
Új |  QS fényszabályzó rendszer 
 Teljesen testreszabható, előre programozható világítási és sötétítő vezérlőrendszer



A Lutron® QS technológia bemutatása

Egyszerű használat
A GRAFIK Eye QS és a seeTouch® QS paneleken  
nagy, feliratozható, megvilágított gombok találhatók.  
A GRAFIK Eye QS ezen felül többnyelvű információs  
kijelzővel is rendelkezik.

Egyszerűen betervezhető és beilleszthető
A GRAFIK Eye QS és a Sivoia® QS sötétítő rendszer  
illesztőegység nélkül is együtt működhethetők.  
Ráadásul a GRAFIK Eye QS rendszer közvetlenül  
el van látva mozgásérzékelővel, és összeköttetésben  
van az audiovizuális és épületvezérlési rendszerekkel.

Nagyon halk működés
A Sivoia QS sötétítőrendszer 44dBA/m minimális zajszinttel 
működik. Úgy szabályozza a napfény beáramlását, hogy  
nem zavarja a helyiségben folyó tevékenységet.

Precíz természetesfény-szabályozás
A Sivoia QS sötétítő rendszer a Lutron által szabadalmaztatott 
nagyon csendes elektronikus motorral működik, hogy a rolókat 
csendesen, precízen, a legnagyobb eleganciával vezérelhesse.  
A rolók egymással teljes összhangban működnek beleértve az  
indulást, a mozgást és a megállást is. A minimálisan fennmaradó 
20 mm fénycsík maximális lefedettséget biztosít az ablakokon.

Energia-megtakarítás
A GRAFIK Eye QS az energia-megtakarítást is jelzi, továbbá beépített 
belső vezérlésű csillagászati és időzítős órával és mozgásérzékelővel 
is rendelkezik, így a világítást kézzel felkapcsolva az automatikusan 
lekapcsolódik, továbbá képes a világítást előre programozott  
szintekre úsztatni. A Sivoia QS rolók a nap által okozott felmelegedést 
oly mértékben korlátozzák, hogy a klímaköltségek akár 10%-al is 
csökkenthetők.

Az új Lutron® QS technológia lehetővé teszi, hogy egy helyiségben egyedi módon egyszerre 
szabályozza a természetes és a mesterséges fényt. A GRAFIK Eye® QS programozható  
fényszabályzó rendszerrel a fényt és az elsötétítést akárhol a tevékenységhez igazíthatja, 
legyen szó kereskedelemről, oktatásról vagy az otthonáról. Minden beállítás egyetlen  
gombnyomással előhívható. Az új QS technológia az egyszerű és kényelmes működtetés  
ellenére igen látványossá varázsolja környezetét.
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L6 zóna

S2 zóna

L1 zóna

L5 zóna
L4 zónaL2 zóna

L3 zóna

S1 zóna

A fényszabályozás beállításának alapjai: zónák

Megvilágítási zónák

L6 zóna: Előadói terület

L5 zóna: Falmosó világítás

L4 zóna: Ablak

L3 zóna: Függesztett lámpatestek

L2 zóna: Asztal feletti mélysugárzók

L1 zóna: Mennyezetbe épített mélysugárzók

Egy-egy zóna lehet akár egyetlen lámpa vagy sötétítő,  
vagy akár ezek csoportjai, melyek külön-külön kapcsolóval 
vagy dimmerrel szabályozhatók. A GRAFIK Eye® QS  
rendszerrel minden egyes világítási képet úgy alkothat  
meg, hogy több zónát egyszerre vezérelve a kívánt 
fényerősség eléréséhez optimalizálja a világítást és  
a sötétítést.

Elsötétítési zónák (csoportok)

S1 zóna: teljesen lesötétítő vászon

S2 zóna: áttetsző sötétítővászon
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Világítási programok: üzleti élet

1. világítási kép: megbeszélés
Engedje fel a rolókat, hogy a reggeli megbeszélésen 
munkatársait feltölthesse a beáramló napfény. A világítást  
állítsuk alacsony fokozatra, hogy energiát takaríthassunk 
meg anélkül, hogy a munkaterület félhomályban lenne.

2. világítási kép: videós oktatás
Általánosságban a világítás ne legyen túl erős, hogy a TV 
képernyő ne tükröződjön, de a jegyzeteléshez az asztal 
felett elég fény legyen. A lesötétítőket teljesen engedje le, 
hogy minimalizálja a tükröződést.

