
Használatra kész. 
6 egyszerű lépésben.

1. Projekt indítása
Először töltse ki az alap in-
formációkat. Projekt neve, 
címe, telepítője és az ügyfél 
adatai.

2. Áttekintés létrehozása
Létrehozhatja az épületet, 
hozzáadhat szobákat a meg-
felelő szintekhez és 
hozzárendelhet egyéni ne-
veket.

3. Eszközök integrálása 
A már telepített eszkzök auto-
matikusan importálhatók, azo-
nosíthatók és elnevezhetők. 
Vagy létrehozhatja az eszköz-
listát manuálisan offline  
állapotban.

4. Funkciók meghatározása
Használja a drag & drop  
megoldást a funkciók és a 
készülékek összerendelésé-
re. Ezzel határozzuk meg, 
mely készülékek kommu-
nikáljanak egymással.

5. Program funkciók 
Ezek a funkciók bármikor 
transzferálhatók. A projekt-
tervezés befejezése nem 
szükséges ahhoz, hogy az 
eszközöket programozni tud-
juk.

6. Vizualizáció előkészítése
A projektfájl átkerül a rend- 
szervezérlő központba.  
Ezután a funkciók rendkívül 
könnyen kezelhetők és konfi-
gurálhatók a LUXORplay  
applikáció segítségével.

Egyszerűen okos. Egyszerűen LUXOR.
LUXORliving intelligens otthon rendszer.

ÚJ
www.luxorliving.hu
Regisztráljon most és
tapasztalja meg az egyszerűséget.
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A Theben tagja az alábbi szervezeteknek:

Kövesse a Theben-t online: 

Elektro-Kamleithner Kft.
1195 Budapest | Magyarország  
Telefon +36 1 420 7545 
Fax +36 1 420 7545
info@luxorliving.hu
www.elektro-kamleithner.hu
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A LUXORliving vezérli az épületet. 
Egyszerűen biztonságos.
Az új LUXORliving intelligens otthon rendszer.

A LUXORliving a Theben intuitív intelligens otthon rendszere, 
amely teljeskörű kényelmet kínál otthonában. A LUXORliving  
intelligens otthon rendszer, amely ugyanolyan könnyen használ-
ható, mint amilyen könnyen programozható. Intelligens vezérlés 
a háztulajdonos számára, intuitív programozás a telepítést végző 
személy számára. Kapcsolja és dimmeli a fényeket, szabályozza 
a szobahőmérsékletet, fel- és lehúzza a redőnyöket. 
Egyszerűen bámulatos. Egyszerűen LUXORliving.

LUXORplug és LUXORplay 
az üzembehelyezéshez és működéshez

LUXORliving.
A teljes választék.

Számos intelligens otthon rendszer esetén a 
kapcsoló választása korlátozott. De nem a 
LUXORlivinggel. A lakástulajdonos szabadon 
választhat, mivel a bináris bemenetek és a 
nyomógomb illesztők minden szokásos kap-
csolócsaláddal működnek.

A biztonság kiemelkedően fontos - és a 
LUXORliving nélkül ez elképzelhetetlen. A 
villanyszerelő installálja a LUXORliving 
rendszert az alapbeállításokkal, majd  
egyszerűen kiveszi az eltávolítható 
rendszervezérlő központot. Így a külső 
hozzáférés teljesen kizárt. És ha később 
újra szeretné a LUXORliving további kényel-
mi funkcióit használni, akkor csak vissza kell 
tenni a hálózatba a rendszervezérlő köz-
pontot és naprakésszé tenni azt.

A különböző hangulatvilágítások és redőny-
pozíciók szabadon programozhatók,  
szükség esetén parancsokkal előhívhatók. 
Ez azt jelenti, hogy a család minden tagja 
egyénileg létrehozhatja a saját beállításait.

Egyedi 
nyomógombok

Eltávolítható 
rendszervezérlő központ

Egyéni beállítások

A LUXORliving segítségével minden sokkal egyszerűbbé válik. 
De néhány dolog, mint például a telepítési folyamat annyira egyszerű marad, 
amennyire ez a Thebentől és Luxortól elvárható.

