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STYR SELV ELLER FÅ HJÆLP 
Man kan selv styre og indstille alle funktionerne i gardinstangen, f.eks. selv indstille tidspunkter for, 
hvornår gardinet skal trækkes fra om morgenen og for om aftenen for hver enkelt ugedag. Er man 
f.eks. i sommerhuset, kan man på brugerfladen se, om en gardinstang derhjemme er trukket for eller 
fra. Man kan trække gardinet for eller fra, hvor end man befinder sig for at simulere tilstedeværelse 
hjemme i sin bolig. Man kan aktivere, om termostyringen i stangen skal være aktiv, så gardinet 
trækkes for ved en temperatur, som man selv indstiller for et givent rum i boligen.  
ODSIF kan altid hjælpe med indstillingerne, hvis dette ønskes. Med den smarte WIFI-version får 
ODSIF muligheden for at yde fjernsupport og behøver ikke komme fysisk ud til det sted, hvor 
gardinstangen er monteret. Således er der mulighed for at hjælpe med det samme uden ventetid og 
omkostninger til udkørsel.  
Er ODSIF WIFI installeret på institution, plejecenter eller lignende, kan ODSIF varetage al 
vedligeholdelse og alle indstillinger via fjernsupport. 
 
ODSIF er et dansk firma, der tilbage i 2006 lancerede sin første intelligente gardinstang med 
display på selve stangen til programmering af de automatiske funktioner. Siden er produktudvalget 
blevet suppleret med flere modeller og produkter, bl.a. en gardinstangsmodel til IHC, en trådløs 
kontakt i LK-design til betjening af stangen og sågar gardinstænger, der kan kommunikere med 
stemmestyring. Den automatiske gardinstang er blevet særlig populær som forebyggende 
tyverisikring, da den medvirker til at få boligen til at se beboet ud, også når man er på ferie. De 
seneste år er ODSIFs gardinstænger blevet installeret som velfærdsteknologisk hjælpemiddel hos 
handicappede og ældre både i egen bolig og på plejecentre. 
 
Priseksempel: Gardinstang med indbygget wifi, 120 cm – pris DKK 2.900,- inkl. moms. 
 
FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, KONTAKT: Gitte Bruhn Carstens, ODSIF, 3460 Birkerød, 
telefon 45 81 22 11 – info@odsif.dk - www.odsif.dk  
 