A világítás és a sötétítő rendszer vezérlésével tegye tárgyalóját sokoldalúvá, 
bármely tevékenységre alkalmassá, legyen szó kerekasztal beszélgetésről, 
előadásról, videó prezentációról vagy éppen a takarításról. Mozgásérzékelővel 
energiát is megtakaríthat, hiszen automatikusan lekapcsolja a világítást, ha senki 
nincs a teremben.
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3. világítási kép: tanácskozás (délután)
A délutáni megbeszélés során a világítást irányítsa a  
tárgyalóasztalra. Az áttetsző rolókat engedje le, s így  
anélkül szűri ki a beáramló napfényt és meleget, hogy 
megőrzi a nyugati tájolású tárgyaló kilátását.

4. világítási kép: audiovizuális előadás (este)
Az audiovizuális előadáshoz úgy sötétítse el a szobát, hogy 
ne kapcsolja le teljesen a mennyezetvilágítást. Az ablak 
előtti megvilágítás és a félig leengedett sötétítők megfelelő 
kiegészítő fényt biztosítanak ahhoz, hogy az előadás 
élvezhető legyen, s senki ne aludjon el.

Világítási zónák  Sötétítési zónák

mélysugárzók asztal 
függesztett 
lámpatestek ablak

falmosó  
világítás előadótér teljes lesötétítő áttetsző roló

1. világítási kép: megbeszélés 40% 20% 0% 0% 75% 10% felhúzva 100% felhúzva 100%

2. világítási kép: videós oktatás 20% 50% 50% 50% 50% 20% leengedve 100% felhúzva 100%

3. világítási kép: tanácskozás 75% 50% 75% 20% 75% 30% felhúzva 100% leengedve 100%

4. világítási kép: audiovizuális 50% 30% 0% 30% 20% 10% felhúzva 100% leengedve 50%
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Világítási programok: otthonra

1. világítási kép: általános tevékenységek 
Minden világítást kapcsoljon fel a játékhoz vagy a takarításhoz.  
A rolókat hagyja felhúzva, hogy kihasználhassa a napfény előnyeit.

2. világítási kép: mozizás
A világítást állítsa a mozizáshoz legkellemesebb szintre. A  
lesötétítőket teljesen engedje le, hogy a nem kívánatos napfényt 
vagy a csillogást megakadályozza.

Egész otthonában kialakíthatja a különböző alkalmakra és tevékenységekhez 
legmegfelelőbb fényviszonyokat. Varázsolja át nappaliját a családi össze-
jövetelekhez, az olvasgatáshoz, a mozizáshoz vagy éppen a szórakozáshoz. 
Ráadásul, hogy otthona és Ön is nagyobb biztonságban legyenek, használja az 
időzítő kapcsolót, hogy amikor távol van, akkor is élettel telinek tűnjön lakása.
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3. világítási kép: televíziózás
A televíziózás kevésbé intim tevékenység mint a mozizás, így  
a fények lehetnek világosabbak. Részlegesen engedje le a  
világos rolókat, hogy a délutáni napfény kevésbé tükröződjön  
a képernyőn.

4. világítási kép: olvasás/zenehallgatás
Mivel ez relaxációs tevékenység, így a fények is finomabbak, 
bár az olvasás miatt a világításnak elegendőnek kell lennie.  
Az áttetsző rolókat teljesen engedje le, hogy a kilátást  
továbbra is megcsodálhassa, de a direkt napfény ne károsítsa 
bútorait, berendezéseit.

Világítási zónák  Sötétítési zónák

mélysugárzók asztal kiemelés lesötétítő áttetsző

1. világítási kép: általános tevékenységek 80% 90% 100% felhúzva 100% felhúzva 100%

2. világítási kép: mozizás 0% 30% 10% leengedve 100% felhúzva 100%

3. világítási kép: televíziózás 60% 70% 50% felhúzva 100% leengedve 30%

4. világítási kép: olvasás/zenehallgatás 30% 65% 10% felhúzva 100% leengedve 100%

2. világítási kép: mozizás3. világítási kép: televíziózás
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  Sivoia QS sötétítő rendszer
•  Nagyon halk, precíz napfénykontroll
• Egyszerű installálás, kisfeszültségű működtetés 
• Áttetsző, diszkrét opál és teljesen lesötétítő   
 szövetek különböző színekben és formákban

