
 PowerView® Motorisering
Smarta gardiner som gör livet lite enklare
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Det perfekta ljuset, en energivänlig 
inomhusmiljö och vardagslyx - det får du 
med PowerView® Motorisering.
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 Det här får du:
Exakt styrning
PowerView® motorisering gör att du kan styra dina 
gardiner exakt så som du önskar, både när du ska höja, 
sänka, vrida eller föra dem i sidled.

Flexibel tidsinställning
Med PowerView® appen kan du enkelt skapa 
skräddarsydda scenarier, som styr gardinerna i alla rum 
så att de betjänas samtidigt eller i den kombination du 
bestämmer. Du kan också enkelt ställa in tiden, så att det 
sker automatiskt – så att du själv slipper. Du behöver inte 
ens vara hemma!

Energieffektivitet
Du kan själv enkelt koppla ihop tidsinställning med 
soluppgång och solnedgång. PowerView® appen räknar 
själv ut tidpunkt för att utnyttja solens energi maximalt.

Säkerhet
Du kan styra dina gardiner när du inte är hemma med 
hjälp av fuktionen RemoteConnect på din smarttelefon 
eller läsplatta – så att ditt hem ser bebott ut, även när du 
är bortrest.

Barnsäkerhet
Den enkla batteridrivna betjäningen är dessutom helt 
barnsäker eftersom inga linor eller kedjor behövs.

Många valmöjligheter
Med ett stort urval färger och vävar tillsammans med 
innovativa valmöjligheter får du gardiner som är lika 
vackra som intelligenta.

Batteridrift
De flesta gardiner med PowerView® är batteridrivna, och 
därmed lätta att installera, styra och underhålla. Batteriet 
döljs bakom överlisten och syns inte. Du kan även 
koppla PowerView® till en stickkontakt.
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Styrenheter

PowerView® Hub
Hubben ansluts till din trådlösa router och 
fungerar som systemets hjärnkontor. 

PowerView® Förstärkare
Repeatern utökar vid behov signalens 
omfång.

Eftermiddag

Lär känna familjen PowerView®.



Dina enheter

Pebble® och väggmonterad 
fjärrkontroll
Manövrera en eller alla gardiner i ditt hem 
med en enkel knapptryckning.

Pebble® och väggmonterad 
Scene fjärrkontroll 
Aktivera programmerade scenarier genom 
att interagera med PowerView® hub och 
app.

PowerView® App
Du använder denna app precis som en 
fjärrkontroll när du är hemma eller med 
din smartphone eller surfplatta när du är 
på språng.

Eftermiddag Eftermiddag
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Eftermiddag

PowerView® App finns tillgänglig för Apple® iOS- och Android™-enheter 
och kräver anslutning till PowerView® Hub för att fungera. 

Apple är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och i 
andra länder. HomeKit är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. 

Amazon och Alexa och tillhörande logotyper är registrerade varumärken 
som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. 

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Kommer 
snart!

Välj själv hur du vill styra  
dina gardiner.
Börja med det grundläggande.

Använd PowerView® Pebble® fjärrkontroll eller den 
väggmonterade fjärrkontrollen för att med en enkel 
knapptryckning snabbt justera en gardin eller grupper av 
gardiner.

Uppgradera till en heltäckande lösning för ett 
smart hem.

Borttappade fjärrkontroller är nu ett minne blott. Styr istället 
dina solskydd enkelt och bekvämt med din surfplatta eller 
smartphone. Med PowerView® app kan du ställa in dina 
gardiner i en särskild position genom att endast svepa med 
fingret. 

Kan det bli bättre? Få ut det mesta av dina smarta gardiner 
genom att skapa skräddarsydda scenarier. Använd sedan 
automatiseringsfunktionen för att förflytta dina gardiner 
automatiskt till dina favoritpositioner. PowerView® gör hela 
jobbet – och vid de tidpunkter som passar din livsstil bäst.

Anslut med andra smart-hem-system.

PowerView®-systemet har utformats för att vara kompatibelt 
med de flesta hemautomatiseringssystem på marknaden idag, 
samt med Apple® iOS- och Android-surfplattor och mobila 
enheter så att du kan utöka de trådlösa funktionerna i ditt hem 
ytterligare. 

Besök PowerView®-sidan på luxaflex.se för att få senaste 
information om kompatibla system och enheter.
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Visa vem du är...
Pebble® är den perfekta kombinationen av form och funktion, och erbjuder sann elegans i all enkelhet. 
Pebble® finns i många olika färger.

