
 PowerView® Motorisering
 Intelligente gardiner som gjør hjemmet ditt enklere
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Perfekt lys, energieffektivitet og en  
lettere hverdag - det får du med  
PowerView® Motorisering.
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Viktigste 
fordeler
Nøyaktig betjening
PowerView® Motorisering byr på nøyaktig betjening av 
en rekke forskjellige Luxaflex® gardiner, både når du skal 
heve, senke, vinkle eller snu dem.

Fleksible tidsinnstillinger
Med PowerView® App kan du enkelt skape 
skreddersydde stemninger som kontrollerer alle gardiner 
i hjemmet ditt, slik at de betjenes samtidig eller i den 
kombinasjonen du ønsker. Deretter kan du enkelt stille 
inn stemningene til å betjene gardinene automatisk, slik 
at du ikke trenger å gjøre det selv.

Energieffektivt
Du kan enkelt stille inn for soloppgang og solnedgang. 
Tidspunktene kalkuleres av PowerView® App for å 
utnytte solenergien eller at du våkner med solen.

Sikkerhet
Justér gardinene mens du er bortreist ved hjelp av 
RemoteConnect-funksjonen på smarttelefonen eller 
nettbrettet ditt. Det gjør at det ser ut som om det er 
noen hjemme, selv om det ikke er det.

Barnesikkerhet
De enkle, batteridrevne og snorløse betjeningene er 
både estetiske og sikre for barn og kjæledyr.

Mangfoldighet
Med det bredeste utvalget av innovative valgmuligheter 
innfor farger og vev, blir de motoriserte gardinene dine 
like vakre som de er intelligente.

Batteridrevne
De fleste PowerView® gardiner er batteridrevne, og er 
dermed enkle å installere, betjene og vedlikeholde. 
Batteripakken er skjult bak overlisten, så det er ingenting 
som ødelegger gardinens enkelhet. Det er også mulig å 
koble PowerView® til en stikkontakt.
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Systemkontroll

PowerView® Hub
Hubben kobles til WiFi-router din, og er 
den sentrale hjernen i systemet.

PowerView® forsterker
Forsterkeren er en liten signalforsterker 
som utvider signalrekkevidden ved behov. 

Ettermiddag

Bli kjent med PowerView® familien.



Din kontroll

Pebble® fjernkontroll og 
veggmontert sender
Alle gardinene i boligen kan betjenes ved 
å trykke på en knapp. 

Pebble® og veggmontert 
Scene Controller
Fungerer sammen med PowerView® 
Hub og App, slik at du kan aktivere 
forhåndsprogrammerte scener direkte.

PowerView® App
Denne app kan brukes som fjernkontroll 
fra smarttelefonen eller nettbrettet uansett 
om du er hjemme eller ute.

Ettermiddag Ettermiddag
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Ettermiddag

PowerView® Appen er tilgjengelig på Apple® iOS og Android™-
mobilenheter, og krever PowerView® Hub for betjening. 
Apple er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre 
land. HomeKit er et varemerke fra Apple Inc. 
Amazon, Alexa og alle tilhørende logoer er varemerker fra 
Amazon.com, Inc. eller deres datterselskaper. 
Android er et varemerke fra Google Inc.

kommer 
ssenere

Som du ønsker.
Velg din smartløsning av kontroll.
Begynn med det grunnleggende.

Bruk PowerView® Pebble® fjernkontroll eller den veggmonterte 
fjernkontrollen til rask justering av én enkelt gardin eller gruppe 
av gardiner ved å trykke på en knapp. 

Oppgrader til en komplett smarthjemløsning.

Ingen flere forsvunne fjernkontroller. I stedet kan gardinene 
styres fra nettbrettet eller mobiltelefonen på en praktisk måte. 
Med PowerView® App kan du sette gardinene i spesifikke 
posisjoner bare ved å sveipe med fingeren. 

Enda bedre? Få mest mulig ut av smartgardinene 
ved å opprette tilpassede scener. Deretter bruker du 
tidsplanleggingen slik at gardinene flyttes automatisk til de 
ønskede posisjonene. PowerView® gjør hele jobben for deg – 
på riktig dag og riktig tidspunkt i forhold til livsstilen din. 

Koble til andre smarthjemsystemer. 

PowerView®-systemet er designet for å være kompatibelt med 
de fleste automatiseringssystemer på markedet i dag, samt 
Apple® iOS og Android-nettbrett og mobilenheter, slik at du kan 
utvide funksjonaliteten i den trådløse boligen.  

Gå til PowerView®-siden på luxaflex.no for å se oppdatert 
informasjon om kompatible systemer og enheter. 
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Vis hvem du er...
Pebble® er den perfekte kombinasjonen av form og funksjon, både enkel i sin eleganse og elegant i sin 
enkelhet. Pebble® er tilgjengelig i 10 forskjellige farger.