 GRAFIK Eye® QS 
•  A világítási és sötétítési zónák együttes vezérlése előprogramozási lehetőséggel
•  Beépített belső vezérlésű csillagászati óra és időzítős világításkapcsoló a 

legoptimálisabb energia-felhasználásért
•  A kijelző könnyen olvasható, jelöli az energia-megtakarítást, a világítási szintet és 

az időzítési információkat
• IR, PC és mozgásérzékelő csatlakozó

A QS vezérlőrendszer: 
rendszerösszetevők

 Ethernet vagy RS232 kommunikáció
• Zavartalan összeköttetés a világítási, a sötétítő, az audiovizuális  
 és az épületfelvezérlési rendszerek között

  Bemeneti/kimeneti illesztőegység
•   Egyszerű, más gyártó számára csatlakozást biztosító  

interfész relés bemenettel
•   Kis feszültségű A/C motoros vezérlés
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 seeTouch® QS fali kezelőpanel
•  Számtalan stílusban és nyomógomb-variációban elérhető
•  Opcionális fel/le szabályzó gombok, infravörös érzékelő
•  Fény- és/vagy sötétítés-szabályozás
•  Nagy szín- és felület-kikészítés választék
•  Alap és egyedi feliratozású verziók (megrendelés alapján)

  QS többfunkciós panel tápegység
•  Áramellátás és a kommunikáció biztosítása a Sivoia QS 

sötétítő rendszer, kezelőpanelek és egyéb eszközök között
•  Kézi vezérlésátvevő kapcsolók a rendszer ellenőrzésére
•  Beépített kapcsolatdiagnosztika a kábelezési és  

kommunikációs hibák felderítésére

 Sivoia QS infra távirányító
•  Felhúzva/Leengedve és fel/le szabályzó gombok 
•  Egy vagy több roló együttes vezérlése 

Egyetlen közös kommunikációs kapcsolat
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Megvilágított zóna gombok
növelheti vagy csökkentheti a zónák fényeit  
LED-es világítási szint kijelzés  
minden zónához

Sötétítő vezérlő
feliratozott, megvilágított 
nyomógombok 
(igény szerint változtatható)

Információs kijelző
könnyen ellenőrizhető az energia-megtakarítás,  
a világítás szintje illetve az időzítési információk 
(több nyelvű)

 Csatlakozási lehetőségek:
• infravörös vevőhöz
• számítógéphez
• kisfeszültségű mozgásérzékelőhöz (24 VDC)
• audiovizuális és épületfelügyeleti rendszerekhez 
 RS232 vagy ethernet vonalon keresztül
•  további kezelőpanelekhez 
• további GRAFIK Eye QS vezérlőkhöz
• Sivoia® QS motoros sötétítőhöz

Színvariációk (lásd 22-23 old.)
számtalan szín és felületválaszték 
bármely környezetbe belesimul

Távirányító infravörös érzékelővel
Infravörös kézi vezérlést biztosít

Világítási vezérlő 
feliratozott, megvilágított  
nyomógombok a világítási  
képek és/vagy a  
sötétítők kiválasztására 
(igény szerint változtatható)

Időzítő
az energia szimbólumoknak 
megfelelő időzítés  
(több nyelvű)

Jellemzők
 GRAFIK Eye® QS
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Világítási vezérlő 
feliratozott, megvilágított  
nyomógombok a világítási  
képek és/vagy a  
sötétítők kiválasztására 
(igény szerint változtatható)

  Sivoia QS sötétítők
•  csendes, könnyed mozgás programozható  

megállítási pontokkal
•  3mm-es távolságok a sötétítők között
• egyszerű, kisfeszültségű installálás

  Precíz természetesfény-szabályozás
  A Sivoia QS sötétítő rendszer a Lutron által  

szabadalmaztatott nagyon csendes elektronikus 
motorral működik, hogy a rolókat csendesen, 
precízen, a legnagyobb eleganciával vezérelhesse. 
A rolók egymással teljes összhangban működnek 
beleértve az indulást, a mozgást és a megállást is. 
A minimálisan fennmaradó 20 mm fénycsík  
maximális lefedettséget biztosít az ablakokon.

