Sivoia QED 230 V Overzicht
®

Zonwering- en lichtregeling oplossingen

bespaar
energie
met
Lutron TM

LUTRON ®

Unilever Building, Londen

| KWALITEIT EN INNOVATIE

Privé-woning, Frankrijk

Lutron is een wereldleider op het gebied van
innovatieve zonwering en lichtregeling.
De uitvinding van de eerste
halfgeleiderdimmer in 1961 en de
uitvinding van de eerste uiterst geruisloze
precisiebediening van rolgordijnen in 2000
staan op naam van Lutron. Door deze
innovatieve en grensverleggende benadering
van design is Lutron wereldwijd de eerste
keuze voor zonwering en lichtregeling in
woningen en gebouwen.
De zonwering- en lichtregelsystemen van
Lutron zijn overal ter wereld te vinden, van
de spectaculaire St. Paul’s Cathedral in
Engeland tot het verbluffende hoofdkantoor
van de Bank of China in Beijing.
Lutron bezit meer dan 250 octrooien en
vervaardigt meer dan 15.000 producten.
Lutron overtreft reeds meer dan 40 jaar de
hoogste kwaliteits- en servicenormen. Onze
producten worden voor het verlaten van
de fabriek op kwaliteit getest om het
hoogste betrouwbaarheidsniveau te
kunnen waarborgen.

Bank of China, Beijing

Ons bedrijf staat sterk in de schoenen omdat
wij waarde bieden aan klanten. Lutron is een
bloeiend bedrijf omdat het een regionale,
gespecialiseerde service biedt op wereldwijd
niveau en oplossingen ontwerpt om aan de
unieke behoeften van alle klanten te voldoen.
Met een volledige gamma van zonweringen lichtregeling oplossingen opent Lutron
een nieuwe wereld van mogelijkheden
door het naadloos integreren van kunsten daglichtregeling met een focus op
innovatie, geavanceerde technologie en
klantenservice. Lutron combineert
technologie met design en milieugevoeligheid
om de ideale totaaloplossing voor zon en
lichtregeling te bieden.
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SIVOIA QED ®

| GELUIDSARME
ELEKTRONISCHE AANSTURING

SIVOIA QED-ELEKTRONISCH BESTURINGSSYSTEEM

De Sivoia QED (geluidsarme, elektronische
aansturing) biedt een geluidsarme, nauwkeurige
bediening van rolgordijnen, gordijnrails en
rolgordijnen voor dakramen. Dit intelligente,
laagspanningssysteem biedt een soepele,
uniforme bediening, een gelijkmatige uitlijning van
meerdere rolgordijnen en een uitstekende werking.

De intelligente processor
maakt 2-wegcommunicatie
mogelijk voor ﬂexibiliteit,
programmering, en integratie
met de lichtregelsystemen
van Lutron.
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Het Elegant Lutron® wandregelsysteem zorgt
voor een eenvoudige en handige bediening
van raambekledingen en Sivoia QEDsystemen kunnen naadloos worden
gecombineerd met andere lichtregelsystemen
van Lutron voor een volledige lichtregeling
in ruimten.

Het precisiedesign
van de motor en de
overbrenging zorgt
voor een geluidsarme
werking en een soepele,
gelijkmatige bediening.

www.lutron.com/europe

SIVOIA QED ®

| PRODUCTFAMILIES

ROLGORDIJNEN

Het rolgordijnsysteem kan naadloos worden
geïntegreerd met Lutron® lichtregelsystemen voor een
volledige zonwering en lichtregeling in alle ruimten. Het
rolgordijnsysteem kan ook worden gebruikt met andere
systemen zoals beveiligings- of klimaatregelsystemen,
om de efﬁciency en de veelzijdigheid van ruimten of
gebouwen ten volste te benutten.

