Bruk og vedlikehold av
solskjermingsprodukter

Kontakt info:
Celcius AS
Hegdalveien 63
3261 Larvik
Tlf: 917 86 000
Mail: kundeservice@celcius.no
Web: www.celcius.no

VIKTIG!!
INFO TIL ELEKTRIKER SE SIDE 29 - 31.
Forevis dette dokumentet til elektriker før
installasjon av våre el.produkter
Vers. 2020
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Vedlikehold av utvendig solskjermings produkter:
Vedlikehold av produkter med duk:
Rengjøring av duk:
• Bruk aldri høytrykkspyler på duk, kun rennende vann.
• Ikke spyl direkte på motor eller andre el.komponenter.
• Vask med mildt såpevann. Spyl såpen ut.
• Start med å vaske første året ikke vent til skitten har satt seg
• Vask minst en gang i året – f.eks etter at pollensesonger er over.
• La duken få tørke før den rulles inn/opp
Rengjøring av stativ:
• Stativ vaskes og spyles med såpevann 1 gang i året‐ viktig spesielt nær sjøen med mye salter
i luften
• Kan «skubbes» med Jif eller tilsvarende på vanskelige flekker.
• Armer kan sprayes i ledd med tyntflytende smøremiddel.

Vedlikehold av produkter med aluminiums lameller og/eller sideskinner( utv. persienner og screen)
Rengjøring:
•
•
•
•

Spyles/vaskes minst engang i året, steder som er eksponert for mye støv og salter ‐ gjerne
oftere. Sideskinner må holdes fri for sand og "smuss".
Pass på at ikke motor og andre el.komponenter blir utsatt for direkte vann sprut.
Bruk en halvstiv kost på lamellene og skinner. (oppvask kost)
Dekkasser av stål og aluminium vaskes og spyles.

Feilsøk:
• Dersom motor ikke fungerer – sjekk at det er strøm til motoren – sjekk sikring og evt
jordfeilbryter i sikringskap. Står kontakt i?
• Solskjermingsprodukter som ikke fungerer – sjekk at det ikke er gjenstander eller annet i
veien feks. planter, busker, trær som har vokst i veien for produktet.
• Sjekk batterier i fjernkontroll eventuelt også i soløye eller vindvokter om slikt er levert
med batteri.
• Gjør en visuell sjekk av produkter og se etter om noe ser galt ut, beskriv dette når du
henvender til oss.
• Ta gjerne et bilde og send oss på mail (se kontakt info på forsiden)
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Generelt om bruk av solskjermings produkter
Terrassemarkiser:
Vind – Markiser har naturlige begrensinger i vind. Hvor mye den tåler avhenger av beliggenhet og
størrelse. En terrassemarkise bør rulles noe inn i vindstyrker over 8 m/s. Tilpass utfall etter
vindstyrke.
Bruk av støtte/vind stag‐ en terrassemarkise som er levert med støtte/vindstag er ikke en 100%
sikring mot skader. Markisen bør fortsatt være under oppsyn om den står helt ute.
Kombiner aldri sol og vindfølere med slike sikringer.
Regn – En terrassemarkise som har en korrekt helling (fall på ca 20cm pr utfalls meter) vil tåle
normale nedbørsmengder. Ved store nedbørsmengder og ekstremvarsler bør markisen rulles inn
eller holdes under oppsyn.
Snø – en terrassemarkise må ikke benyttes i snøvær.
Takras ‐ Hver spesielt oppmerksom på ras fra tak ( snø og styrtregn)
Temperatursvingninger rundt null‐ I temperaturer som veksler mellom pluss og minusgrader, må
man være oppmerksom på at kondens mellom duklagene kan fryse til is. Dette kan lett virke som
«lim» å hindre produktet i å rulle ut/ned. AUTOMATISKE MARKISER BØR DA STÅ I MANUELL
POSISJON!
Motor og automatikker – Våre montører stiller inn produktene og programmere motor ved
montasje. Vedlagt med produktet finnes monterings og programmerings instruks for gjeldene
produkt. Autorisert el.instalatør må koble og montere vind og solføler på henvist plass.

Screen og utvendig persienner:
Hver oppmerksom på svingninger av temperatur rundt null. Slå av automatikk og kjør produktet
manuelt (se avsnitt under terrassemarkiser). Snø og "slaps" kan også hindre produktet i og gå ned
korrekt. Observer at produktet går riktig opp/ned.
Garantier:
Vi gir 5 års garanti på våre produkter, produkter som har el.instalasjoner må tilkoples av godkjent
elektriker – garanti bortfaller om dette ikke er tilfelle. (PS! Ta vare på kvittering)
Vindkategorier: Terrassemarkiser og fasademarkiser - vindkategori 1 - 2 ( 7,8 - 10,7 m/s).
Screen standard og 50mm utvendige persienner - vindk. 1 ( 7,8 m/s)
ZIP screen og 80mm utv. persienner - vindk. 3 ( 13,8 m/s) opp til 9m2 over 9m2 - vindk. 2 ( 10,7 m/s).
ZIP screen som levegg - vindk. 1 ( 7,8 m/s).
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IO ELLER RTS SYSTEM I MIN MOTORISERTE
SOLSKJERMING?
NEDENFOR FINNER DU BILDEEKSEMPLER PÅ EN
FJERNKONTROLL AV RTS OG IO SYSTEM.
Somfy har i 2017 skiftet ut sitt trådløse system fra RTS til IO. Dette
medfører litt annen programmering. Om du trenger å
omprogrammere ditt system og du er usikker på hvilket system du
har, så kan du ringe oss.Ta en titt på din fjernkontroll eller
veggmonterte trådløse bryter, det vil stå på disse om du har RTS
eller IO.

Her finner du
eksempler på RTS
fjernkontroller.

