
Silent Gliss Move – 
käyttömahdollisuuksien uusi ulottuvuus 



Silent Gliss Move antaa sinulle täyden hallinnan

älypuhelin

tabletti

reititin

lähiverkkoyhteys Move-
palvelinsarja 

internet

PC

Kaikki Silent Gliss -tuotteet 
täysin hallinnassasi!

Voit käyttää verhoja, sälekaihtimia ja muita sähköisiä 

Silent Gliss -järjestelmiä älypuhelimella, tabletilla tai 

tietokoneella. Oletpa sitten kotona tai matkalla, tällä 

luotettavalla ja intuitiivisella mobiilisovelluksella voit 

ohjelmoida verhojen avaus- ja sulkemisajat. Voit valita 

myös automaattisen ohjelmoinnin auringonnousun ja 

-laskun mukaan.

Silent Gliss Move -sovellusta voi käyttää yhdessä 

Silent Gliss 9940 -kaukosäädinjärjestelmän 

kansa tai täysin itsenäisenä kokonaisuutena.

Silent Gliss Movella voi ohjata kaikkia 

Silent Gliss -järjestelmiä, jotka on 

varustettu 9940-vastaanottimilla, joten 

käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Lataa Move-sovellus Apple App Storesta, Google Play 

-kaupasta tai Windows-kaupasta.



Laitteistovaatimukset:  
Silent Gliss Move -palvelinsarja

Move-palvelinsarja Silent Gliss 9960 (johon 

kuuluu palvelin ja lähetintikku) ja sovellusohjelma 

mahdollistavat moottoroitujen Silent Gliss -järjestelmien 

käyttämisen älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. 

Lähetintikussa on 15 ohjelmoitavaa kanavaa.

Scene-tila
Scene-tilassa voit ryhmittää eri 

huoneissa olevia tuotteita yhteen 

käytettäväksi ohjelmoitujen 

avaamis- ja sulkemisaikojen 

mukaisesti, auringonnousun ja 

-laskun mukaan tai lisävarusteena 

saatavien anturin ohjaamina – 

kaikki tämä yhdellä painikkeella.

Huoneet
Voit parantaa käytettävyyttä 

entisestään ryhmittelemällä 

järjestelmät huoneittain.

Tärkeimmät ominaisuudet

Remote Home*
Silent Gliss -järjestelmiä voi 

ohjata mistä päin maailmaa 

tahansa älypuhelimella, tabletilla 

tai tietokoneella (sovellus).

*vaatii erillisen tilauksen

Astro-toiminto
Astro-toiminnolla verhot avautuvat 

ja sulkeutuvat auringon nousu- ja 

laskuaikojen mukaan. 



Silent Gliss on maailman johtava korkealaatuisten motorisoitujen ja käsikäyttöisten verho- ja 

kaihdinjärjestelmien valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme yksilöllisyyttä, parasta laatua ja teknologiaa 

sekä tyylikästä muotoilua. Ydinosaamisemme ovat innovaatiot, joissa lähtökohtana ovat asiakkaittemme 

tarpeet. Taitavista ja kokeneista ammattilaisista koostuva Silent Glissin henkilöstö kehittää jatkuvasti 

niin uusia tuotteita kuin nykyistä tuotevalikoimaammekin. Palveleva Silent Glissin asiakastuki tarjoaa 

maailmanlaajuisesti teknistä neuvontaa sekä mittaus-, asennus- ja huoltopalveluita.
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Oy Vallila Contract Ab
Nilsiänkatu 15
00510 Helsinki

Finland
T +358 (0)20 776 7700
F +358 (0)20 776 7701

silentgliss@vallilainterior.fi

www.vallilainterior.fi
www.silentgliss.fi


