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A korszerű családi és társasházak építésekor mára olyan funkciók váltak alapvető követelménnyé 
a megrendelők részétről, amelyek hagyományos villanyszerelési megoldásokkal már nem megva-
lósíthatók. Szükség van egy olyan okosotthon-rendszerre, mely logikusan, életszerűen, egyszerűen 
vezérli az egybefüggő terekbe beépített nagy számú lámpát, a motoros redőnyöket és a helyiségek 
egyedi hőmérsékletének beállíthatóságát is megvalósítja.

A német Theben épületautomatikai gyártó LUXORliving rendszere a legfontosabb épületautomatikai 
funkciókat egyesíti, mint amilyen az egyedi hőmérsékletszabályozás, fűtés-, hűtésvezérlés, mindent ki 
funkció, világítási képek, távoli elérés, a pánikfunkció, illetve a redőnyvezérlés esetén a napvédelem, 
alkony- és időprogram-vezérlés és a védelmi funkciók.
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Nyílt szabványként a KNX számtalan épületben bizonyított már, de túl költséges volt a rendszer ma-
gánházak, kisebb irodák, orvosi rendelők és hasonló célú épületekhez, emellett minden esetben mér-
nöktámogatást igényelt a beüzemelése.

A LUXORliving segítségével most olyan megbízható és elérhető árú megoldást kínálunk, amely az ETS 
(Engineering Tool Softvare) nélkül is üzembe helyezhető.

A LUXORliving egy kompakt, egyszerűen kezelhető és programozható okosotthon-rendszer, amely már 
tartalmazza a komoly épületautomatikai rendszerek előnyeit: stabil, központ nélküli rendszer, mely 
vezetékes és rádiós megoldásokkal is rendelkezik.

Nemcsak új építéseknél használható, hanem a rádiós eszközöknek köszönhetően utólag is telepíthető, 
melyek Secure kommunikációval garantálják a tulajdonosok maximális biztonságát

Modulárisan felépíthető, decentralizált rendszer

A decentralizált rendszer azt jelenti, hogy egyegy részfunkció nem függ egyetlen központi elemtől. Az 
épület összes funkciója egymással szoftveresen összehangolható, de a végrehajtást egymástól függet-
len intelligens készülékek hálózata valósítja meg. Ez a felépítés garantálja a hatékony és üzembiztos 
működést, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy nincs egy központi szerver, aminek a hibája a teljes rend-
szer leállását okozza.
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A KNX szabványon (MSZ/EN 50090) alapuló LUXORliving biztosítja, hogy több évtized múlva is bővít-
hető, az aktuális igényeknek megfelelő, a technikai újításokat adaptáló okosotthont hozhatunk létre.

Megrendelőként és szakemberként sem kell elköteleződnünk egyetlen gyártó terméke iránt sem. A 
LUXORliving rendszer KNXbuszrendszerre felfűzött eszközökből épül fel. A buszkábel az erősáram mel-
lett húzható, bármilyen struktúrában kialakítható, zavarérzéketlen. Az eszközök szabványos készülék-
méretekkel rendelkeznek, melyek kalapsínre illeszthetők és kézi nyomógombok is találhatóak rajta, 
így programozást megelőzően kézzel is be lehet avatkozni, a szükséges tesztelések elvégzése érdeké-
ben. A funkciókat különböző kezelőfelületekkel, kijelzőkkel, vagy nyomógombokkal lehet irányítani. A 
rendszerintegrátorok számára nagy előny, hogy a rendszer nagyon egyszerűen üzembe helyezhető. A 
beszerelés után a magyar nyelvű plug szoftver automatikusan felismeri az eszközöket, melyeket ez-
után egy közös platformon egyszerűen összerendelhetünk.

A LUXORliving Amazon Alexával vagy Google Assistant-tal is vezérelhető, 500 KNX gyártó akár 8000 
termékével bővíthető (ETS). Ugyanakkor olyan lakásoknál is ideális választás, ahol csak egyetlen funk-
cióra (pl. világításvezérlés) van igény.