Her finner du eksempler
på IO fjernkontroller.
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KORTVERSJONER
PROGRAMMERINGSANVISNINGER
OG KONTAKT INFO
Rev: 18.01.17

Kontakt info Somfy Norge
Industriveien 27 D
2020 Skedsmokorset
Tlf: 415 76639
Web: www.somfy.no
Youtube: www.youtube.com/somfynordic
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Markise/
Screen
PROGRAMMERING AV SUNILUS io / SUNEA io
*Som ALTUS med endestopp oppe og nede.

Bruk Situo 1, Situo 5, Situo 1 Var, Sitou 5 Var. A/M, Smoove io
Ved bruk av Situo flerkanals sender, velg riktig kanal før du starter.
1.

Trykk

og

samtidig solskjermingen kvitterer.

2.

Sjekk dreie retningen på motoren.

3.

Snu dreieretningen ved å holde MY-knappen inne til produktet kvitterer.

4.

Kjør solskjermingen til ønsket øvre endestopp.

5.

Trykk MY-knappen og

6.

Stopp med MY-knappen ved nedre endestopp, kan fin justeres med

7.

Trykk MY-knappen og

8.

Solskjermingen stopper av seg selv ved den øvre endestopp.

9.

Hold MY-knappen inne til produktet kvitterer.

samtidig til produktet begynner å gå.

samtidig til produktet begynner å gå.

10. Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på
baksiden og hold inne til produktet kvitterer.

SLETTE MINNET SUNILUS io / SUNEA io
1.

Kutt strømmen i 3 sekunder.

2.

Koble til strømmen i 7 sekunder.

3.

Kutt strømmen i 3 sekunder.

4.

Koble til strømmen.

5.

Markisen går nå i ca 5 sekunder.

6.

Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen
i MINST 7 sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig!

HA KUN SPENNING PÅ ET OG ET PRODUKT AV GANGEN UNDER
PROGRAMMERINGEN!
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Markise/
Screen
PROGRAMMERING AV SUNEA io
*Som OREA med moment stopp oppe.
Bruk Situo 1, Situo 5, Situo 1 Var, Sitou 5 Var. A/M, Smoove io
Ved bruk av Situo flerkanals sender, velg riktig kanal før du starter.
1.

Trykk

og

samtidig solskjermingen kvitterer.

2.

Sjekk dreie retningen på motoren.

3.

Snu dreieretningen ved å holde MY-knappen inne til produktet kvitterer.

4.

Kjør markise til ønsket nedre endeposisjon. (Stopp med MY-knappen)

5.

Trykk MY-knappen og

8.

Solskjermingen stopper av seg selv ved den øvre endestopp.

9.

Hold MY-knappen inne til solskjermingen kvitterer.

samtidig til solskjermingen begynner å gå.

10. Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på
baksiden og hold inne til produktet kvitterer.

SLETTE MINNET SUNEA io
1.

Kutt strømmen i 3 sekunder.

2.

Koble til strømmen i 7 sekunder.

3.

Kutt strømmen i 3 sekunder.

4.

Koble til strømmen.

5.

Markisen går nå i ca 5 sekunder.

6.

Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen
i MINST 7 sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig!

HA KUN SPENNING PÅ ET OG ET PRODUKT AV GANGEN UNDER
PROGRAMMERINGEN!
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PROGRAMMERING AV MAESTRIA+ io
Bruk Situo 1, Situo 5, Situo 1 Var, Sitou 5 Var. A/M, Smoove io
Ved bruk av Situo flerkanals sender, velg riktig kanal før du starter.
1.

Trykk

og

2.

Sjekk dreie retningen på motoren.

3.

Snu dreieretningen ved å holde MY-knappen inne til markise kvitterer.

4.

Kjør solskjermingen i midt posisjon.

5.

Trykk

6.

Hold inn

7.

Solskjermingen stopper av seg selv ved den nedre endestopp.

8.

Hold MY-knappen inne til solskjermingen kvitterer.

9.

Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på
baksiden og hold inne til produktet kvitterer.

og

samtidig markise kvitterer.

samtidig solskjermingen kvitterer.
i ca 3 sekunder. .

10. Kjør produktet helt opp.
11. Produktet må kjøres ca 30cm ned og opp igjen 5 ganger, før den har lært
sin øvre endestopp

SLETTE MINNET MAESTRIA+ io
1.

Kutt strømmen i 2 sekunder.

2.

Koble til strømmen i 10 sekunder.

3.

Kutt strømmen i 2 sekunder.

4.

Koble til strømmen.

5.

produktet går nå i ca 5 sekunder.

6.

Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen
i MINST 7 sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig!

HA KUN SPENNING PÅ ET OG ET PRODUKT AV GANGEN UNDER
PROGRAMMERINGEN!
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LEGGE TIL EOLIS WIREFREE io
1.

Trykk på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender
til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).
(Det gjelder da alle produktene som skal gå på vind)

2.

Trykk kort på programmeringsknappen på sensoren til solskjermingen
kvitterer (kort opp ned bevegelse).
Ni forskjellige grenseverider for vind: (1-9)
3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15 og 18 m/sek.

KOPIERE KANALER
1.

Trykk kort på programmeringsknappen bak på innprogrammert
håndsender til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse)
Du har nå åpnet den for kopiering.

NB! Ved bruk av Sitou 5, husk å velge kanal før du utfører punkt 2.
2.

Trykk kort på programmeringsknappen bak på den håndsenderen du
ønsker å kopiere produktene til, solskjermingen kvitterer( kort opp ned
bevegelse).
Kanalen er nå kopiert.

SLETTE MINNET MOTOR
*Følg MAESTRIA+ io for sletting av MAESTRIA+ io
1.
2.
3
4.
5.
6.

Kutt strømmen i 3 sekunder.
Koble til strømmen i 7 sekunder.
Kutt strømmen i 3 sekunder.
Koble til strømmen.
Produktet går nå i ca 5 sekunder.
Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen
i MINST 7 sekunder( markisen skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig !

FLYTTE ENDESTOPP SUNILUS IO / SUNEA IO
1.
2.
3.
4.

Kjør motoren til den stopper ved endestoppen som skal flyttes.
Trykk
og
samtidig. Motoren kvitterer.
Du kan nå i dødmannsgrep kjøre motoren til ønsket endestopp.
Lagre den nye endestoppen med stopp / my knappen til
motoren kvitterer. (ca. 5 sekunder)
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Sensor

PROGRAMMERING AV MELLOMSTOPP / MY-POSISJON
Merk at i anlegg der flere motorer styres på samme kanal, skal bare
1 motor være spenningssatt.
1. Kjør solskjermingen til ønsket posisjon med senderen.
2. Stopp med MY-knappen. Trykk inn MY-knappen igjen, og hold den inne
til solskjermingen beveger seg kort opp og ned (etter ca 5 sekunder).
Mellomstoppen er nå programmert.
3. Ønskes en ny posisjon for mellomstoppen, kjør solskjermingen til den
nye posisjonen og gjenta fremgangsmåten over.

SLETTING AV MELLOMSTOPP
For å slette mellomstoppen helt, kjør solskjermingen med MY-knappen til
mellomstoppen.
Trykk inn MY-knappen igjen, og hold den inne til solskjermingen beveger seg
kort opp og ned (etter ca 10 sekunder). Mellomstoppen er nå slettet.

VEKKE TIL LIV PRODUKTER SOM “SOVER” *
( Eller tidligere programmerte produkter )
Har motoren vært lenge uten strøm, og mistet “hukommelsen” kan man vekke
til liv alle innstillinger med følgende prosess:
Dobbelt spenningsbrudd ( 3 sekunder av, 7 sekunder på, 3 av og på igjen )
Motoren beveger seg da i 5 sekunder. Trykk så et kort trykk på
programmeringsknappen bak på fjernkontrollen til motoren kvitterer.
(Husk riktig kanal ved fjernkontroll med flere kanaler).
*For MAESTRIA+ io brukes 2 sekunder av, 10 sekunder på, 2 sekunder av.
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EOLIS 3D WIREFREE io
Programmering:
NB: Kan programmeres med alle fjernkontroller.
1.

Trykk på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender
(husk å velge riktig kanal) til solskjermingen kvitterer (kort opp ned
bevegelse).

2.

Trykk kort på programmeringsknappen på vindsensoren til
solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).

Vindføleren fungerer kun når den sitter i holderen. Pil
oppover. Juster vindstyrken med potensiometer.

på føleren, MÅ peke

• Grensestilling 1 =
Stor følsomhet for ristinger; små ristinger forårsaker at markisen kjøres inn
• Grensestilling 9 =
Liten følsomhet for ristinger; sterke ristinger forårsaker at markisen kjøres inn
Innstilling med « Egen grensestilling»
Still potensiometeret på 0. Fra vindsensoren blir plassert i holderen, har du
4 sekunder til å bevege markisen/sensoren til ønsket følsomhet. Markisen
bekrefter med å kjøre inn. Styrken på ristingene lagres av sensoren. (Dersom
det ikke inntreffer noen risting før den automatisk kjøres inn, går sensoren
over til fabrikkinnstilling Grensestilling 2)
Ble innstillingen feil så kan du fjerne vindsensoren fra holderen, og sette den
tilbake i holderen innen 5 sekunder. Deretter beveger du markisen på nytt til
ønsket bevegelse. Markisen bekrefter på nytt med å kjøre inn.
PS:
Sitter vindføleren IKKE i holderen, eller er uten batterier, vil markisen trekke
seg inn hver time. Ved lavt batteri nivå, vil markisen varsle dette med å sende
inn signal hvert 30 minutt.

NB ! Gyro teknologien gjør at det kreves 3 like opp/ned bevegelser for å
aktivere vindsignalet.
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Forenklet manual J4 io ( 2 sider )
(persienne motor med innebygd io mottaker / Radio motor)

Tenk på: Spenningsett kun 1 motor om gangen

Programmere fjernkontrollen / Ta kontroll over motoren
NB ! Gjelder ikke pre programmerte motorer
1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på programmerings knappen på fjernkontrollen – Motoren kvitterer.
Fjernkontrollen er nå innprogrammert

Nedre endeposisjon
1.
2.
3.
4.

Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
Trykk på NED-knappen og kjør produktet til ønsket nedre endeposisjon er nådd.
Trykk kort på OPP-knappen. – Motoren kvitterer.
Den nedre endeposisjonen er nå innstilt.

Øvre Endeposisjon
1.
2.
3.
4.

Hold inne OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
Trykk på OPP-knappen og kjør produktet til ønsket øvre endeposisjon er nådd.
Trykk kort på NED-knappen. – Motoren kvitterer.
Den øvre endeposisjonen er nå innstilt.

Endre

Endre endeposisjon
1. Trykk på OPP & NED knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen kvitterer.
2. Velg ønsket endeposisjon som skal endres.
Kort trykk på Opp = Øvre endeposisjon
Kort trykk på Ned = Nedre endeposisjon
3. Kjør persiennen til ny ønsket endeposisjon. Ved et kort trykk på motsatt rettning er ny endeposisjon satt.
PS. Endrer du nedre endeposisjon, må du endre øvre endeposisjon. Eller visa verca !
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Nullstilling
1.
2.
3.
4.
5.

Kutt strømmen i 3 sekunder.
Koble til strømmen i 7 sekunder
Kutt strømmen i 3 sekunder.
Koble til strømmen
Produktet går i fem sekunder.
PS. Nullstilling sletter alle sensorer etc. Men ikke endeposisjoner, disse må endres.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i MINST 7
sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig !

