iKITLUX-LHC (home center)

LUXOM COMFORT KIT

Op een creatieve manier kies je samen met de installateur voor een duurzaam wooncomfort. Zorgeloos
gebruiksgemak dat is afgestemd op de behoeften en het levensritme van je familie. Well-Being is optimaal
en permanent genieten, dankzij de efficiënte en energiebewuste werking van het LUXOM systeem.
Met de “LUXOM comfort kit” realiseer je dit op een vlotte en efficiënte manier.
Een kant en klare oplossing voor je woning.

Mogelijkheden :
-

-

1x DS04A schakelmodule
(4x 16A/230V)
1x DS08L schakelmodule
(8x 16A/230V)
5x DS03LX schakelaar I/O
module
1x DS24P voeding
230V/24V 1A
1x DS65L IP module
1x DS30LL thermostaat
module
1x Luxom Home Center
(iPAD, iPOD, Windows,
Android server)
50x verbindings kabeltjes
voor schakelaars
1x ADD-ON verbindingskabel

-

-

-

-

Waarom kiezen voor LUXOM :
-

Eerste modules in 1995, 20 jaar
ervaring – betrouwbaar
Belgische fabrikant met
volledige productie in Belgie
Open protocol (IP gebaseerd)
Vrije keuze schakelaar
Configuratiesoftware gratis
Configuratie steeds inleesbaar,
zelfs bij verlies van data-file
-

Schakelen van 12 stuurkringen 230V/ 16A
o Per stuurkring :

Aan/uit (toggle), Puls mode (bvb bel)

Trappenhuis met instelbare tijden

Vertraagd inschakelen of uitschakelen (bvb ventilatie)

Knipperen (bvb alarm)
50 schakelaars of terugmelding led’s
o Per schakelaar

Gelijktijdig tot 4 acties sturen

Dubbel druk, kort / lang drukken, Lock functie

Led’s instelbaar vast / knipperen afhankelijk van toestand
meer dan 300 logische functies, meer dan 100 sferen met elk tot 8 acties
Selectieve alles aan / uit functie
Temperatuur sensor met thermostaat functie

6 regimes in te stellen, klep sturing

Aan / afwezig functie, raamcontact

4 instelbare groepscommando’s

2 temperatuur alarmen (bvb vorst / brand)
Ethernet (IP) aansluiting met in te stellen IP adres, voorziening aansturen door
iPod, iPad, Plusconfig configuratie software.
LUXOM Home Center

Automatische detectie van uw DS65L IP module

Automatische detectie van al uw LUXOM modules

Automatisch inlezen van alle functies, relais, dimmers,
thermostaten, rolluiken, … en groeperen per soort

Automatisch detectie van aanwezige SONOS modules

LUXOM commando’s te koppelen aan SONOS

DYNDNS voor externe toegang

Bijvoegen van web camera’s

U maakt zelf eenvoudig uw layout voor PC, iPAD, iPHONE
en/of Android tablets. U kan zelf benamingen invoeren
naar wens. Elke toets kan gepersonaliseerd worden.

Onbeperkt aantal client installaties, wel maximum 4
gebruikers tegelijk
Uitbreidbaar met volledig LUXOM gamma

2.634 euro + BTW

2.250 euro + BTW
(eindgebruiker)
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