Egyszerűen bámulatos
amikor telepítésről van szó.
Telepítés LUXORliving rendszerrel

Kapcsoló aktorNyomógomb 
interfész 

TápegységVezérlő központ 
LAN 
csatlakozással

LUXORplay a rendszer működtetéshezLUXORplug a rendszer beállításhoz

Dimmer aktorIdőjárás
állomás

Redőny aktor
Szobater-
mosztát

Fűtés aktorBináris bemenet

AktorokSzenzorokRendszerkészülékek

Funkció Csatornák Típus Cikkszám

Potenciálmentes bemenet

 2 LUXORliving T2 4800402

 4 LUXORliving T4 4800404

 8 LUXORliving T8 4800408

Kapcsoló aktor

4 LUXORliving S4 4800420

 8 LUXORliving S8 4800425

 16 LUXORliving S16 4800429

Bináris bemenet 6 LUXORliving B6 4800430

Fűtési aktor 6 LUXORliving H6 4800440

Redőny aktor

4 LUXORliving J4 4800450

8 LUXORliving J8 4800455

Dimmer aktor

2 LUXORliving D2 4800470

4 LUXORliving D4 4800475

Szobatermosztát - LUXORliving R718 4800480

Meteorológiai állomás - LUXORliving M140 4800490

Rendszervezérlő központ - LUXORliving IP1 4800495

Tápegység - LUXORliving P640 4800990

Kezdő csomagok

LUXORliving "Árnyékoló vezérlés"
1x LUXORliving IP1 rendszervezérlő központ, 1x LUXORliving P640 tápegység,
1x LUXORliving M140 meteorológiai állomás, 1x LUXORliving J8 redőny aktor,
2x LUXORliving T4 potenciálmentes bemenet

4990010

LUXORliving "Világítás"
1x LUXORliving IP1 rendszervezérlő központ, 1x LUXORliving P640 tápegység,
1x LUXORliving S8 kapcsoló aktor, 1x LUXORliving D4 dimmer aktor,
2x LUXORliving T4 potenciálmentes bemenet

4990011

LUXORliving "Árnyékolás és világítás"
1x LUXORliving IP1 rendszervezérlő központ, 1x LUXORliving P640 tápegység,
1x LUXORliving M140 meteorológiai állomás, 1x LUXORliving S8 kapcsoló aktor 1x LUXORliving D4 dimmer aktor, 1x LUXORliving J8 
redőny aktor, 4x LUXORliving T4 potenciálmentes bemenet

4990012
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Egyszerűen bővíthető.
Gyors telepítés.
A LUXORliving teret hódít.

Akik értik a dolgukat, a LUXORliving-et választják.
Okos választás otthonok, lakások, bárok, éttermek 
és irodák számára. 

A living comfort control segítségével a házak és lakások kényelmesebbé és rugalmasabbá 
válnak: kellemes munkakörnyezetet biztosít az irodákban, valamint hangulatot teremt 
bárokban és éttermekben. Mi több, a living comfort control biztosítja az energia-
megtakarításhoz szükséges optimális feltételeket.

Egyszerű használni
Page 4–5

Tökéletes fényerő
Page 6–7

Nincs pánik
Page 8–9

Jelenlét szimulálás
Page 10–11

Vezérlőközpont
Page 12–13

Szerelés, termék portfólió
Page 14–17

Fő jellemzők
 LUXORliving áttekintés
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Könnyen beállítható – telepítési 
felület Windows rendszerhez.

A LUXORplug egyszerű beállítási szoftver a 
Thebentől. Windows alapú, gyors, biztonságos, 
egyszerű. Nincs szükség előzetes ismeretekre.

Könnyen vezérelhető – felhasználói 
felület okostelefonokhoz és tabletek-
hez. 