•
•

•
•

De Sivoia QED rolgordijnen bieden:
geruisloze werking
uniforme, nauwkeurige bediening van
meerdere rolgordijnen
minimale, symmetrische lichtspleten
handige 1-toets bediening op elegante
bedieningspanelen of intuïtieve afstandsbedieningen
ROLGORDIJNEN VOOR DAKRAMEN

Het nieuwe rolgordijn voor dakramen combineert de
Sivoia QED-technologie met een nieuw spansysteem
waarvoor een octrooi is aangevraagd. De stof blijft
strak gespannen en evenwijdig met het dakraam
ongeacht de hellingsgraad. Betrouwbare regeling
van daglicht door dakramen om de visuele omgeving
te benadrukken en energie te besparen door het
reduceren van de warmtewinst.
•

•

•

Door de inbouw-, binnen- en buitenmontage opties
is het systeem geschikt voor alle toepassingen.
De lichtwerende fascia elimineert spleten rondom
de stof wanneer het rolgordijn gesloten is.
Kan voorgebouwd worden geleverd voor
optimaal installatiegemak.
GORDIJNRAILSYSTEMEN

Naast rolgordijnen omvat het Sivoia QED-gamma
ook gordijnrailsystemen voor plooi- en rimpelband
paneelgordijnen.

•
•
•
•

Het Sivoia QED-gordijnrailsysteem biedt:
geluidsarme, nauwkeurige bediening
sluiting pakket links, rechts en midden
enkele en dubbele gordijnrails verkrijgbaar
rechte en gebogen gordijnrails op maat

www.lutron.com/europe
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SIVOIA QED ®

| OVERZICHT VAN ROLGORDIJNEN

ROLGORDIJN 225 TM
ROLGORDIJN 100 TM EN
ROLGORDIJN 200CW
ROLGORDIJN 64 TM
ROLGORDIJN 20 TM

rolgordijn 20

Werkelijke
afmetingen
buisdiameters

rolgordijn 64
rolgordijn 100,
rolgordijn 200CW
rolgordijn 225

ROLGORDIJN 20

Door het slanke proﬁel en de smalle breedte ideaal
voor ondiepe raamkozijnen in woningen
Afmetingen van rolbuis: 32 mm diameter
Afmetingen van onderlat: 89 mm b x 89 mm h
Standaard maximale afmetingen: 1,86 vierkante meter
Minimale penmaat: 470 mm
Maximale penmaat*: 1981 mm

ROLGORDIJN 64

Ideaal voor kleine tot middelgrote ramen
Afmetingen van rolbuis: 41 mm diameter
Afmetingen van onderlat: 89 mm b x 89 mm h
Standaard maximale afmetingen: 5,95 vierkante meter
Minimale penmaat: 470 mm
Maximale penmaat*: 2438 mm
* Grotere rolgordijnen zijn verkrijgbaar afhankelijk van de gekozen stof.
Neem contact op met klantenservice of gebruik de SCT voor de ware
rolgordijnafmetingen afhankelijk van het type stof.
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ROLGORDIJN 100 TM

Ontworpen voor ramen met een breedte van
ongeveer 3048 mm
Afmetingen van rolbuis: 65 mm diameter
Afmetingen van onderlat: 121 mm b x 127 mm h
Standaard maximale afmetingen: 9,29 vierkante meter
Minimale penmaat: 610 mm
Maximale penmaat*: 3048 mm
ROLGORDIJN 200CW

ijkmatige opening en sluiting van grote rolgordijnen en
een koppelcapaciteit voor max. 6 stofpanelen
Afmetingen van rolbuis: 65 mm diameter
Afmetingen van onderlat: 121 mm b x 127 mm h
Standaard maximale afmetingen*: 18,6 vierkante meter
(tot 6 rolgordijnen van 18,6 vierkante meter)
Minimale penmaat: 635 mm

ROLGORDIJN 225 TM

Biedt een steun voor zwaar gebruik met een hoog
koppel voor veel grotere toepassingen zoals atria en
ramen op meerdere verdiepingen.
Afmetingen van rolbuis: 95 mm diameter
Afmetingen van onderlat: 178 mm b x 178 mm h
Standaard maximale afmetingen*: 20,9 vierkante meter
Minimale penmaat: 806 mm
Maximale penmaat*: 4572 mm

