PowerView Motorisation
™

Scè
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Smart shades that simplify your life

The Art of Window Styling

PowerView™
Motorisation
Wij hebben het licht niet uitgevonden. Wij hebben wel een
slimmere, eenvoudigere en handigere manier om lichtinval
te controleren in je dagelijks leven. Welkom bij PowerView™
Motorisation van Luxaflex®. Smart shades that simplify your life.
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Shine
Rise &

De Luxaflex® Pebble™
is in zeven kleuren
beschikbaar.

De moderne levensstijl
Met PowerView™ Motorisation van Luxaflex® wordt de mooiste raamdecoratie nu
ook de slimste. Dit innovatieve draadloze systeem is volledig vooraf programmeer
baar en bedient alle PowerView™ gemotoriseerde raamdecoratie in je huis. Van één
enkel raam tot in het hele huis, in perfecte harmonie. Allemaal naar je eigen wens.

Een briljante evolutie in
The Art of Window Styling.
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Slim design

maakt het verschil.
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De belangrijkste
kenmerken
Nauwkeurige bediening
PowerView™ Motorisation maakt het mogelijk om de
Luxaflex® raamdecoratie nauwkeurig te bedienen, of
je deze nu naar boven of beneden wilt bewegen of
tuimelen.

Flexibele programmering
Met de PowerView™ App kun je gepersonaliseerde
scènes creëren zodat de raamdecoratie beweegt naar de
door jou ingestelde posities, op elk moment van de dag.
Zonder dat je nog iets hoeft te doen. Van één enkel raam
tot alle ramen in het hele huis.

Energiezuinig
Wakker worden met het zonlicht op je gezicht, of bij
zonsondergang de kou buitenhouden. De PowerView™
Hub berekent het tijdstip van zonsopgang en
-ondergang waardoor je raamdecoratie automatisch in
beweging komt.

Veilig
Bedien, wanneer je van huis bent, de raamdecoratie met
de RemoteConnect functie op je smartphone of tablet.
Of creëer aanwezigheidssimulatie via gepersonaliseerde
scènes.

Kindvriendelijk
PowerView™ gemotoriseerde raamdecoratie is koordloos
en daarmee veiliger voor kinderen en huisdieren.

Veelzijdig
Het brede aanbod van innovatieve materialen, kleuren
en stijlen maakt de Luxaflex® raamdecoratie naast slim
ook mooi en stijlvol.

Batterij aangedreven
Bijna alle PowerView™ raamdecoratie werkt op
batterijen, en zijn daardoor gemakkelijk te installeren,
onderhouden en bedienen. De batterijen zitten
verborgen achter de bovenrail en daardoor blijft de
schoonheid van de raamdecoratie behouden. Uiteraard
is de gemotoriseerde raamdecoratie ook aan te sluiten
op netstroom.
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Start eenvoudig
Pebble™ Afstandsbediening
De perfecte balans tussen vorm en functie. Maak kennis met
de PowerView™ Pebble™ Afstandsbediening, de stijlvolle
handbediening die toegang geeft tot het hele PowerView™
systeem. Met de Pebble™ Afstandsbediening of de
Wandbediening stuur je alle raamdecoratie aan in je huis, van
één enkel raam tot het hele huis, in perfecte harmonie. Zoals
je het licht aan doet gebruik je ook de Wandbediening. Met
de Pebble™ Afstandsbediening binnen handbereik stuur je
eenvoudig de raamdecoratie aan waardoor je hinderlijk licht
op je TV kunt blokkeren, naar buiten kunt kijken of juist meer
privacy kunt creëren. En dat allemaal, met één druk op de knop.

Pebble™ Clear Frost
Afstandsbediening: Zwart

Pebble™ Clear Frost
Afstandsbediening: Wit

Pebble™ Lime
Afstandsbediening: Zwart

Pebble™ Lime
Afstandsbediening: Wit

Pebble™ Snow
Afstandsbediening: Zwart

Pebble™ Snow
Afstandsbediening: Wit

Pebble™ Poppy
Afstandsbediening: Zwart

Pebble™ Poppy
Afstandsbediening: Wit

Pebble™ Night
Afstandsbediening: Zwart

Pebble™ Night
Afstandsbediening: Wit

Pebble™ Stone Frost
Afstandsbediening: Zwart

Pebble™ Stone Frost
Afstandsbediening: Wit

Pebble™ Cobalt
Afstandsbediening: Zwart

Pebble™ Cobalt
Afstandsbediening: Wit

Kenmerken PowerView™ Pebble™
Afstandsbediening
- Een Afstandsbediening kan zes individuele producten of groepen van producten
aansturen (dit zijn de knoppen 1 t/m 6).
- Een ALL knop die alle groepen tegelijk activeert.
- Een FAVOURITE knop om voor ieder product een favoriete positie in te stellen.
-  OPEN en
CLOSE knoppen om de raamdecoratie te laten zakken of op te
trekken.
- Een STOP knop om de perfecte voorkeurspositie te bepalen.
-  TUIMEL knoppen om lamellen te openen, sluiten en draaien.
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Gemak op
iedere muur
Wandbediening
De Wandbediening werkt hetzelfde als de Pebble™
Afstandsbediening maar dan vanaf een vaste plek in huis.
De Wandhouder is eenvoudig te monteren op een centrale
plaats om alle scènes in je huis te bedienen.