A LUXORplay egy okostelefonon vagy tab-
leten használható alkalmazás (Android és 
iOS rendszerekhez), amely segítségével ké-
nyelmesen, biztonságosan és nagyon 
egyszerűen kezelhető a LUXORliving.

LUXORplug az üzembehelyezéshez LUXORplay a működéshez

Rendkívül egyszerű működés.
Kényelmes program.
LUXORliving – könnyen kezelhető

Intelligens otthon rendszer – ez olyan bonyolultnak hangzik! Mintha rengeteg időt kellene a programo-
zással és azzal tölteni, hogy megfejtsük, mi hogyan működik. De nem a LUXORliving esetében. A 
LUXORliving az az okos otthon rendszer, amely gyakorlatilag megtanítja Önt a saját kezelésére. Könnyen 
használható és szórakoztató kipróbálni az összes funkciót. És ez nem csak a lakók számára igaz: a 
telepítést végző személy is élvezni fogja a rendszer programozását és üzembe helyezését. 
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Tökéletes éjszakai fényerő.
Villogásmentes és zavartalan.

Létezik bármi, amit jobban szeretnének a gyerekek, mint egy jó esti mesét lefekvés előtt, 
hogy teljes legyen a nap? Ahogy a nappal éjszakává válik, úgy lesz a meséből észrevétlenül 
álom. Tökéletesen elhalványuló világítás minden fontos esti meséhez. Sárkányok és 
varázslók történeteit követően a gyerekek halvány fény mellett könnyebben elalszanak. A 
LUXORliving segítségével tökéletesen és pontosan beállíthatja a fényerősséget.

LUXORliving D4

A Theben dimmerei segítségével a fényerőt 
tetszőlegesen változtathatjuk, miközben a 
fény tökéletesen villogásmentes marad. Mi 
több, a LED lámpák teljesen, kikapcsolásig 
leszabályozhatók a LUXORliving segítségével. 

Határtalan és villogásmentes fényerő

Legyen a fényerő olyan erőteljes vagy halvány, 
ahogy Önnek tetszik. Minden helyzetben és 
időpontban megfelelő világítás: legyen szó a kony-
hai munkavégzéshez szükséges sugárzóan világos 
fényről, irányfényről a folyosón, vagy akár halvány 
éjszakai fényről a legkisebbek nyugalmáért.
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Megnyugtató
biztonságérzet.
LUXORliving - csak semmi pánik!

Jó tudni, hogy mindenki épségben és biztonságban van otthon. A LUXORliving pánik funk-
ciója fontos szerepet játszik a biztonságérzet megteremtésében. Ha bármilyen furcsaságot 
észlel, vagy szokatlan zajokat hall, egyetlen gomb megnyomásával aktiválhatja a pánik 
funkciót, amely az összes lámpát felkapcsolja és felhúzza az összes redőnyt. Ez biztosan 
elijeszt mindenkit, akinek nem kellene ott lennie. Még ha ez csak a szomszéd macskája is!

LUXORliving D4

A Theben dimmer aktorai késleltetés 
nélkül egyetlen kattintással maximális 
szintig dimmelhetők. Teremtsen 
tökéletes hangulatot az egész házban.

LUXORliving S8

A Theben kapcsoló aktorai biztosítják, 
hogy minden lámpa fel legyen kapcsol-
va és otthona sugárzóan világos 
legyen.

LUXORliving J4

A Theben redőny aktorai segítségével 
leengedett redőnyeit egy pillanat alatt 
teljesen felhúzhatja.

Dimmer aktor Kapcsoló aktor Redőny aktor
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Képzelje el, hogy távol van.
A szokások mégis folytatódnak.

Jelenlét-szimuláció a LUXORliving segítségével

Néha egyszerűen be kell zárni az ajtókat és mindent magunk mögött hagyni. Emiatt nagy- 
szerű, ha minden rendben megy tovább. Pontosan úgy, ahogy megszoktuk. A LUXORliving 
jelenlét-szimulációja biztosítja, hogy a lámpák felkapcsoljanak és a redőnyök minden este a 
megszokott időben ereszkedjenek le. Végtére is, nem kell mindenkinek tudnia, hogy Ön nincs 
otthon.

