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LUXORliving

Smarthus– Helt enkelt
LUXORliving er det nye smarthus systemet fra Theben.
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“LUXORliving passet perfekt
til oss, vi fikk en komplett
Smarthus løsning inkludert
App, svært rimelig. Systemet
kan også oppgraderes til verdensstandarden KNX, uten
behov for tilleggsprodukter.”

Enkelt å bruke – enkelt å programmere
Intelligent og enkelt for sluttbrukeren, intuitiv
programmering for montør. Styrer lys, varme og solskjerming. Dette er LUXORliving
Enklere kan det ikke gjøres.

LUXORplug og LUXORplay for oppstart og betjening

LUXORliving:
Enkel intallasjon
Enkelt å utvide
Med LUXORliving økes komforten og fleksibiliteten i hjemmet. Man får en hyggelig
stemning med lyssettinger som skaper den riktige atmosfæren til enhver sammenheng. Varmen reguleres automatisk og solskjermingen styres enkelt.
I tillegg kan en app styre lys, varme og solskjerming.
LUXORliving sørger også for å utnytte potensielle energibesparelser.
KNX er en verdensstandard. Dette sørger for at KNX oppgraderes med produkter og
løsninger fra flere hundre produsenter.
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Hva
oppnår du?

Enkelt å betjene
Enkelt å programmere
LUXORliving – et enkelt valg

1. Alt av

Kanskje det smarteste med LUXORliving er Alt av, man slipper
å bekymre seg om alt lys etc. er avskrudd. Et trykk på ”Borte”
eller ”Natt” bryteren sørger for dette.

LUXORliving – et enkelt valg
LUXORliving er det selvforklarende Smarthuset.
Det er så enkelt at det er morsomt å bruke. Dette
gjelder ikke bare for beboere - installatøren liker
også den enkle installasjonen, programmeringen og
oppstarten av systemet.

2. App

Med Appen LUXORplay kan du enkelt styre alle deler av din
installasjon. Lage dine egne lyssettinger og tilpasse boligen etter
ditt bruksmønster.

3. Stabilitet

LUXORliving er et driftssikkert system, brytere og termostater
er kablede. Ingen batterier og ingen problemer med forstyrrende
radiosignaler. Vedlikeholdsfritt.

4. Sikkerhet

Systemet kan sørge for å skru av strøm til kaffetrakter, strykejern m.m.

LUXORplay for betjening
Masterfunksjoner
1. Borte
Masterfunksjonen ”Borte” aktiveres
med et enkelt trykk på bryteren som typisk er plassert ved inngangsdøren. Når
denne betjenes slukkes all belysning.
Er det ønskelig senkes temperatur individuelt i alle rom.
Stikkontakter for strykejern, kaffetrakter,
ladere ol. gjøres strømløse. App-styring
eller annen form for “overstyringsløsning” kan tillegges.
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2. Hjemme
Når bryteren ”hjemme” aktiveres, tennes
ønsket belysning. Temperaturen økes
individuelt. Stikkontakter for strykejern,
kaffetrakter, ladere ol. får strøm tilbake.
3. Natt
Masterfunksjonen ”Natt” aktiviseres
med egen bryter. Bryteren er gjerne på
ett eller flere soverom. Temperaturen
senkes individuelt. Ønsket belysning
slukkes. Valgte stikkontaker gjøres
strømløse.
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Enkelt å betjene –
Din App for smarttelefoner og nettbrett
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4. Morgen
Når masterfunksjonen ”Morgen” aktiviseres fra bryteren på et av soverommene tennes ønsket belysning. Stikkontakter for strykejern, kaffetrakter, ladere
ol. får strømmen tilbake. Temperaturen
økes individuelt.

LUXORplug for oppstart

LUXORplay er appen for praktisk, sikker og enkel bruk
av LUXORliving. Bruker kan lage egne settinger for
lysscener, tilstedesimulering, temperatur endring etc.

Enkelt å sette opp –
LUXORplug er et kostnadsfritt programmeringsverktøy
fra Theben. Windows basert – raskt, sikkert, enkelt
Ingen spesialkompetanse nødvendig.

Stemmestyring
Fremtidsrettet –
Klargjort for stemmestyring.
”Alexa; Sett på lys stue til 50%”
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Topologi / Oppbygning

Produkter

Internett/LAN

Brytergrensesnitt ”piller”
Nettverks router

Pille 2-kanal T2
Pille 4-kanal T4
Pille 8-kanal T8
Smarttelefon/nettbrett

PC / Mac

Termostat
4800402
4800404
4800408

Termostat R718
Med 4 binærinnganger

Relèutgang 4-kanal S4
Relèutgang 8-kanal S8
Relèutgang 16-kanal S16

4800420
4800425
4800429

Aktuatorer
eksternt montert

Dimmer 2-kanal D2
Dimmer 4-kanal D4

4800470
4800475

varmeutgang 6-kanal H6, 24-250V
varmeutgang 6-kanal H6 24V

4800440
4800441

Mini rele 2X16A m/2 inng. S1
Mini pers.utg 2X10A m/2 inng.
Mini dimmer 250W m/2 inng D1

4800480

Disse tilkobles impulsbrytere.
4- og 8- kanaler kan tilkobles
temperatur sensor

Aktuatorer DIN skinne
IP gr.snitt

Binærinngang
“pille”

Dimmeaktuator

Termostat

Relèaktuator

Lys

Lys

Bryter eksempler
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Binærinngang

Persienne/markise
aktuator

Solskjerming

Værstasjon

Varmeaktuator

Varme

4800520
4800550
4800570

Øvrige produkter

Aktuatorer

Sensorer

Konvensjonell
bryter

Spenningsforsyner

Standard impulsbrytere benyttes. Brytere kan graveres.
Velg mellom standard brytere, eller velg en av JUNG
sine mange design brytere

Spenningsforsyner P640
IP grensesnitt IP1
persienneutgang 4-kanal J4
persienneutgang 8-kanal J8
Binærinngang B6
Værstasjon M140

4800990
4800495
4800450
4800455
4800430
4800490
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