoren.

Tot rust komen en genieten van een 
comfortabele bediening
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io-homecontrol®: 
integreert weinor producten in 
een domoticasysteem

Met de io-homecontrol® besturing van Somfy kun-
nen weinor producten op een compleet domotica-
systeem worden aangesloten. Daardoor kunnen 
weinor producten samen met rolluiken, garage-
poorten en de overige huistechnologie via een 
 enkel bedieningspaneel op een smartphone, een 
PC, een notebook of een tablet worden  bestuurd.

BiConnect: 
intuïtieve besturing voor 
weinor terrasvoorzieningen

BiConnect besturing van weinor zorgt voor een uiter-
mate eenvoudige bediening van weinor zonweringen, 
terrasverwarmingen en verlichting. Met  BiConnect 
kunnen weinor producten heel gemakkelĳ k en 
 intuïtief worden bediend. Of u nu een handzender, 
een iPhone of een iPad gebruikt: u bent meteen op 
de hoogte van de status van de terrasvoorzieningen.
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weinor BiConnect besturing
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Als het gaat om intuïtieve en moeiteloze bediening van terrasvoorzieningen, 

is de innovatieve BiConnect besturing van weinor een echte aan rader. 

 BiConnect is tot in detail afgestemd op weinor producten en geeft feedback 

over de uitvoering van opdrachten. De meest geavanceerde routing- 

technologie zorgt voor een betrouwbare overdracht van draadloos verstuurde 

signalen.  BiConnect weersensoren zorgen ervoor dat het zonnescherm bĳ  

zon automatisch naar buiten gaat en aangename schaduw creëert. Bĳ  wind 

of regen gaat het zonnescherm automatisch naar binnen. De BiEasy App 

van weinor voldoet aan de allerhoogste eisen als het gaat om comfort. Zelfs 

bĳ  terrassen die zĳ n uitgerust met een groot aantal weinor producten is de 

bediening via een iPad of een iPhone hiermee een kinderspel.

weinor BiConnect 
draadloze technologie – 
meer comfort op uw terras
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weinor BiConnect besturing

Leun lekker achterover: met de BiEasy afstandsbediening van 

weinor kunt u uw complete terrastechnologie besturen – van 

 zonwering en terrasverlichting tot aan de terrasverwarming. 

Met een enkele handzender kunnen maar liefst 15 verschillende 

apparaten of groepen apparaten worden bestuurd. Daarbĳ  geeft 

de feedbackfunctie aan of een opdracht is uitgevoerd.

De meest geavanceerde draadloze 
elektronica voor comfort op uw terras

Eenvoudig intuïtief.
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Verwarmings-
systeem Tempura

weinor zonnescherm 
met motor

Lichtbalksystemen LED

Volant Plus

BiConnect 
 weersensoren

BiConnect besturingssysteem

Terrastechnologie regelen – geheel fl exibel 
via een handzender of een App

Voor het bedienen van een zonnescherm en 
 toebehoren is de handzender met LED-feedback-
functie BiEasy IM of 5M aan te bevelen. 

Perfect voor het bedienen van verschillende 
 apparaten is de handzender met beeldscherm 
 BiEasy 15M – bĳ voorbeeld voor verschillende 
 zonweringen, de verlichting en de verwarming 
rondom een weinor Glasoase®.

Daarnaast kunt u weinor apparatuur ook heel 
comfortabel met een App via uw iPhone of iPad 
bedienen.

Handzender met LED 
 BiEasy 1M of 5M

Handzender met display 
BiEasy 15 M

Daarnaast kunt u uw 
 terrassysteem ook met 
io-homecontrol® van 

 besturen.
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Somfy io-homecontrol® besturing



9

Als u uw domotica (bĳ voorbeeld rolluiken, verlichting) reeds met 

behulp van het besturingssysteem io-homecontrol® van Somfy 

 bestuurt, kunt u onze weinor producten volledig integreren in dit 

systeem. Uw weinor apparaten en de overige domotica worden dan 

via een enkel bedieningspaneel bediend – met een smartphone, 

een PC, een notebook of een tablet, al naar gelang wat uw voorkeur 

heeft. Het toevoegen van nieuwe domoticavoorzieningen is altĳ d 

mogelĳ k, u bepaalt zelf de omvang.

Somfy io-homecontrol® – 
 wooncomfort door draadloze 
technologie
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Somfy io-homecontrol® besturing

Bĳ  Somfy Smart Home domineert niet de techniek – uw behoeftes 

en levensgewoontes staan op de voorgrond. Of u nu uw zonnescherm 

vanuit uw ligstoel bediend of met uw tablet het alarmsysteem 

 activeert, de rolluiken sluit of de verwarming reguleert – de bediening 

is altĳ d eenvoudig en intuïtief.

Intelligente domoticabesturing
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Dat alles kunt u met Somfy 
Smart Home besturen – 
ook via internet b.v. met 
een smartphone of tablet 

•  rolluiken

•  buitenjaloezieën

•  terraszonneschermen

•  verticale zonneschermen

•  binnen zonwering

•  gordĳ nen

•  luiken

•  garagepoorten

• oprithekken

•  alarminstallaties

• veiligheidssensoren

• rookmelders

• camera’s

• huisdeuren

• raam handvatten

• dakramen

• verwarming

• weersensoren

• verlichting

• elektriciteit

• elektriciteitsmetingen

Bĳ  weinor vindt u een speciaal geselecteerd assortiment dat specifi ek is afgestemd op de besturing van 
weinor producten. Uw weinor dealer adviseert u graag over andere producten.

io-afstandsbediening met weersensoren

Uw weinor zonnescherm kan met io-homecontrol® 
niet alleen worden geïntegreerd in het domotica-
systeem, maar ook worden uitgerust met elektrische 
dan wel op zonne-energie werkende sensoren. 
Deze zorgen ervoor dat het zonnescherm afhan-
kelĳ k van het weer automatisch naar binnen of 
naar buiten gaat.

Intelligente domotica-automatisering

Met het web-based Smart Home systeem van  Somfy 
bestuurd u uw complete huistechniek ook met 
smartphone, PC, laptop of tablet – heel eenvoudig 
en gebruiksvriendelĳ k. Uw weinor producten 
met io-besturingstechnologie laten zich zonder 
 inspanning integreren.
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www.weinor.nl

Innovatieve systemen voor uw terras

Voor advies kunt u altĳ d terecht bĳ  uw dealer:

117440
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Buiten wonen met weinor
High-end oplossingen op het gebied van design en 
 technologie, topkwaliteit en hoogstaande service – 
weinor is een toonaangevende innovator op het gebied 
van geavanceerde terrassystemen en is al meer dan 
50 jaar met veel succes actief op de markt.