 Egyszerű kezelés
  seeTouch® QS fali kezelőpanelek egyszerű,  

intelligens vezérlést tesznek lehetővé a Sivoia  
QS sötétítő rendszerekkel együtt. Feliratozott  
és megvilágított gombok a még könnyebb 
kezelhetőség érdekében. A preset gombok 
lehetővé teszik, hogy bármikor előhívható legyen 
bármelyik kedvenc beállítása. Válasszon a  
széles forma- és színválasztékból, amely minden 
környezetbe könnyedén beilleszkedik.

Nagyon halk működés
 A Sivoia QS sötétítő rendszer 44dBA/m  
minimális zajszinttel működik. A természetes  
fény beáramlásának szabályozása anélkül  
történik, hogy az adott helyen folyó  
tevékenységet megzavarná.

Könnyű betervezni, installálni és integrálni
Sivoia QS sokféle olyan jellemzővel bír, amely  
könnyen és rugalmasan kivitelezhetővé teszi  
projektjeit. Az univerzális kapcsolók és az új 
egyszerűbb kábelezés még könnyebbé teszik  
a rendszerkialakítást. 

Teljes fényvezérlés
A GRAFIK Eye® QS és a Sivoia QS rendszerek 
kombinálásával egyéni módon szabályozhatja mind a 
természetes, mind a mesterséges fényt. A Lutron QS 
technológia bármilyen más Lutron világítási vezérlővel 
problémamentesen integrálható - illesztőegység 
nélkül.

Sivoia® QS sötétítők

Jellemzők
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Fali kezelőpanelek

5 nyomógombos kezelő infravörös 
vevővel fel/le léptetővel (a kép az  
eredeti méretet mutatja)

7 nyomógombos kezelő  
fel/le léptetővel

Dupla 3+3 nyomógombos  
kezelő fel/le léptetővel

2 nyomógombos kezelő

5 nyomógombos kezelő 
fel/le léptetővel

4 nyomógombos kezelő

8 nyomógombos kezelő  
infravörös vevővel  
fel/le léptetővel

International seeTouch® QS fali kezelőpanelek
Minden panel választható alap vagy feliratozott  
verzióban (megrendelés alapján) (10 modell)
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 seeTouch® QS fali kezelőpanel
 Minden panel választható alap vagy  
 feliratozott verzióban (megrendelés   
 alapján) (14 modell)

5 nyomógombos kezelő infravörös  
vevővel fel/le léptetővel (a kép az  
eredeti méretet mutatja)

3 nyomógombos kezelő 
fel/le léptetővel

Dupla 2+2 nyomógombos  
kezelő Dupla fel/le léptetővel

5 nyomógombos kezelő

1 nyomógombos kezelő 2 nyomógombos kezelő  
infravörös vevővel  
fel/le léptetővel

3 nyomógombos kezelő
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vezérlési 
stratégiák

• Az eltárolt világítási képekkel 
  kényelmesebben előhívhatók 
 a világítási beállítások, mint  
 a  dimmerek egyenkénti  
 szabályzásával.
•  4 világítási kép hívható elő a  

fő programozópanelen, 
16 kép pedig a további fali 
kezelőegységek segítségével

•  A napfény is egy fényforrás, 
ezért a tevékenységhez és 
napszakhoz legmegfelelőbb 
fényviszony eléréséhez  
ugyanúgy szabályozásra 
szorul

•  A sötétítők előre is  
beprogramozhatók a világítási 
képekkel, de külön-külön  
is működtethetők.

•  A sötétítők áttetsző és  
fénylezáró anyagból is  
készülhetnek.

•  Az időzítés segítségével egész 
nap a beállított időpontokban 
automatikusan változtathat  
a viszonyokon

•  Az időzítővel rendszeresen 
lekapcsolhatja a világítást, 
s zárás után leengedheti a 
sötétítőket olyan helyeken 
is, ahol általában kézzel kell 
mindezt elvégezni.

•  Az időzített eseményeket az 
órához és a napfelkelte- 
naplemente időpontjához 
viszonyítva is beállíthatja.

•  A mozgásérzékelővel  
hatékonyan csökkenthető 
az energiafogyasztás, mivel 
ha senki nincs a szobában 
automatikusan lekapcsolja  
a világítást.

részletek

A különböző vezérlési stratégiákkal minden helyiségben biztosítható a funkcionális 
világítás és az energia-megtakarítás. Amíg a látványelemek programozhatósága 
minden QS rendszernek a része, addig ezek a kiegészítő stratégiák ettől függően 
vagy függetlenül is kihasználhatók.

