
 PowerView® Motorisering
 Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere
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Perfekt lys, energieffektivitet og 
en lettere hverdag - det får du med 
PowerView® Motorisering.
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 Vigtigste 
fordele
Præcis betjening
PowerView® Motorisering byder på nøjagtig betjening af 
dine Luxaflex® gardiner, både når du skal hæve, sænke, 
vippe eller dreje dem.

Fleksible tidsindstillinger
Med PowerView® app’en kan du nemt skabe 
skræddersyede scener, som kontrollerer alle gardiner i dit 
hjem, så de betjenes samtidig eller i den kombination, 
du ønsker. Derefter kan du enkelt tidsindstille scenerne, 
så de bevæger sig automatisk – så behøver du ikke selv 
at gøre det.

Energieffektivt
Du kan nemt tidsindstille gardinerne til at køre i forhold 
til solopgang og solnedgang. PowerView® app’en 
udregner selv tidspunktet, og sørger derved for at 
udnytte solenergien eller for at du står op sammen 
med solen.

Sikkerhed
Justér gardinerne mens du er væk hjemmefra ved hjælp 
af RemoteConnect-funktionen på din smartphone eller 
tablet – det gør, at dit hjem ser beboeligt ud, selv når du 
ikke er hjemme.

Børnesikkerhed
De enkle, batteridrevne og snorløse betjeninger er både 
æstetiske og sikre for børn og kæledyr.

Mangfoldighed
Med det bredeste udvalg af gardinvarianter, designs 
og farver bliver dine Luxaflex® gardiner nu ligeså 
intelligente, som de er smukke.

Batteridrevne
De fleste PowerView® gardiner er batteridrevne, og er 
derved nemme at installere, betjene og vedligeholde. 
Batteripakken er skjult bagved overlisten, så den ikke 
er synlig. Det er også muligt at koble PowerView® til en 
stikkontakt.
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Styreenheder

PowerView® Hub
Hubben opretter forbindelse til din 
WiFi-router og er den centrale hjerne i 
systemet.

PowerView® Repeater
Forstærkeren udvider signalområdet, når 
det er nødvendigt.

Eftermiddag

Oplev PowerView® familien.



Dine enheder

Pebble® fjernbetjening og 
vægmonteret sender
Betjen ét eller alle dine gardiner i hjemmet 
med et tryk på en knap.

Pebble® og vægmonteret  
Scene Controller
I samspil med PowerView® hub og app 
kan du aktivere forprogrammerede scener 
direkte.

PowerView® App
Denne app kan bruges som fjernbetjening 
i hjemmet eller på farten via din 
smartphone eller tablet.

Eftermiddag Eftermiddag
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Eftermiddag

PowerView® App fås til Apple® iOS- og Android™-mobilenheder 
og kræver PowerView® Hub for at kunne fungere. 
Apple er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og 
andre lande. HomeKit er et varemærke tilhørende Apple Inc. 
Amazon og Alexa samt alle relaterede logoer er varemærker 
tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaber. 
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

kommer 
snart

Som du ønsker.
Vælg selv din betjening.
Start med det grundlæggende.

Brug PowerView® Pebble® fjernbetjening – eller den 
vægmonterede sender – til hurtigt at betjene hvert enkelt 
gardin eller grupper af gardiner med blot et tryk på en knap.

Opgrader til en komplet smart-løsning til  
hjemmet.

Sig farvel til mistede fjernbetjeninger. Styr i stedet let gardinerne 
fra din tablet eller smartphone. Med PowerView® app kan du 
indstille gardinerne til specifikke positioner med blot et enkelt 
swipe på skærmen. 

Og det bliver endnu bedre. Få det meste ud af dine intelligente 
gardiner ved at oprette tilpassede scener. Brug derefter 
planlægningsfunktionen, så dine gardiner flyttes automatisk til 
dine foretrukne positioner. PowerView® gør alt arbejdet for dig – 
på de dage og tidspunkter, der passer perfekt til din livsstil.

Opret forbindelse til andre smart-systemer  
i hjemmet. 

PowerView® systemet er designet til at fungere med de fleste 
automatiseringssystemer i hjemmet, der findes på markedet, 
samt Apple® iOS- og Android-tablets og -mobilenheder, så dit 
trådløse hjem gøres endnu mere funktionelt.  

Besøg PowerView® siden på luxaflex.dk for de nyeste 
oplysninger om kompatible systemer og enheder.
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Udtryk din stil...
Pebble® er indbegrebet af form og funktion i en simpel og elegant forening. 
Pebble® fås i 10 forskellige farver.

Morgen

Snow Lime Poppy Cobalt Stone Frost Clear Frost Oyster Ecru MistNight

PowerView® Pebble® fjernbetjening

-  Den smukt designede Pebble® fjernbetjening er idéel til betjening 
i ét rum og fås i ti forskellige farver. 