Endre til EU Mode
NB! Ved bruk av Situo 1, Situo 5, Smoove io , må det byttes funksjon (mode) i receiveren: Trykk på
OPP & NED samtidig til motoren kvitterer, trykk og hold MY & NED til motoren kvitterer. Funksjonen (
mode ) er byttet fra US til EU mode slik at vanlig Situo fjernkontroll kan benyttes. ( Uten scroll hjul /
Situo Var. )

Endre vinkling / MY Position
1. Kjør produktet til ønsket posisjon og vinkel.
2. Trykk og hold MY knappen til produktet kvitterer. Ny MY position er lagert

13

RTS
KORTVERSJONER
PROGRAMMERINGSANVISNINGER
OG KONTAKT INFO
Rev: 18.01.17

14

Markiser
Screen
PROGRAMMERING AV ALTUS/OREA
Bruk Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Telis 4 Soliris eller Smoove/Situo RTS
Ved bruk av Telis flerkanals sender, velg riktig kanal før du starter.
1.

Trykk  og  samtidig markise kvitterer.

2.

Sjekk dreie retningen på motoren.

3.

Snu dreieretningen ved å holde MY-knappen inne til markise kvitterer.

4.

Kjør markise helt inn.

5.

Trykk MY-knappen og  samtidig til markise begynner å gå.

6.

Stopp markise med MY-knappen ved endestopp kan justeres med  

7.

Trykk MY-knappen og  samtidig til markise begynner å gå.

8.

Markisen stopper av seg selv ved den indre endestopp.

9.

Hold MY-knappen inne til markise kvitterer.

10. Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på
baksiden og hold inne til markise kvitterer.

SLETTE MINNET ALTUS/OREA
1.

Kutt strømmen i 3 sekunder.

2.

Koble til strømmen i 7 sekunder.

3.

Kutt strømmen i 3 sekunder.

4.

Koble til strømmen.

5.

Markisen går nå i ca 5 sekunder.

6.

Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen
i MINST 7 sekunder (markisen skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig!

HA KUN SPENNING PÅ EN OG EN MARKISE AV GANGEN UNDER
PROGRAMMERINGEN!
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Markiser
Screen
Programmering av tilleggsfunksjoner Orea RTS 2009
Ekstra kraftredusering &” Backfunksjon”/dukstramming.
EKSTRA KRAFTREDUSERING AV ØVRE ENDEPOSISJON
(motoren skal vare ferdig programmert i henhold til ordinær
Orea RTS snabbguide, side 3)

1.
3.
4.

Kjør til motorens øvre endeposisjon.
Trykk samtidig STOPP og  på fjernkontrollen til motoren svarer
med opp/ned bevegelse.
Ekstra kraftredusering er aktivert.

Funksjon: Når fronten når kassetten gis en kort impuls ut igjen.
Slette kraftreduserings funksjonen: Gjenta steg 1 – 4.

BACKFUNKSJON NEDRE ENDEPOSISJON

(motoren skal være ferdig programmert henhold til ordinær
OREA RTS snabbguide, side 3)
1.
2.
3.
4.
5.

Kjør till motorens nedre endeposisjon.
Trykk samtidig på STOPP og  til motoren svarer med en
opp/ned bevegelse.
Justere lengden på backfunksjonen (maks 30 cm) til du er fornøyd.
Tryck på STOPP knappen til motoren svarer med en
opp/ned bevegelse.
Backfunksjonen er programmert.

Funksjon: Når motoren når nedre endeposisjon gis en backfunksjon
(maks30 cm) (lengde se punkt 3) og duken spenner opp.

SLETTE BACKFUNKSJONEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Kjør til nedre endeposisjon (backfunksjonen spenner opp duken
som tidligere programert).
Trykk samtidigt STOPP og .
Kjør ut til nedre endeposisjon.
Trykk på STOPP knappen til motoren svarer med en opp/ned
bevegelse, for å bekrefte.
Backfunksjonen er slette.

16

?

Persienne
PROGRAMMERING AV MODULIS SLIM RECEIVER PLUG
Ved bruk av Telis Modulis 4, velg riktig kanal før du begynner
programmeringen. Telis Modulis Soliris må stå i manuell posisjon.
Koble persienne motor på receiveren i medfølgende Hirschmann. Koble
strøm 230 V AC på Hirscmann klemme 1 og 2 (+ jord).
1.

Trykk  og  samtidig persienne kvitterer.
(Nå er persiennen i ”dødmannsgrep”, slik at det er lett å programmere
endestopp på motoren)

2.

Trykk kort på programmeringsknappen på baksiden av håndsenderen til
persiennen kvitterer.

NB! Ved bruk av Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Situo/Centralis RTS , må det byttes funksjon
(mode) i receiveren: Bryt strømmen i 3 sek, koble til strømmen, hold My knappen inne til
motoren kvitterer, funksjon ( mode) er byttet slik at vanlig Telis fjernkontroll kan benyttes.

PS ! Modulis receiveren er nå klar til bruk med sin forhåndsprogrammering.
Dette testes ved å trykke MY-knappen.
3.

Endring av vinkling
Trykk  (persiennen kjører ned til lukket posisjon).
(Persiennen må ha programmert nedre endestopp på motoren)
Trykk MY-knappen og  samtidig i ca 2 sekunder
til persiennen åpner seg.
Juster vinkelen på lamellene til ønsket posisjon
(justeres med scrollhjulet).
Trykk MY-knappen i ca 5 sekunder til persiennen kvitterer.

NB ! Har du endret vinklingen MÅ du også endre skyggeposisjonen* (se pkt 4).

4.

Endring av skyggeposisjon* (Gjelder kun ved bruk av sol automatikk)
Trykk på MY-knappen, persiennen går til programmert vinkel.
Trykk MY-knappen og  samtidig, persienne kvitterer.
Kjør persiennen til skyggeposisjonen*.
Trykk kort på MY-knappen, persiennen kjører ned.
Trykk kort på MY-knappen igjen, persiennen kjører til
valgt skyggeposisjon*.
Trykk MY-knappen i 5 sekunder til persiennen kvitterer.