Morgen

Snow Lime Poppy Cobalt Stone Frost Clear Frost Oyster Ecru MistNight

PowerView® Pebble® fjernkontroll

-  Den vakkert designede Pebble® fjernkontrollen er ideell, og fås i ti 
ulike farger.

-  Seks separate kanaler gjør at du kan organisere gardinene i 
grupper etter dine preferanser (knapp 1-6).

-  En ALL-knapp som aktiverer alle kanalene på samme tid.
-  Mulighet for å stille en  FAVORITT-posisjon for alle kanaler.
-   OPEN og  CLOSE-knapper for å heve og senke gardinene.
-  VINKLINGS-knappen for å åpne, stenge og vinkle lameller.
-  En  STOPP-knapp for å justere hvilken som helst gardin til den 

perfekte og foretrukne posisjon.

PowerView® Pebble® Scene Controller

-  En OLED-skjerm som viser forhåndsinnstilte stemninger.
-  Scroll mellom og aktivér stemninger ved å bruke < VENSTRE og 

HØYRE > pil-knapper og SELECT.
-  To ulike  FAVORITT-knapper sikrer enkel aktivering.
-  Oppsetning og oppdatering skjer via PowerView® App. 
-  En veggmontert Scene fjernkontroll kan være en fordel å montere 

på nøkkelposisjoner i hjemmet.
-  Du kan enkelt plassere Controller i en Pebble®. 

Pebble® Lime | Sender: hvit

Pebble® Cobalt | Scene Controller sort
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...med kunstnerisk 
utformet styring. 
PowerView® veggholder kan enkelt monteres på veggen, 
fungerer på samme måte og har alle de samme funksjonene 
som Pebble® fjernkontroll på et praktisk, fast sted. Den leveres i 
flere fargealternativer slik at du kan tilpasse den til din egen stil. 

Forskjellige farger

Black Matte White Matte Nickel Matte

PowerView® Veggholder Scene Controller

PowerView® Veggmontert sender
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 Teknologien er 
til for deg.
PowerView® Hub

Vår elegante utformet hub kobles trådløst til WiFi i hjemmet. 
Det er den sentrale enhetsom trengs for at du skal kunne styre 
dine gardiner og aktiverer ulike scener du programmerer.

PowerView® Signalforsterker

Denne lille enheten plasseres i en stikkontakt og den forsterker 
signalene slik at styringen fungerer i hele huset. Den gir også 
tilpasset belysning dag- og nattetid.
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Forestill deg en verden hvor gardinene kan forutse behovene dine og 
justere seg selv automatisk, og skap den perfekte stemningen morgen, 
middag og kveld. 

Det er skjønnheten i PowerView® Motorisering. Du kan programmere 
PowerView® til å kjøre alle gardinene dine nøyaktig til den posisjonene du 
ønsker og deretter betjene og tidsinnstille dem ved å bruke den intuitive 
PowerView® App’en på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.

Tilgjengelig i en lang rekke fantastiske og sofistikerte design. På den 
måten skaper PowerView® Motorisering en helt ny verden av skjønnhet og 
enkelhet. Med PowerView® vil gardinene dine bli en så viktig del av den 
måten du lever på at du vil lure på hvordan du klarte deg uten.

Intelligente gardiner 
som gjør livet ditt 
enklere.
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MORGEN

7:30
ÅPNE GARDINER
KJØKKEN
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13:30
LUKK DELVIS

VARM  
DAG

08:30
ALLE LUKKET
HELE HJEMMET

NATT
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Ditt ønske-
Vår prioritet.



PowerView® Motorisering fås i en mengde 
varianter, stilarter, tekstiler og farger, 
fra Luxaflex®, ledende i Europa innen 
vindusstyling.

Med PowerView® vil gardinene bli en så 
viktig del av den måten du lever og bor 
på at du vil lure på hvordan du klarte deg 
uten.

Online kundestøtte
Gå til luxaflex.no for å finne mer 
informasjon om PowerView® Motorisering, 
ofte stilte spørsmål og annet.
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Finn din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.no

Hos Luxaflex® starter alt med et gjennomtenkt design. 

Lyskontroll, energieffektivitet og komforten med 

motorisering er kun noen av nyvinningene som  

fremhever skjønnheten i hvert enkelt rom, hver dag  

– alt skreddersydd for vinduet og med fem års garanti. 

The Art of Window Styling

Veiledning
Hos din lokale Luxaflex® forhandler 
kan du utforske våre produkter, se 
hele vårt utvalg og bli inspirert.

Skreddersydd kvalitet
Din gardin er skreddersydd og 
håndlaget med omhu og øye for 
detaljer.

Konsultasjon hjemme
Din Luxaflex® forhandler måler 
vinduene dine, vurderer lysinnfallet 
og guider deg til den gardinløsningen 
som passer deg best. 

Problemfri montering
Unngå problemer og la Luxaflex®’ 
forhandlere gjøre hva de er best til. 
Du er samtidig dekket av vår 5 års 
garanti. 
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