Wandhouder White Matte
Afstandsbediening: Zwart

Wandhouder White Matte
Afstandsbediening: Wit

Wandhouder Nickel Matte
Afstandsbediening: Zwart

Wandhouder Nickel Matte
Afstandsbediening: Wit

Wandhouder Black Matte
Afstandsbediening: Zwart

Wandhouder Black Matte
Afstandsbediening: Wit
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Programmeer je scènes
Of je de raamdecoratie nu liever
onafhankelijk van elkaar laat werken,
of volledig gesynchroniseerd: je kunt
de PowerView™ App gebruiken om
verschillende scènes voor je dagelijks
leven te creëren. Het is makkelijk om
eigen unieke gepersonaliseerde scènes
aan te maken, te bedienen en te
beheren. Geef ze een naam, een kleur
en organiseer deze op de manier die
jou het best ligt.
Begin de dag met invallend zonlicht
door het automatisch openen van
de raamdecoratie gekoppeld aan de
zonsopkomst. ‘s Avonds sluit je de
wereld op een elegante manier buiten
door privacy te creëren. De keuze
is aan jou. Je kunt scènes instellen
binnen individuele ruimtes of je kunt
verschillende ruimtes samenbrengen
in één scène om een heel scala aan
activiteiten in het huis te activeren met
een enkele druk op de knop.
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RemoteConnect
RemoteConnect biedt de
mogelijkheid om vanaf elke plaats
ter wereld via je smartphone of
tablet scènes te activeren met
je persoonlijke account in de
PowerView™ App. Ben je vergeten
de raamdecoratie te sluiten voor je
op vakantie ging? Log op afstand
in op de PowerView™ App om de
raamdecoratie te bedienen en creëer
hiermee aanwezigheidssimulatie
via gepersonaliseerde scènes.
RemoteConnect werkt via een
beveiligde Luxaflex®-server en draagt
bij aan de veiligheid in huis.

Directe bediening
Om de raamdecoratie van één enkel raam of om een
hele groep nauwkeurig te bedienen, gebruik je de
PowerView™ App. Door met een vinger te swipen
beweeg je de raamdecoratie in specifieke posities.
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Smart shades that
simplify your life
Stel je de ideale wereld voor waarbij raamdecoratie is afgestemd op je voorkeuren,
zich automatisch aanpast en zo op ieder moment van de dag dé perfecte sfeer
creëert in elke ruimte.
Dat is het gemak van PowerView™ Motorisation. Stel eenvoudig je raamdecoratie in
op de gewenste positie en bedien en programmeer het met de PowerView™ App
vanaf je smartphone of tablet.
Een revolutionair nieuw systeem dat je raamdecoratie automatisch bedient op
ieder gewenst moment van je dag.

GOEDE
MORGEN
07.30 UUR OPEN
RAAMDECORATIE
KEUKEN
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WARME
DAG
13.00 UUR
HALVERWEGE
WOONKAMER

NACHT
23.00 UUR SLUIT
RAAMDECORATIE
HELE HUIS
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Breng scènes
tot leven
Koud weer

Film avond

Pebble Scene Controller
™

De Pebble™ Scene Controller is beschikbaar in een brede
collectie van kleuren en opties, zodat je de juiste combinatie
voor bij jou thuis kunt kiezen.
Pebble™ Clear Frost
Afstandsbediening: Zwart

Middag slaap

Wakker
worden

Pebble™ Lime
Afstandsbediening: Zwart

Pebble™ Lime
Afstandsbediening: Wit

Lezen

Pebble™ Night
Afstandsbediening: Zwart

Ochtend

Pebble™ Clear Frost
Afstandsbediening: Wit

Warm weer

Speeltijd

Nacht

Pebble™ Snow
Afstandsbediening: Zwart

Pebble™ Snow
Afstandsbediening: Wit

Pebble™ Poppy
Afstandsbediening: Zwart

Pebble™ Poppy
Afstandsbediening: Wit

Inspiratie

Avond tijd

Film

Pebble™ Night
Afstandsbediening: Wit

Pebble™ Stone Frost
Afstandsbediening: Zwart

Pebble™ Stone Frost
Afstandsbediening: Wit

Nacht

Pebble™ Cobalt
Afstandsbediening: Zwart

Ontbijt

Pebble™ Cobalt
Afstandsbediening: Wit

Kenmerken van de Scene Controller
- Een OLED scherm om vooraf geselecteerde scènes weer te geven.
- Scrol door de scènes en activeer ze door de pijlen links en rechts en de ‘Select’-knop
te gebruiken.
- Dankzij twee verschillende ‘Favourite’ knoppen kan direct je favoriete scène
geactiveerd worden.
- Je gebruikt de PowerView™ App om de Scene Controller in te stellen en te updaten.
- De Wand Scene Controller is gemakkelijk te monteren op strategische plaatsen om
alle scènes in je huis te bedienen.
- De Scene Controller is ook gemakkelijk in de Pebble™ te plaatsen.
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Wand Scene Controller
De Wand Scene Controller heeft dezelfde functionaliteit als de Pebble™ Scene Controller.