Morgen

Snow Lime Poppy Cobalt Stone Frost Clear Frost Oyster Ecru MistNight

PowerView® Pebble® fjärrkontroll

-  Du kan få Pebble® fjärrkontroll i sju olika färger. 
-  Sex separata kanaler finns för att organisera gardinerna i grupper 

som du själv väljer (knapp 1-6). 
-  En ALL-knapp aktiverar alla kanaler samtidigt. 
-  Du kan ställa in en  FAVORIT-position för varje produkt. 
-   OPEN och  CLOSE är till för att höja och sänka gardinerna. 
-  Knappen för  VINKLING använder du för att öppna, stänga och 

vinkla lamellerna. 
-  Knappen  STOPP används för att ställa gardinerna i önskad 

position.

PowerView® Pebble® Scene fjärrkontroll

-  En OLED-skärm visar förinställda scenarier.
-  Scrolla mellan och aktivera olika scenarier genom att använda 

pilarna < VÄNSTER och > HÖGER samt SELECT.
-  Två olika  FAVORIT-scenarier för enkel aktivering.
-  Inställningar och uppdateringar görs via PowerView® app.
-  Placera gärna en Scene fjärrkontroll för vägg på några utvalda 

platser i huset.
-  Scene fjärrkontroll monteras enkelt i en Pebble®.

Pebble® Lime | Fjärrkontroll White

Pebble® Cobalt | Scene fjärrkontroll Black
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...med konstnär-
ligt utformad 
styrning.
Den väggmonterade fjärrkontrollen kan enkelt och bekvämt 
monteras på valfri vägg så att du alltid vet var du har den. Den 
fungerar på samma sätt och har samma funktioner som Pebble® 
fjärrkontroll. Den finns i ett antal olika färger för att passa din 
personliga stil. 

Färger

Black Matte White Matte Nickel Matte

PowerView® väggmonterad Scene fjärrkontroll

PowerView® väggmonterad fjärrkontroll
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 Tekniken är till 
för dig.
PowerView® Hub

Vår elegant utformade Hub kopplas trådlöst till ditt WiFi hemma. 
Det är den centrala enhet som behövs för att du ska kunna styra 
dina gardiner och aktivera de olika scenarier du programmerat.

PowerView® Förstärkare

Denna lilla enhet, som enkelt placeras i en stickkontakt, 
förstärker signalerna så att styrningen fungerar i hela huset. 
Den ger också anpassad belysning, dag- och nattetid.
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Tänk dig en värld där dina gardiner kan agera efter dina behov, justera sig 
själva automatiskt och skapa den perfekta stämningen morgon, middag 
som kväll. Just detta är det fantastiska med PowerView® motorisering – du 
kan programmera dina gardiner att placera sig precis där du önskar och 
sedan styra och tidsinställa dem genom att använda PowerView® appen i 
din smartelefon eller läsplatta. 

Låt gardinerna bli en viktig del i ditt hem och skapa en skön atmosfär genom 
att styra ljuset som du önskar. Du får funktion och design av högsta kvalitet 
när du väljer PowerView® motorisering – och du, väl igång är det svårt att 
föreställa sig livet utan dem.

Smarta gardiner gör 
ditt liv lite enklare.
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MORGON

07:30
ÖPPNA GARDINER
KÖK
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13:30
STÄNGD DELVIS

VARM  
DAG

20:30
STÄNG ALLA
HELA HEMMET

NATT
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Din önskan.
Vår prioritet.



PowerView® motorisering kan kopplas 
till många olika produktgrupper från 
Luxaflex®, Europas ledande varumärke för 
gardiner och solavskärmning.

Med PowerView® får dina gardiner en 
ännu viktigare roll än tidigare och hjälper 
till att underlätta din vardag. Kanske 
undrar du en dag hur du kunde klara dig 
utan detta smarta system.

Online Support
Mer information om PowerView® 
Motorisering, vanliga frågor och annat 
finns på luxaflex.se
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Hos Luxaflex® börjar allt med en genomtänkt design. 

Ljusreglering, energieffektivitet och enkelheten med  

en motoriserad gardin är bara några av alla de innovationer  

som förstärker skönheten i varje rum, varje dag  

– skräddarsytt för fönstret och med fem års garanti. 

The Art of Window Styling

Hitta din närmaste återförsäljare på luxaflex.se

Vägledning
Tillsammans med din Luxaflex® 
återförsäljare lär du känna 
produkterna och får inspiration att 
hitta rätt fönsterinredning till ditt 
hem.

Skräddarsytt
Dina gardiner är skräddarsydda och 
handgjorda ned in i minsta detalj.

Konsultation
Du får hjälp med att t.ex. mäta dina 
fönster och få råd om ljusinsläpp 
och mörkläggning.

Montering
Låt en auktoriserad återförsäljare 
för Luxaflex® installera och montera 
ditt system, så vet du att det blir 
professionellt gjort. Du är samtidigt 
berättigad till vår 5-åriga garanti på 
ditt köp.

Art. nr. 101 241


