
Silent Gliss Move – 
een Nieuwe Dimensie in Gebruik



Het hele Silent Gliss-gamma 
binnen handbereik!

Bedien gordijnen, jaloezieën en andere elektrische 

Silent Gliss-systemen vanaf uw smartphone, tablet of 

desktop. Of u nu thuis of onderweg bent, met deze 

betrouwbare en intuïtieve app kunt u automatisch de 

openings- en sluitingstijden programmeren. 

De Silent Gliss Move App kan gebruikt worden in 

combinatie met de afstandsbediening  

Silent Gliss 9940 of als compleet alternatief 

worden gebruikt.

Alle Silent Gliss systemen met geïntegreerde 

ontvangers kunnen worden bediend met de 

Silent Gliss Move App en bieden eindeloze 

bedieningsmogelijkheden aan.

Download de Move App in de Apple App Store, Google 

Play Store of Windows Store.

Benodigde hardware: 
Silent Gliss Move-serverset

De Move-server set Silent Gliss 9960 (bestaande 

uit de server en zender) en de app software zijn 

vereist om gemotoriseerde Silent Gliss systemen via 

smartphone, tablet en desktop te bedienen. De zender 

heeft 15 programmeerbare kanalen.

Belangrijkste 
kenmerken

Programmatie
Het is mogelijk om automati-

sche zonsopgangs- en zons-

ondergangstijden, groepen en 

persoonlijke scenes te bedienen 

met één simple druk op de knop.

Ruimtes
Groepeer systemen in kamers 

voor ultieme bruikbaarheid.

Overal  
bedienbaar*
Silent Gliss systemen kunnen 

bestuurd worden vanaf elke plek 

in de wereld via smartphone, 

tablet of desktop (App). 

* abonnement vereist

Astro Functie
De Astro-functie maakt het ope-

nen en sluiten van de systemen 

mogelijk volgens zonsopgangs- 

en zonsondergangstijden!

Met de Silent Gliss Move App heeft u totale controle

smartphone

tablet

router

LAN connection
Move
server set

internet

PC



Silent Gliss is marktleider in het leveren van geavanceerde handmatige of gemotoriseerde systemen. 

We streven ernaar onze klanten het beste te bieden op het gebied van kwaliteit, ontwerp, technologie 

en service. Een ervaren team werkt aan nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen aan bestaande 

systemen en blijft gemotiveerd om u te helpen met uw studies, installaties en onderhoud en dit 

wereldwijd.
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Silent Gliss Benelux
België – Belgique

T +32 2 240 03 60
F +32 2 240 03 69
info@silentgliss.be

www.silentgliss.be