Gjenta samme prosedyre på neste persienne, men husk:
KUN SPENNING PÅ EN PERSIENNE AV GANGEN!

*Skyggeposisjon = Den posisjonen persiennen går til når solen forsvinner.
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LEGGE TIL SENSORER
Hvis det benyttes en Telis 4 Soliris, må alle produkter som skal være med på
sol/vindautomatikken også ligge på kanal 5/felles kanalen (alle lysene lyser)
og det er denne kanalen (kanal 5) som skal legges/kopieres inn på sensoren.
Er det 1-kanals soliris må alle produktene legges til denne fjernkontrollen.
1.

Trykk på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender
til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).
(Det gjelder da alle produktene som skal gå på sol)

2.

Trykk kort på programmeringsknappen på sensoren til solskjermingen
kvitterer (kort opp ned bevegelse).

Sensor

Sensoren er nå ferdig programmert, og den kan testes ved å sette sensoren
i demo modus. (Vindstyrke på maks, merket ”demo” )
Dette gjøres ved å vri hjulet for innstilling av vindfølsomheten helt til høyre.
Da kvitterer alle produktene kort ut/inn. Test da ved å senke sol innstillingen
til minus. Diode blinker
Og produktet går ut/ned etter 15 sekunder. Produkter går da i ca. 10 % av
kjøretiden, test da ved å snurre på vindgiver, slik at produktet går inn/opp.
Etter at det er gjennomført en demo test, skal sensoren innstilles på de
korrekte verdier for type solskjerming.
Soliris sensor RTS- benytt en Telis Soliris håndsender.
Eolis sensor RTS- alle Telis håndsendere kan benyttes.

SLETTE SENSORER
1.

Trykk på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender
til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).
(Det gjelder da alle produktene som skal fjernes fra sol)

2.

Trykk under på prog knapp på sensoren til solskjermingen kvitterer 2
ganger. ( Ca. 10 sekunder )

Sensor

KOPIERE KANALER
1.

Trykk kort på programmeringsknappen bak på innprogrammert
håndsender til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse)
Du har nå åpnet den for kopiering.

NB! Ved bruk av Telis 4/16 husk å velge kanal før du utfører punkt 2.
2.

Trykk kort på programmeringsknappen bak på den håndsenderen du
ønsker å kopiere signalene til, solskjermingen kvitterer( kort opp ned
bevegelse).

Fjernkontroll

Kanalen er nå kopiert.
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SLETTE MINNET MOTOR/RECEIVER
1.
2.
3
4.
5.
6.

Kutt strømmen i 3 sekunder.
Koble til strømmen i 7 sekunder.
Kutt strømmen i 3 sekunder.
Koble til strømmen.
Produktet går nå i ca 5 sekunder.
Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen
i MINST 7 sekunder( markisen skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig !

FLYTTE ENDESTOPP ALTUS/OREA
1.
2.
3.
4.

Kjør motoren til den stopper ved endestoppen som skal flyttes.
Trykk  og  samtidig. Motoren kvitterer.
Du kan nå i dødmannsgrep kjøre motoren til ønsket endestopp.
Lagre den nye endestoppen med stopp / my knappen til
motoren kvitterer. (ca. 5 sekunder)

PROGRAMMERING AV MELLOMSTOPP
Merk at i anlegg der flere motorer styres på samme kanal, skal bare
1 motor være spenningssatt.
1. Kjør solskjermingen til ønsket posisjon med senderen.
2. Stopp med MY-knappen. Trykk inn MY-knappen igjen, og hold den inne
til solskjermingen beveger seg kort opp og ned (etter ca 5 sekunder).
Mellomstoppen er nå programmert.
3. Ønskes en ny posisjon for mellomstoppen, kjør solskjermingen til den
nye posisjonen og gjenta fremgangsmåten over.

SLETTING AV MELLOMSTOPP
For å slette mellomstoppen helt, kjør solskjermingen med MY-knappen til
mellomstoppen.
Trykk inn MY-knappen igjen, og hold den inne til solskjermingen beveger seg
kort opp og ned (etter ca 10 sekunder). Mellomstoppen er nå slettet.

VEKKE TIL LIV PRODUKTER SOM “SOVER”

( Eller tidligere programmerte produkter )
Har motoren vært lenge uten strøm, og mistet “hukommelsen” kan man vekke
til liv alle innstillinger med følgende prosess:
Dobbelt spenningsbrudd ( 7 sekunder av, 3 sekunder på, 7 av og på igjen )
Motoren beveger seg da i 5 sekunder. Trykk så et kort trykk på
programmeringsknappen bak på fjernkontrollen til motoren kvitterer.
(Husk riktig kanal ved fjernkontroll med flere kanaler).
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EOLIS 3D WIREFREE RTS (”SHAKER”)

“Shaker”

Programmering:
NB: Kan programmeres med alle fjernkontroller. (Trenger ikke Soliris)
1.

Trykk på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender
(husk å velge riktig kanal) til solskjermingen kvitterer (kort opp ned
bevegelse).

2.

Trykk kort på programmeringsknappen på vindsensoren til
solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).