Intelligens jelenlét-szimuláció

Amikor a lakók otthon vannak, a LUXORlivinget 
használják. Amikor nincsenek otthon, a 
LUXORliving intelligens otthon rendszer 
szimulálja a jelenlétüket, míg a lakók nyugodtan 
élvezhetik a szabadságukat.

LUXORplay – csak egy kattintás, és már ott is van
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Mindent ki. 

- Drágám, megnéznéd, minden ki van-e kapcsolva? – Talán Önnek is ismerős a forgató-
könyv: az autó bepakolva, a család vár és Ön ismét átnézi az egész házat. És mikor  
végzett, még mindig ott van az érzés, hogy talán elfelejtett valamit. Ez ma már a múlté. 
A LUXORliving segítségével megnyugodhat, amint bezárja maga mögött az ajtót.  
Egyszerűen csak nyomja meg a „Mindent ki” gombot, és az mindent kikapcsol – a televí-
ziótól a sütőig. Biztos benne? Igen! A LUXORliving mindent ki funkciója egyszerűen 
praktikus.

Vezérlőközpont 
LAN bemenettel.

Minden az IP1 rendszer vezérlőközpontján 
keresztül fut, amely lehetővé teszi az összes 
eszköz kikapcsolását egyetlen kattintással. 
Csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja, 
melyikeket.

Mindent ki.
A LUXORliving talán legokosabb funk-
ciója.
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Egyszerűen rugalmas
amikor telepítésről van szó.

Az eszközök kiválasztása, telepítése, csatlakozása és programozása egyszerű. A megjelenítés 
automatikusan létrejön. A LUXORplug segítségével azonnal létrehozhatja a projektfájlt. Akár 
az irodában, akár a helyszínen végzi a telepítést – mindent a keze ügyében talál.

A LUXORliving szabványos KNX kommuniká-
ciót használ, ezáltal biztonságos befektetést 
tesz lehetővé, amely a jövőre épít, a saját 
fejlesztésű rendszerekkel ellentétben. 
A folyamatos frissítések biztosítják, hogy 
mindig az élvonalban maradhasson, és a 
rendszer könnyen bővíthető legyen. A 
LUXORlivinghez annyi KNX készüléket 
köthet, amennyi szükséges, ráadásul min-
dezt a lehető legkevésbé bonyolult módon 
teheti meg. Ez az, ami a LUXORlivinget  
annyira egyszerűvé varázsolja. Mind a 
telepítést végző személy, mind a lakástulaj-
donos számára.

Azt gondolta, hogy a LUXOR-t könnyű volt 
telepíteni? Ha ez lehetséges, a 
LUXORlivinget még annál is egyszerűbb. 
Könnyű összeszerelni, vezetékezni és 
programozni. Nem szükséges hozzá sem 
ETS, sem licensz, sem előzetes tudás. Csak 
hallgasson a megérzéseire – 
a LUXORliving gyors, biztonságos, 
egyszerű.

A LUXORliving rugalmas busz-vezetékeken 
alapul, amelynek köszönhetően a világítás, 
redőnyök és egyéb funkciók hozzárendel-
hetők a kívánt kapcsolókhoz.  
A busz-kábelezés a telepítés rugalmasságát 
gyorsan és egyszerűen biztosítja.

Egyszerű 
üzembe helyezés 

Rugalmas 
busz-kábelezés

Tanúsított 
alkatrészek

LUXORliving – intuitív működés

Kapcsoló aktorNyomógomb 
interfész 

TápegységVezérlő központ 
LAN 
csatlakozással

LUXORplay a rendszer működtetéshezLUXORplug a rendszer beállításhoz

Dimmer aktorIdőjárás
állomás

Redőny aktor
Szobater-
mosztát

Fűtés aktorBináris bemenet

AktorokSzenzorokRendszerkészülékek