A telepítést végző szakember egy korszerű, megbízható, modulárisan felépíthető, skálázható, decent-
ralizált és bővíthető rendszert tud kiépíteni, ami évtizedek múlva is működőképes lesz.
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Élvezze a kényelmet a neves német gyártó, a Theben felhasználóbarát okosotthon-rendszerével!
Könnyen beállítható, könnyen telepíthető, könnyen programozható

A LUXORliving fejlett funkciókat és előnyöket kínál mind a telepítőnek, mind a lakástulajdonosnak. És 
a legfontosabb, hogy könnyen használható. LUXORliving egy épületmenedzsment- rendszer, amelyet 
nagyon egyszerű beállítani és alkalmazásból vezérelhető. A rendszer innovatív és felhasználóbarát: a 
végfelhasználók egy alkalmazás segítségével üzemeltethetik, a képzett technikusok vagy rendszerin-
tegrátorok pedig az egyértelmű szoftveren keresztül állíthatják be.

Okos választás házak, lakások, éttermek, bárok, irodák, orvosi rendelők, üzlethelyiségek számára:

egyszerű üzembe helyezés,• 
egyedi nyomógombok,• 
tanúsított KNX-rendszer,• 
központi KI/BE funkció,• 
rugalmas buszkábelezés,• 
eltávolítható rendszervezérlő-központ,• 
intelligens jelenlétszimuláció.• 
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Árnyékolásvezérlés
Ahol a nap felmelegíti az üveghomlokzatokat, a LUXORliving szabályozza az árnyékolókat és biztosítja 
a szükséges árnyékolást. Egyenként, vagy akár egyszerre több árnyékolót is vezérel – mindezt
teljesen automatikusan.

Fűtésvezérlés
Esténként a LUXORliving visszaveszi a hálószobai hőmérsékletet és reggel felfűti a fürdőszobát, ezáltal 
folyamatosan biztosítva az ideális hőmérsékletet és egy nagyszerű nap kezdetét. Mindezt tökéletesen 
a lakók igényeihez igazítva. Természetesen az év minden napján, a ház minden
helyiségében.

Világításvezérlés
A LUXORliving segít megteremteni a megfelelő hangulatot a lámpák be- és kikapcsolásával, vagy a fény-
erősség beállításával a kedvenc „világítási képeknek” megfelelően. A „pánik” funkcióval a LUXORliving 
extra nyugalmat biztosít. Ha valami mozgást észlel a kertben, egy előre beállított kapcsoló az összes 
kültéri lámpát egy pillanat alatt felkapcsolhatja.

Mindig kéznél van, bárhol is jár!
A LUXORplay-alkalmazás lehetővé teszi az összes funkció vezérlését és ellenőrzését a távoli hozzáférés 
segítségével a Theben-felhőn keresztül. A hozzáférést a felhőn keresztül lehet elindítani, és néhány 
kattintással egyszerűen konfigurálható bármilyen hálózati szakértelem nélkül. A LUXORliving intelli-
gens otthoni rendszere maximálisan védett az adatlopás és manipulációs kísérletek ellen.
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www.novex.hu

Az épületautomatika egyik legnevesebb német gyártója, az idén 100 éves Theben legújabb 
okosotthon megoldásának, a LUXORliving intelligens otthon rendszerének forgalmazásához partne-
reket keresünk.

Az intelligens épületek kivitelezése során a villamos szakemberek és rendszerintegrátorok számára 
elengedhetetlen, hogy a legkorszerűbb technológiát alkalmazzák és naprakész tudással rendelkezze-
nek minden olyan rendszerrel, megoldással kapcsolatban, amelyeket a mindennapi munkájuk során 
használnak.

A LUXORliving telepítése annyira egyszerű, mint amilyen egyszerűen programozható. Kapcsolja és 
dimmeli a fényeket, szabályozza a szobahőmérsékletet, fel- és lehúzza a redőnyöket. A LUXORliving 
erről szól.

Okos választás otthonok, lakások, éttermek, bárok, irodák számára:

Egyszerű üzembe helyezés• 
Egyedi nyomógombok• 
Tanúsított KNX rendszer• 
Központi KI/BE funkció• 
Rugalmas busz-kábelezés• 
Eltávolítható rendszervezérlő központ• 
Intelligens jelenlétszimuláció• 