Vindføleren fungerer kun når den sitter i holderen. Pil  på føleren, MÅ peke
oppover. Juster vindstyrken med potensiometer.
• Grensestilling 1 =
Stor følsomhet for ristinger; små ristinger forårsaker at markisen kjøres inn
• Grensestilling 9 =
Liten følsomhet for ristinger; sterke ristinger forårsaker at markisen kjøres inn
Innstilling med « Egen grensestilling»
Still potensiometeret på 0. Fra vindsensoren blir plassert i holderen, har du
4 sekunder til å bevege markisen/sensoren til ønsket følsomhet. Markisen
bekrefter med å kjøre inn. Styrken på ristingene lagres av sensoren. (Dersom
det ikke inntreffer noen risting før den automatisk kjøres inn, går sensoren
over til fabrikkinnstilling Grensestilling 2)
Ble innstillingen feil så kan du fjerne vindsensoren fra holderen, og sette den
tilbake i holderen innen 5 sekunder. Deretter beveger du markisen på nytt til
ønsket bevegelse. Markisen bekrefter på nytt med å kjøre inn.
PS:
Sitter vindføleren IKKE i holderen, eller er uten batterier, vil markisen trekke
seg inn hver time. Ved lavt batteri nivå, vil markisen varsle dette med å sende
inn signal hvert 30 minutt.

NB ! Gyro teknologien gjør at det kreves 3 like opp/ned bevegelser for å
aktivere vindsignalet.
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Forenklet manual J4 RTS ( 2 sider )
(persienne motor med innebygd RTS mottaker / Radio motor)

Tenk på: Spenningsett kun 1 motor om gangen

Programmere fjernkontrollen / Ta kontroll over motoren
NB ! Gjelder ikke pre programmerte motorer
1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på programmerings knappen på fjernkontrollen – Motoren kvitterer.
Fjernkontrollen er nå innprogrammert

Øvre Endeposisjon
1. Hold inne OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på OPP-knappen og kjør produktet til ønsket øvre endeposisjon er nådd.
3. Trykk kort på NED-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den øvre endeposisjonen er nå innstilt.

Nedre endeposisjon
1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på NED-knappen og kjør produktet til ønsket nedre endeposisjon er nådd.
3. Trykk kort på OPP-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den nedre endeposisjonen er nå innstilt.

Endre endeposisjon
1. Trykk på OPP & NED knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen kvitterer.
2. Velg ønsket endeposisjon som skal endres.
Kort trykk på Opp = Øvre endeposisjon
kort trykk på Ned = Nedre endeposisjon
3. Kjør persiennen til ny ønsket endeposisjon. Ved et kort trykk på motsatt rettning er ny
endeposisjon satt.
PS. Endrer du nedre endeposisjon, må du endre øvre endeposisjon. Eller visa verca !
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Nullstilling
1.
2.
3.
4.
5.

Kutt strømmen i 3 sekunder.
Koble til strømmen i 7 sekunder
Kutt strømmen i 3 sekunder.
Koble til strømmen
Produktet går i fem sekunder.
PS. Nullstilling sletter alle sensorer etc. Men ikke endeposisjoner, disse må endres.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i MINST 7
sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig !

Forenklet manual J4 RTS ( 2 sider )
Endre til EU Mode
NB! Ved bruk av Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Situo/Smoove RTS , må det byttes funksjon (mode) i
receiveren: Trykk på OPP & NED samtidig til motoren kvitterer, trykk og hold MY & NED til motoren
kvitterer. Funksjonen ( mode ) er byttet fra US til EU mode slik at vanlig Telis fjernkontroll kan
benyttes. ( Uten scroll hjul / Telis Modulis )

Endre vinkling / MY Position
1. Kjør produktet til nedre endeposisjon med NED knappen ( Persienne stengt )
(-Motoren må stoppe på nedre endeposisjon.)
2. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen åpner seg.
3. Endre til ønsket vinkel.
4. Trykk og hold MY knappen i 5 sekunder til produktet kvitterer. Ny MY position er lagert

Endre Skyggeposisjon
1. Kjør produktet til MY posisjonen med kort trykk på MY knappen
(-Motoren må stoppe i programmert vinkel / MY Position.)
2. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 2 sekunder. Persiennen åpner seg.
3. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen kvitterer.
Skyggeposisjon er nå slettet, og vil gå til øvre endeposisjon ved skygge.

Endre endeposisjon
1. Kjør produktet til ende posisjonen du skal endre.
(-Motoren må stoppe på endeposisjonen.)
2. Trykk på OPP & NED knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen kvitterer.
3. Kjør persiennen til ny ønsket endeposisjon. Ved et kort trykk på motsatt rettning er ny
endeposisjon satt.
Samme prosedyre for både opp og ned.
PS. Endrer du nedre endeposisjon, må du endre øvre endeposisjon. Eller visa verca !
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Generelt om vask og vedlikehold av
interiør produkter
Innvendige persienner kan:
1.
2.
3.

Støv tørkes med dertil egnet børste
Tørkes med en lett fuktig klut.
Tas ned fra vindu og spyle i badekar eller dusj. Bruk mildt såpevann eller
rent vann. Pass da på at persiennen henges tilbake på plass og den da blir
hengende nede til den er HELT tør. Skill lameller som «klistrer» seg
sammen straks den henges tilbake for tørking.

Rullegardiner kan:
1.
2.

Støvtørkes/børstes med myk kost
Vaskes lett med lett fuktig klut med rent vann.

Pass på at snorer, vristenger, «dobber» som henger ned fra produktet ikke
kommer i klem i dører og vinduer.
Om en snor skulle ryke så kan du kontakte vår service avdeling.

Øvrige interiør produkter finnes bak i dette hefte.

Les også nøye om barnesikring av interiør produkter.
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1

Fyll ett tilsvarende stor bolle/kar med 30 °C varmt vann og
tilsett noe mild rengjøringsmiddel.

3

Trykk med en skrutrekker på tappen til klipsholderen, ta så
ut plissegardinen ut av klipsholderen.

2

Dra i snoren, så plissegardinen blir pakket sammen.

Forberedelser Plisségardiner

4
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Åpne gardinen forsiktig og skyll med rent vann.

6

Dra plissegardinen i åpen posisjon, beveg den forsiktig i
vaskebadet. Pakk sammen plissegardinen før den blir tatt ut
av badet.