* Grotere rolgordijnen zijn verkrijgbaar afhankelijk van de gekozen stof.
Neem contact op met klantenservice of gebruik de SCT voor de ware
rolgordijnafmetingen afhankelijk van het type stof.

www.lutron.com/europe
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STOFSPECIFICATIES

SheerShade

| STOFCATEGORIEËN

Semi-transparant

Verduisterend

De juiste stof kiezen. Lutron® stoffen zijn in drie categorieën
onderverdeeld: SheerShade®, semi-transparant en
verduisterend. Ze bieden verschillende niveaus van
lichtregeling en functionaliteit.
SHEERSHADE

SEMI-TRANSPARANT

Deze stof wordt gekenmerkt door open
wevingen zodat het zonlicht wordt
geﬁlterd met behoud van het doorzicht.
SheerShade-stoffen worden gemeten door
de “transparantiefactor,” die de verhouding
van de open ruimte tot weefselgaren in een
weving beschrijft.

Deze stoffen staan een geringe lichtinval
toe, maar zijn geen open wevingen en
daarom is het zicht beperkt tot schimmen
en schaduwen.

SheerShade DesignerTM-stoffen bieden
meer decoratieve weving opties, zoals
jacquardweefsels die op natuurlijk
geweven stoffen lijken.
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VERDUISTEREND

Deze stoffen laten geen licht door.
Verduisterende stoffen worden
vaak gecombineerd met speciale
zijgeleidingskabels, bovenbakken en
andere systeemcomponenten voor
een lichtdichte ruimte.

www.lutron.com/europe

STOFSPECIFICATIES

Optimaal zicht

| TOEPASSING AANGEVEN

Lichtschittering en warmtewinst reduceren

Verduisterend

Kies de juiste stof voor elke toepassing.
Overweeg de volgende behoeften in ruimten.

OPTIMAAL ZICHT

De Lutron® SheerShades® reduceren
lichtschittering en direct zonlicht zonder
afbreuk te doen aan het doorzicht.
Ze zijn verkrijgbaar in een reeks
transparantiefactoren om verschillende
sterkten van direct licht door te laten.
LICHTSCHITTERING EN
WARMTEWINST REDUCEREN

Veel stoffen van Lutron zijn ontworpen
om zo veel mogelijk zonnestralen van
het raam te weerkaatsen en de opbouw
van warmte in het gebouw tot een
minimum te beperken.
www.lutron.com/europe

Bovendien kan de juiste stof lichtschittering
reduceren en het contrast op beeldschermen
en TV-schermen verbeteren.
VERDUISTEREND

Indien gewenst zijn 100% ondoorschijnende
stoffen verkrijgbaar voor toepassingen
zoals thuisbioscopen, slaapkamers of
vergaderzalen. Sivoia QED®-systemen
kunnen ook met zijgeleidingskabels worden
geleverd voor een volledige verduistering.

Lutron
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SIVOIA QED ®

| GALLERY COLLECTION VAN LUTRON

®

STIJL ONTMOET TECHNOLOGIE

Lutron presenteert met trots een nieuwe
reeks designerstoffen die stijl met een
nauwkeurige daglichtregeling combineren. De
Galery Collection biedt een verscheidenheid
aan kleur, textuur en motieven om elk decor
sterker te doen uitkomen.
De collectie bestaat uit drie productfamilies
- decoratieve transparante stoffen,
textuurstoffen en semitransparante stoffen.
Proﬁteer van het gemak en de precisie van
Lutron-rolgordijnen met de schoonheid
van The Gallery Collection. De stoffen zijn
duurzaam om uw gezondheid en het milieu
te beschermen.

Decoratieve transparante stoffen

Textuurstoffen

Reﬂecteer uw levensstijl, regel daglicht en
geniet van stijl en comfort.