Világítási képek  
programozása

Az előre beállított különböző  
célokat szolgáló egyedi  
világítási képek könnyen 
előhívhatók.

Természetesfény- 
szabályozás

Halkan, precízen és elegáns  
módon szabályozható  
fényviszonyok mindössze  
egy gombnyomással.

Időzítés

Automatikus világítás-  
és sötétítés-szabályozás  
a felhasználó által  
meghatározott intervallumokban.

Mozgásérzékelő

A szobában való tartózkodástól 
függően automatikus a világítás 
fel/lekapcsolása.
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•  Jellemző kihangsúlyozandó 
helyek a térben: bejáratok, 
előadói tér, az ágy mentén 
vagy az asztalnál

•  A fali kezelőpanelek  
funkcionalitástól függően 
különböző nyomógombokkal 
választhatók (Be/Ki kapcsoló, 
Preset azaz Programozás, 
sötétítő vezérlő kapcsoló, stb.)

•  A fali kezelőpaneleken a  
világítást és a sötétítést  
szabályozhatjuk kapcsolóval, 
előhívható világítási képekkel, 
fel/le léptetővel 

•  A particionálás segítségével 
a világítás vezérlése követni 
tudja a térben történt  
változásokat pl. falak  
mozgatása 

•  A vezérlés infravörös 
partíciószenzorok  
segítségével lehet akár 
manuális, akár automatikus

•  A mobil vezérlő lehet akár  
Lutron távirányító, vagy 
bármely “tanítható”  
univerzális távirányító is

•  A világítási képek és az  
egyedi sötétítési zónák ezen 
az eszközön keresztül is 
előhívhatók

•  Hozzáférést biztosít az au-
diovizuális vagy az  
épületvezérlési rendszereken 
keresztül az előhívható  
világítási képekhez és az 
egyedi sötétítési zónákhoz

•  A világításvezérlés és az  
audiovizuális vagy  
épületvezérlési rendszerek 
között a létrehozható 
kapcsolatok: RS232, Ethernet, 
infravörös vagy száraz  
kontaktusok

Area 1

Area 2

WATCH
1/1
TV

DVR

HDTV
DVD

DSS
VCR

LIGHT

Fali kezelőpanel

Vezérlési lehetőséget  
biztosít az adott  
helyiségben bárhol.

Particionálás

A világítást a terem  
megváltoztatott  
kialakításához igazítja.

Mobil vezérlés

Infrával ellátott távirányítón 
keresztül biztosítja a fények  
és a sötétítők kézi vezérlését.

Audiovizuális integráció

Összekapcsolja a világítási, 
sötétítő, audiovizuális és  
épületvezérlési rendszereket.
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Ötvözze a rugalmasságot és funkcionalitást a  
hatékony energia-felhasználással

Tippek tárgyalókba:

A konferenciatermek napszaktól és a tevékenységtől függően  
rugalmasan variálható világítást és árnyékolást igényelnek.

Világítási képek programozása
 Előre beállíthatók a legjellemzőbb események, pl.  
megbeszélés, audiovizuális előadás, prezentáció, 
előkészületek, zárás

Természetesfény-szabályozás
 Az optimális hatás elérése érdekében az adott  
eseménynek megfelelően alkalmazza az áttetsző  
és/vagy teljesen lesötétítő árnyékoló rendszereket.

Mozgásérzékelő 
 Úgy helyezze el a mennyezeti szenzort a teremben, hogy  
automatikusan lekapcsolhassa a világítást. Energiatakarékossági  
szempontból tanácsos azon rendszerkialakítás, ahol a világítást  
csak manuálisan lehet felkapcsolni.

Fali kezelőpanelek
 Egy egyszerű 2 nyomógombos kezelőt helyezzen  
el a bejárat(ok)nál és egy különálló sötétítő vezérlőt  
az ablakoknál.