5

Legg plissegardinen noe åpnet i det 30 °C varme vannet med
rengjøringmiddel og la det ligge i ca 15 minutter.

Rengjøring

7

Unngå tørking med
strykejern eller varmluft.

La plissegardinen tørke i ca 12. timer i pakket posisjon. Vi
anbefaler at plissegardinen åpnes og lukkes minst 4 ganger for
å forhindre at stoffet setter seg fast i hverandre.

9

Hold plissegardinen litt skrå inn i klipsholderens lille tapp. Rett
den opp til du hører klikk.

8

Dra i snoren til plissegardinen slik at den blir pakket sammen.
Trykk forsiktig pakken slik at vannet renner av.

Tørking

Tørk siden bort forsiktig med dråpefri
svamp, fuktet med vann, gni med forsiktige
bevegelser.

*

Ved motoriserte plissegardiner, kan IKKE
motorkomponenter være i kontakt med vann.

Unngå tørking med strykejern eller varmluft.

Under tørketiden åpne og lukk minst 4 ganger, slik at
tekstilet ikke setter seg sammen. Om det skulle hende,
åpne opp forsiktig.

Om nødvendig, bruk lunket vann med såpe i. Vi
anbefaler deg å rengjøre kun de deler av tekstilene
som ikke kommer til å syntes når materiallet er
opphengt, i tilfelle det skulle bli misfarging.

Tørk av ytterkanten med fjærbørste eller en
annen myk børste.

*

Vi anbefaler følgende retningslinjer for plisse
klassifisert som avtørkbar (se neste side):

Avtørkbare stoffer
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Når du vasker vinduet, vær sikker på at ikke vann
eller sterke vaskemidler kommer i kontakt med
plissestoffet.

Hvis tekstilet ikke rengjøres korrekt, kan det
brannhemmende og den antistatiske delen av stoffet
bli helt eller delvis ødelagt.

Garantien vil falle bort ved materiellskader av
rengjøringsmiddel, kondensvann eller insekter.

Ved vask av vinduet, vennligst IKKE bruk alkaliske
rengjøringsmiddel.

Ved motoriserte plissegardiner, kan IKKE
motorkomponenter være i kontakt med vann.

For plissetekstiler som ikke er på listen over må
anvisning om avtørkbart brukes, se forrige side.

Amazon, Athen, Basel, Bergen, Bryssel, Circle pearl,
Dehli, Istanbul, Jaipur, Jakarta, Kent, Milano, Monsun,
Monsun BO, Multistripe, Odessa Pearl, Palma, Paris,
Piggelin, Pricken, Puzzle, Rings, Sevila, Shanghai,
Sofia, Stockholm BO, Tokyo, York, Ängen.

Vask av plissegardin kan kun utføres på disse
tekstilene:

Obs!

OBS! Se siste side for hvilke stoffer som kan vaskes!

Ved tilfeller av tyngere tilsmussing kan en del plisse tekstiler
rengjøres som beskrevet i denne brosjyren.

Takket være en spesiell produksjonsprosess, har alle våre
tekstiler en antistatisk overflate og er derfor beskyttet mot
støv og skitt. Vanligvis vil det være tilstrekelig med en myk
børste eller en fjørkost.

Kjære kunde

Vaskeanvisning

Plissegardiner

VIKTIG INFO
Gjeldene fra 1.5.2014
EU direktiv EN 13120 Barnesikring.
Direktivet er kommet for å sikre små barn (0 - 42 mnd) mot kvelning i snorer
som henger ned fra våre produkter.
Vi ber derfor innstendig om at du som kunde har forståelse for dette og respektere at vi må henge opp oppheng som kanksje ikke er så estetisk pene.
Vi kan kun bruke godkjente produkter.
Produkter som ikke danner løkker eller innebærer kvelningsfare er eks:
-

Rullegardiner med fjær og kort stropp
Motoriserte produkter
Forspente modeller
Fjærspente modeller
Sveivbetjening

Selgers ansvar:
- Informere kunde om det nye
regelverk.
- Informere kunde om produkt og
monterings alternativer.
- Hvordan blir oppheng seende ut?
Montørs ansvar:
- Påse at produkt og oppheng følger
Standard EN-13120
- Montør er pliktig til å montere
etter Standarden.
- Dersom kunder ønsker avvik fra
Standard så kan montøren IKKE
montere.

Advarsel lappen (rød lapp) blir
hengende på produktet når
montør forlater stedet.

Har du spørsmål så ring oss gjerne på 815 20 033 eller besøk vår hjemme
side www.celcius.no
Med en vennlig og sikker hilsen fra oss i Markisebutikken Celcius.
27

EU direktiv EN 13120 Barnesikring.
- Gjelder alle innvendige solskjermingsprodukter som kan danne løkker eller
har snorer.
- Gjelder alle steder hvor barn mellom 0-42 mnd kan oppholde seg.
- Leverandør, selger og montør er pålagt å informere og montere med
tilstrekkelig sikring.
Viktige krav i EN-13120
- Begrensinger i lengde på snorer og kjeder
- Med kjede eller linetrekk - Minst 150 cm fra gulv (se tegning 1,2,3)

Godkjente løsninger for kjede og line - Fastmontert strekksystem

Godkjente løsninger for løse liner - laveste feste må monteres minst 150cm fra gulv.
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Somfy Nordic
Tel: +47 415 SOMFY
Fax: +47 67 97 96 21

Data:
230VAC/10A 50Hz
Arb.temp: -30 til + 90 celcius
Godkjent: CE, IP 54
Farge: Grå,sort.