Ochtend

Namiddag

Wakker
worden

Speeltijd

Namiddag

Warm weer

Wandhouder
Nickel Matte
Scene Controller: Zwart

Wandhouder
Nickel Matte
Scene Controller: Wit

Wandhouder
White Matte
Scene Controller: Zwart

Wandhouder
White Matte
Scene Controller: Wit

Wandhouder
Black Matte
Scene Controller: Zwart

Wandhouder
Black Matte
Scene Controller: Wit

Smart shades
that simplify
your life
PowerView™ Motorisation is
beschikbaar in combinatie met het
assortiment aan verfijnde stoffen,
kleuren en materialen van Luxaflex®,
de Europese leider in raamdecoratie.
Met PowerView™ Motorisation
wordt spelen met licht en
raamdecoratie een essentieel
onderdeel van je dagelijks leven.
ay
Lazy D

Kom meer te weten over
PowerView™ Motorisation op
luxaflex.com
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Ervaar nu zelf

Smart shades that simplify
your life
3

2
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Je bediening

Lazy Day

1

P
 ebble™ Afstandsbediening
en Wandbediening

De gebruiksvriendelijke bedieningen,
waarmee je met één druk op de knop
eenvoudig één of meerdere producten
kunt aansturen, vormen het hart van
PowerView™ Motorisation.
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PowerView™ App

Dankzij onze innovatieve App kun je
een smartphone of tablet gebruiken
als afstandsbediening voor individuele
raamdecoratie of voor het hele huis.
Dat kan thuis of onderweg met
RemoteConnect. Als aansturing heb je
hiervoor de PowerView™ Hub nodig.
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Lazy Day

Pebble™ Scene Controller en
Wand Scene Controller

Doordat de Scene Controller harmonisch
samenwerkt met de PowerView™ Hub
en App kun je vooraf geprogrammeerde
scènes direct activeren vanaf de Pebble™
of de Wandhouder. Blader snel door
een lijst met gepersonaliseerde scènes
of activeer ze door één van de twee
‘Favourite’ knoppen te gebruiken.

Kom meer te weten over
PowerView™ Motorisation
op luxaflex.com
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Systeembediening
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PowerView™ Hub

De Hub is verbonden met de wifi
router en vormt het centrale brein
van het hele PowerView™-systeem.
Deze slaat aangepaste instellingen
op, activeert tijdgestuurde scènes en
vormt het centrale controlepunt voor
alle PowerView™ raamdecoratie in je
huis.
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PowerView™ versterker

De kleine signaalversterker kan op elk
stopcontact in huis geplaatst worden
en vergroot het zendbereik waardoor
PowerView™ Motorisation in het hele
huis kan werken, ongeacht de grootte
van je huis.

Het PowerView™ Motorisation
systeem is compatibel met de
tablets en mobiele apparaten
van Apple® iOS en Android™
om de mogelijkheden van
een draadloos huis uit te
breiden. Het is eveneens
compatibel met de meeste
domoticatechnologieën die
vandaag de dag op de markt
zijn.
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Voor elk raam heeft Luxaflex® een passende oplossing.
Raambekleding gemaakt naar uw wens, de perfecte
keuze!
Met meer dan 60 jaar ervaring staat Luxaflex® garant voor
duurzame kwaliteit, innovatie, optimaal wooncomfort
en jarenlang gebruiksplezier. Een weergaloze
collectie producten, stoffen, materialen en kleuren. Op maat
gemaakt, met vijf jaar garantie.

The Art of Window Styling
Vind je lokale Luxaflex® showroom op luxaflex.com
Laat je inspireren

Advies op maat

Gegarandeerd vakmanschap

Zorgeloze montage

Bekijk samen met je lokale dealer
de mogelijkheden en ontdek het
brede assortiment producten en
materialen die aansluiten bij jouw
stijl.

Je lokale dealer beoordeelt de
lichtinval, meet het raam op en
zorgt ervoor dat de producten
perfect op maat gemaakt worden
voor je huis.

Bekwame vakmensen vervaardigen
je op maat gemaakte product met
zorg en aandacht voor detail.

Ontspan en laat Luxaflex® dealers
doen wat zij het beste kunnen,
wetende dat je vijf jaar garantie
geniet.

Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen,
ontwerpen, uitvoeringen, kleuren, etc. zijn, ook zonder aankondiging, voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend.
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