Audiovizuális integráció
Kapcsolja össze a lapos képernyős TV-t a világítással  
és az árnyékolással. Automatikusan válassza ki az  
A/V beállítást amikor a televízió működik és jelet kap a 
számítógéptől.
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Sivoia® QS teljes fénylezáró és 
áttetsző árnyékoló csoport

GRAFIK Eye® QS  
szabályozó rendszer

International seeTouch QS  
bejárati fali kezelőpanel

RS-232 vagy ethernet illesztő egység

Mozgásérzékelő szenzor 
(külső személyek)

International seeTouch® QS kettős 
sötétítő rendszer fali kezelőpanel

Prezentációs terület
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A kifinomult világítás  
fokozza a dizájn-élményt

Tippek kávézóhoz:

Az éttermek a világítással megteremthetik vagy kiegészíthetik a  
megfelelő légkört.

Világítási képek programozása
Tanácsos beprogramozni a fontosabb napszakoknak megfelelő  
világítást: pl. ebéd, délután, kora este, késő este, munkaidő után

Időzítés
Úgy programozzon, hogy a változtatások automatikusak legyenek, 
hiszen jobb, ha a személyzetnek is több ideje jut a vendégekre. A fény 
hosszabb idejű úsztatása szinte észrevehetetlenné teszi a változásokat.

Fali kezelőpanelek
A fali kapcsoló vezérlését mutassa meg a pultosnak/tulajdonosnak,  
hogy szükség esetén megfelelően korrigálhasson.
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GRAFIK Eye® QS  
vezérlő egység

International seeTouch® QS fali 
programvezérlő kezelőpanel

International seeTouch® QS fali 
programvezérlő kezelőpanel

Konyha

Iroda

Bár

Étkező
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Legyen otthona kényelmes  
és elegáns!

Tippek otthonra:

Az ilyen fényszabályozás révén bármilyen tevékenységhez  
megfelelő környezetet teremthet. Beállíthatja, hogy a sötétítők  
szinte észrevétlenül ereszkedjenek a kívánt pozícióba. Ha kívánja,  
csökkentheti a tükröződést, megcsodálhatja a külvilágot vagy 
egyszerűen csak elsötétítheti a szobát, hogy megvédje bútorait a  
káros UV sugaraktól.

WATCH
1/1
TV

DVR

HDTV
DVD

DSS
VCR

LIGHT

Természetesfény-szabályozás
Alkalmazza az áttetsző sötétítő rendszert, hogy ne  
vakítson a fény s ne forrósodjon fel otthona.

Fali kezelőpanelek
A bejáratnál helyezze el a sötétítő rendszer vezérlőjét. 
Válasszon ki egy előre programozott árnyékolást, vagy 
kedve szerint állítsa be a redőnyöket.

Hordozható távvezérlés
A sötétítést egyszerűen szabályozhatja távirányítóval is. 
Tetszése szerint engedje be vagy zárja ki a külvilágot, 
anélkül hogy kényelmes foteljéből fel kellene állnia
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Sivoia® QS áttetsző anyagú  
sötétítők csoportja

Sivoia QS távirányító

seeTouch® QS fali sötétítő 
rendszer fali kezelőpanel 
beépített infravevővel
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Galvanizált alumínium előlapok

Fém előlapok

Bármilyen környezetbe  
illeszkedő színek

Műanyag matt előlapok

Fehér  
(WH) f, s, b

Elefántcsont  
(IV) f, s, b

Bézs  
(BE) f, s, b

Mandula  
(AL) f, s, b

Barna  
(BR) f, s, b

Szürke  
(GR) f, s, b

Fekete 
(BL) f, s, b

Világos 
mandula  
(LA) f, s, b

Fényes réz  
(BB) f, s

Szatén réz  
(SB) f, s

Antik bronz  
(QZ) f, s

Fényes króm 
(BC) f, s

Szatén nikkel  
(SN) f, s

Szatén króm  
(SC) f, s

Antik réz  
(QB) f, s

Fényes nikkel  
(BN) f, s

Tiszta  
alumínium  
(CLA) f, s

Fekete  
(BLA) f, s

Réz  
(BRA) f, s

f

s

 b

f  előlap színválaszték
s  középvonal színválaszték
b  nyomógomb színválaszték

Színválasztási segédlet a

GRAFIK Eye® QS seeTouch® QS seeTouch QS  
International  
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International fali kezelőpanelek előlapjai