-  Seks separate kanaler gør, at du kan organisere gardinerne i 
grupper efter dine præferencer (knap 1-6). 

-  En ALL knap der aktiverer alle kanaler på samme tid.
-  Mulighed for at indstille en  FAVORIT-position for hver kanal. 
-   OPEN og  CLOSE knapper for at hæve og sænke 

gardinerne. 
-  VINKLINGS knapper for at åbne, lukke og vinkle lameller. 
-  En  STOP knap til at justere et hvilket som helst gardin til den 

perfekte og foretrukne position.

PowerView® Pebble® Scene Controller

-  En OLED skærm som viser forindstillede scener.
-  Scroll mellem og aktivér scener ved at bruge < VENSTRE og > 

HØJRE pile-knapper og SELECT. 
-  To forskellige  FAVORIT knapper sikrer let aktivering. 
-  Opsætning og opdatering sker via PowerView® app.
-  En vægmonteret Scene Controller kan være en fordel at placere 

på nøglepositioner i hjemmet. 
-  Du kan nemt sætte Scene Controller i en Pebble®. 

Pebble® Lime | Betjeningsenhed White

Pebble® Cobalt | Scene Controller Black
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...med kunstneriske 
betjenings- 
funktioner. 
Vægmonteret sender, der nemt placeres på væggen, fungerer 
på samme måde og har alle de samme funktioner som Pebble® 
fjernbetjeningen. Den fås i flere forskellige farver, så du kan 
vælge netop den, der matcher din personlige stil.

Farver

Black Matte White Matte Nickel Matte

PowerView® vægmonteret Scene Controller

PowerView® vægmonteret sender
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 Teknologi til dig.
PowerView® Hub

Vores elegant designede hub kobles trådløst til dit WiFi 
netværk. Det er den centrale enhed for at kunne styre alle dine 
PowerView® gardiner. Den gemmer på dine indstillinger og 
aktiverer dine scener.

PowerView® Repeater

Dette er en lille forstærker, som du placerer i en stikkontakt og 
derved udvider signalet i dit hjem. Du kan tilpasse lysets farve 
og styrke efter dine ønsker, ligesom du kan styre lyset via en 
automatisering.
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Forestil dig en verden hvor gardiner kan forudse dine behov og justere sig 
selv automatisk - skabe den perfekte stemning morgen, middag og aften. 

Det er skønheden i PowerView® Motorisering – du kan programmere 
PowerView® til at køre alle dine gardiner til præcis den position, du 
ønsker og derefter betjene og tidsindstille dem ved at bruge den intuitive 
PowerView® app på din smartphone eller tablet.

Luxaflex® gardiner fås i en lang række fantastiske og sofistikerede designs – 
på den måde skaber PowerView® Motorisering en helt ny verden af skønhed 
og nemhed. Med PowerView® vil dine gardiner blive en så vigtig del af den 
måde du lever på, at du vil spekulere over, hvordan du nogensinde har levet 
uden dem.

Intelligente gardiner 
der gør dit liv 
nemmere.
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MORGEN

7:30 ÅBEN 
GARDINER KØKKEN
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13:30 LUK DELVIST

VARM
DAG

08:30 ALLE LUKKET
HELE HJEMMET

NAT
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Din tilfredshed.
Vores prioritet.



PowerView® Motorisering fås i et utal af 
gardinvarianter, farver og designs – fra 
Luxaflex®, Europas ledende inden for 
Window Styling.

Med PowerView® vil dine gardiner blive en 
så vigtig del af den måde du lever og bor 
på, at du vil spekulere over, hvordan du 
nogensinde har levet uden dem.

Online hjælp
Besøg luxaflex.dk for flere oplysninger om 
PowerView® Motorisering, herunder FAQ 
med mere.
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Find dit nærmeste Luxaflex® showroom på luxaflex.dk

Rådgivning
Hos din Luxaflex® forhandler kan 
du finde inspiration, udforske 
produkterne og finde lige præcis 
de designs, du synes om.

Skræddersyet kvalitet
Dit gardin skræddersys og 
håndlaves med omhu og sans for 
detaljen.

Konsultation i hjemmet
Din Luxaflex® forhandler måler dine 
vinduer, vurderer dit lysindfald og 
guider dig til den gardinløsning, 
der opfylder dine behov.

Problemfri montering
Lad en autoriseret Luxaflex® 
forhandler stå for monteringen, 
og du ved samtidig, du er dækket 
under vores 5 års garanti.

Hos Luxaflex® starter alt med et gennemtænkt design. 

Lysstyring, energieffektivitet og nemheden ved et 

motoriseret gardin er blot nogle af de innovationer som 

fremhæver det smukke i alle rum, hver dag – skræddersyet 

og med fem års garanti.

The Art of Window Styling

Art. nr. 101 239