1 = N-fas, Felles
2 = Svart, OPP ( Kan variere ved rør motor )
3 = Brun, NED ( Kan variere ved rør motor )

1

2

Svart
Blå

3

3

2

1

Brun

Brun

Svart

Blå

- Skal monteres vannrett, slik at vann ikke kan følge kablene inn i
kontaktene
- Låse bøyle mellom hann og hunn plugg SKAL benyttes.
- Gummitetning skal tilpasses kabeldimensjon og strammes inntil
med skive og nippel.
- Går produktet feil vei; Bytt om svart og brun leder.
- Er det et RTS produkt ( radio ), er det kun strøm (L1 og N ) på
klemme 1 & 2.
- Hirschmann SKAL benyttes da dette er solskjerming montørene sitt
grensesnitt, og service kontakt

jord

PE

jord

PE

INFO TIL ELEKTRIKER
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Somfy Nordic
Tel: +47 415 SOMFY
Fax: +47 67 97 96 21

Data:
230VAC/10A 50Hz
Arb.temp: -30 til + 90 celcius
Godkjent: CE, IP 54
Farge: Grå,sort.

3x0.5mm² (5x0.5mm² ved comfort)
3x0.5mm² (5x0.5mm² ved comfort)
3x0.5mm²
3x1.0mm² Skjermet kabel
2x1.5mm²
4x1.5mm²+j
21.5mm²+j

5x1.5mm²+j
4x1.5mm²+j
3x1.5mm²+j
3x1.5mm²
3x0.5mm²
3x0.5mm²
3x0.5mm²
3x1.5mm²+j
3x1.5mm²+j
3x1.5mm²+j

- Skal monteres vannrett, slik at vann ikke kan følge kablene inn i
kontaktene
- Låse bøyle mellom hann og hunn plugg SKAL benyttes.
- Gummitetning skal tilpasses kabeldimensjon og strammes inntil
med skive og nippel.
- Går produktet feil vei; Bytt om svart og brun leder.
- Er det et RTS produkt ( radio ), er det kun strøm (L1 og N ) på
klemme 1 & 2.
- Hirschmann SKAL benyttes da dette er solskjerming montørene sitt
grensesnitt, og service kontakt

IB4 Til Gruppebryter
IB2 Til Bryter
IB Kabel
Sol/Vindgiver Til Solo
Centralis DC IB VB Til Motor
Centralis UNO IB Til Rele`
Tilførsel 230VAC, 10A, 50Hz

Styre enhet Til Rele (RK2/RK3)
RK2/RK3 Til R2/RK3
Motor Til Rele`
Bryter Til Rele`
Styre enhet Till IB4
Styre enhet Till IB2
Styre enhet Til Centralis UNO IB
IB4 Til Motor
IB2 Til Motor
Centralis UNO IB Til Motor

Kabelbeskrivelse

1 = N-fas, Felles
2 = Svart, OPP ( Kan variere ved rør motor )
3 = Brun, NED ( Kan variere ved rør motor )

OBS, Motorer får aldri kobles parallellt !

Ved kabelgjennomføring i yttervegg skal motorkabelen tilkobles i
boks eller bryter. Hirschmann kontakt anbefalles.
Prikk på kobling skjema betyr koblingsboks.
Utstyret (automatikker/rele`bokser) skal monteres innendørs ved
normale forhold på vegg, over himling eller i apparatskap.
Givere skal plasseres lett tilgjenglig på vegg eller høyeste punkt
der lys og vind kan avleses uten forstyrrelser.
Sjekk med er solskjermingsleverandør maksimalt antall motorer
som kan installeres per 10A kurs/gruppe.
OBS, motorer kobles forskjellig avhengig av følgende faktorer:
- Høyere og venstere monterte motorer.
- Overrullet og underrullet duk.

Symbol forklaring
M
230VAC asynkronmotor
B
Bryter
RK2
230VAC Motorrele`
RK3
230VAC Motorrele`
IB4
Motorrele` for IB
IB2
Motorrele` for IB
Moco
Motorele for IB/IB+

-

-

-

-

-

-

Installasjons tips

INFO TIL ELEKTRIKER

• 1-Fas motorer skal aldri parallellkobles.

• Brytere med faste posisjoner eller styring med ubegrenset
strømtid til motoren må aldri benyttes !
(maks 4 min strømtid)
strømtid)
• Motorer må aldri styres via vekslende relekontakter
relekontakter..
Kombiaktuatorer er ikke å anbefale.
anbefale.
• Må ha nøytral posisjon uten strøm i ca 700 ms mellom to
kommandoer..
kommandoer
• Opp eller ned kommando må være minst 200 ms.
• Spenning mellom felles (N-fas) og motsatt fas av kjøreretning
skal aldri overstige 55 Volt. Dette kan oppstå ved lange
kabelstrekk til motor, og/eller induktiv spenning. ( Magnetfelt )
• Motorer skal aldri ha spenning på opp og ned samtidig.
Dette kan skade eller resette motorens programvare.
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Vårt mål er at du skal bli topp fornøyd med produktene og den
service vi tilbyr hos oss i Markisebutikken Celcius.
Vi tilbyr et brett spekter av solskjermingsprodukter så vel utvendig
som innvendig.
Siden starten i 1959 har vi levert solskjerming til 1000vis av fornøyde
kunder.
Vi tar imot både ris og ros på kundeservice@celcius.no.
Er det ting vi kan bli bedre på så vil vi gjerne høre det fra våre kunder.
Hos oss finner du dette:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TERRASSEMARKISER
VINDUS OG FASADEMARKISER
SCREEN
UTVENDIGE PERSIENNER
PERGOLA
LEVEGGER
INNGLASSING
GLASSTAK
MOTOR OG AUTOMATIKKER
PLISSÉGARDINER
RULLEGARDINER
LAMELLGARDINER
INNVENDIGE PERSIENNER

Kontakt oss på tlf 917 86 000 eller mail kundeservice@celcius.no
om det er noe vi kan hjelpe med.

Vårt mål er å levere deg.

TRIVSEL – KOMFORT - VELVÆRE