Csillámszürke  
(AR) f, s

Sötét csillám 
(MC) f, s

Sarkvidéki fehér 
(AW) f, s, b

Satin Color® műanyag matt előlapok

Tűzvörös  
(HT) f, s

Terracotta  
(TC) f, s

Sivatagi rózsa  
(DS) f, s

Kő  
(ST) f, s

Mészkő  
(LS) f, s

Éjfekete  
(MN) f, s

Szürkésbarna  
(TP) f, s, b

Porcelánfehér  
(BI) f, s, b

Tojáshéj 
(ES) f, s, b

Hófehér  
(SW) f, s, b

Sötétvörös  
(MR) f, s

Szilva  
(PL) f, s

Türkiz  
(TQ) f, s

Hangazöld  
(GB) f, s

Lazúrkék  
(BG) f, s

Mochaachát  
(MS) f, s

Figyelem! A műanyag fekete matt 
nyomógombok az international  
seeTouch® QS fali kezelőpanelekhez  
is választhatók.

Kék üveg  
(SG) f, s

Aranyhomok  
(GS) f, s

Palládium  
(PD) f, s

Sienna 
barna  
(SI) f, s

seeTouch QS  
International  

Próbálja ki a GRAFIK Eye® QS  
Visualizer programot, hogy segítségével Ön is 
megtervezhesse egyedi kinézetű vezérlőpaneljét; 
hozzon létre új modelleket, megrendelésre 
váró formátumokat. A programot akár online, 
akár nyomtatott formában is bemutathatja a 
tervezőknek vagy partnereinek az alábbi linken 
keresztül: 

www.lisys.hu/lutron

Lutron | 23



Hitvallásunk  Egyedülálló háttértámogatás

Lutron legfőbb célja, hogy partnereinek mindig a 
legkiválóbb minőséget és megoldásokat kínálja,  
melyekhez a legjobb teljesítmény párosul, s  
mindezt globális háttértámogatással  
és szervízhálózattal egészíti ki. 

A fényerő-szabályozással környezetünket is óvjuk, 
hiszen az energiaköltségek csökkentésével  
meghosszabbítjuk és biztonságosabbá tesszük 
bolygónkon az életet A Lutron ennek érdekében 
magas minőségű, elegáns kivitelű termékeket  
állít elő, s mindig törekszik a környezettudatos  
megoldásokra. Folyamatosan kutatunk és  
fejlesztünk, elébe megyünk a piaci igényeknek, 
hogy tartani tudjuk a magas minőséget, a korrekt 
szállítást és az racionalizált árakat. 

Cégünknek több mint 250 szabadalma ismert, s 
15 000 terméknél is többet állítunk elő. Büszkén 
állíthatjuk, hogy 45 éves fennállásunk alatt  
megfeleltünk a legmagasabb minőségi és  
szolgáltatási követelményeknek is. A termékeket, 
mielőtt elhagyják a gyártósort szigorú minőségi 
ellenőrzésnek vetjük alá, s ha vevőink bármilyen  
segítségre szorulnak, szakembereink akár  
személyesen, akár telefonon keresztül bármikor  
rendelkezésre állnak.

 Professzionális tervezői közreműködés
•  Temék-, alkalmazás- és rendszerismeret, hogy az Ön projektcéljai  

maradéktalanul megvalósulhassanak
• Műszaki rajzzal és leírással egybekötött tervezési tanácsadás  
 műszaki specifikáló szerveknek
•  Gyors munkavégzés a határidős tervezés elősegítésére
•  Prototípuskészítés és az elkészült rendszer működésének kiértékelése  

(megvalósíthatósági tanulmány)
• Globális projektmenedzsment

 Kitűnő szervizháttér
•  Folyamatos és megbízható szervízelés 
•  Egész világon elérhető, az adott helyen dolgozó képzett mérnöki szervizháttér,  

akik gyártói szervizoklevéllel és a gyár részéről teljes támogatottsággal rendelkeznek
•  24 órás 7 nyelven elérhető telefonos műszaki segélyvonal
• Folyamatos működést biztosító előre megtervezett éves karbantartási periódusok,  
 melyek révén a garanciális időszak kiterjeszthető, továbbá személyre szabott üzemeltetési tréning
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www.lutron.com

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299 
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megtervezhesse egyedi kinézetű vezérlőpaneljét; létrehozva ezzel a kívánt  
modellszámot és a rendelési űrlapot. A programot akár online, akár nyomtatott  
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