
MOVE

INTUITIVE KONTROLLER 

Silent Gliss



Træk gardiner, persienner og andre elektriske Silent Gliss 
systemer til og fra med din smartphone, tablet eller PC. 
Uanset om du er hjemme eller på farten, kan du med 
vores intuitive app programmere automatiske åbne- og 
lukketider. Du kan også lade systemerne følge solopgang 
og solnedgang automatisk.

Legende let betjening 
af hele Silent Gliss 
serien!

BETJENINGSMULIGHEDER

Silent Gliss Move kan bruges sammen 
med fjernbetjeningssystemet  
SG control L eller alene.

Alle Silent Gliss-systemer med en 
modtager af typen SG control L kan 
betjenes med Silent Gliss Move. 
Mulighederne for at betjene dine 
forskellige systemer bliver dermed 
noget nær uendelige.

Hent Move-app’en i App Store.



 SERVERSÆT

Du skal bruge Move serversættet 
SG 9960 (bestående af server og 
transmitterstick) samt app-softwaren 
for at kunne betjene Silent Gliss-sy-
stemerne med din smartphone, tablet 
eller PC. Systemets transmitter-
stick råder over 15 programmerbare 
kanaler.

NØGLEFUNKTIONER

VÆRELSER

Enhederne kan samles i fælles værelses-
grupper for nem betjening.

SCENER

Scene-modus gør det muligt at samle 
diverse enheder fra forskellige rum i en 
fælles gruppe. Alle enhederne kan nu 
betjenes samlet og programmeres til at 
følge automatiske lukke-åbnetider eller 
solopgang og solnedgang.

REMOTE HOME*

Silent Gliss systemerne kan betjenes via 
smartphone, tablet eller desktop (app), 
uanset hvor i verden, du befinder dig.

*kræver abonnement

ASTRO-FUNKTION

Astro-funktionen giver mulighed for at 
åbne og lukke ifølge solens op- og 
nedgangstider!  

Silent Gliss Move giver 
dig fuld kontrol
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Stilhedens arkitekter

Silent Gliss er verdens førende leverandør af gardinsystemer 
til indendørs solafskærmning.
Vore schweiziske ingeniører har siden 1952 arbejdet med 
innovative og bæredygtige løsninger, enestående design 
og kvalitet. Vi fremstiller skræddersyede gardiner og 
solafskærmningssystemer af højeste kvalitet og med verdens 
mest lydløse og lette teknik.

Silent Gliss fremstiller tilpassede gardiner og persienner efter 
kundens behov. Vi tilbyder også support 
og teknisk rådgivning.
Silent Gliss står for innovative løsninger, 
exceptionel design og enestående kvalitet.

Silent Gliss Denmark
info@silentgliss.dk
silentgliss.dk

SINCE

 

19
52