Semi-transparante stoffen
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SIVOIA QED ®

| ZONWERING VOOR DAKRAMEN

Het nieuwe rolgordijn voor dakramen van Lutron® combineert de innovatieve
Sivoia QED-technologie met een nieuw spansysteem waarvoor een octrooi is
aangevraagd. De stof blijft strak gespannen en evenwijdig met het dakraam
ongeacht de hellingsgraad. Betrouwbare regeling van daglicht door dakramen
om de visuele omgeving te benadrukken en energie te besparen door het
reduceren van de warmtewinst door zoninstraling.
ESTHETISCHE VORMGEVING
•

•

•

De lichtwerende fascia elimineert lichtspleten
rondom de stof wanneer het rolgordijn
gesloten is.
De verborgen kabelgeleidingen zorgen
voor een optimaal zicht wanneer het
rolgordijn is geopend.
Grote verscheidenheid aan hoogwaardige
stoffen om het decor te accentueren.

REGELING
•

•

•

De soepele, geluidsarme, nauwkeurige
bediening van de rolgordijnen voor dakramen
schept elegante overgangen.
1-toets bediening van moeilijk te
bereiken rolgordijnen van dakramen via
het bedieningspaneel of de infrarode
afstandsbediening.
Naadloze integratie met andere Lutron Sivoia
QED producten en lichtregelsystemen.

DESIGN
•

•

Het unieke drukabsorberende frame elimineert
de druk op de omgevende plafondstructuur.
Betrouwbare werking bij extreme temperaturen
door lasvrij en naadloos design.
Zie onderdeelnr. 367-1530/NL voor meer
informatie over Sivoia QED-zonwering
voor dakramen.
www.lutron.com/europe

INSTALLATIE
•

•

Door de inbouw-, binnen- en buitenmontage
opties is het systeem geschikt voor alle
toepassingen.
Kan voorgebouwd worden geleverd voor
optimaal installatiegemak.

Lutron
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SIVOIA QED ®

| -GORDIJNRAILSYSTEEM

Het Sivoia QED-gordijnrailsysteem wordt gekenmerkt
door een slank proﬁel, een geruisloze werking en het
vermogen om zware gordijnen te bedienen (tot 47,6 kg
met de D105 en 65,7 kg met de D145). Het compacte
besturingssysteem is verborgen achter de gordijnen
en niet zichtbaar in de installatie.
KENMERKEN
•

•

•

1-toets bediening van individuele of meerdere gordijnen
voor volledig geopende, volledig gesloten en
vooringestelde standen.
De gepatenteerde technologie zorgt voor een
geruisloze werking.
Integreert naadloos met Sivoia QED-rolgordijnen.
OPTIES

•
•
•
•

•
•
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83 mm

225 mm

52 mm

270 mm

Afmetingen van besturingssysteem
van gordijnrail

Nieuw handbedieningssysteem.
Rail verbindingsstuk.
Gebogen rails (maximaal 90° bochten)
Linker sluiting, rechter sluiting, middensluiting,
dubbele en tandemsystemen verkrijgbaar
Plooiband of rimpelband stijl
Witte, bronzen en geanodiseerde aluminium rails
met einddoppen in bijpassende kleuren.

Lutron
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Sivoia QED-gordijn besturingssysteem

afstandsbediening

NIEUWE PRODUCTEN
EN KENMERKEN

Het gamma gordijnrailsystemen
van Lutron® werd sterk uitgebreid
om een volledig aanbod voor uw
gordijnbehoeften te verschaffen. De
nieuwe gordijnrail besturingssystemen
en systeemkenmerken zorgen voor
langere rails, gebogen rails met enkele
of meerdere bochten en zelfs een
handbedieningssysteem.

rail verbindingsstuk

AFSTANDSBEDIENINGEN
•

NIEUWE KENMERKEN
RAIL VERBINDINGSSTUK OPTIE
•

•

NIEUWE PRODUCTEN

•

SIVOIA QED ® D145 GORDIJNRAIL
BESTURINGSSYSTEEM
•

•

Draagt zwaardere gordijnen
(65,7 kg vermogen)
Openen en sluiten van gordijnen op
gebogen rails met één of twee
bochten

Maakt gordijnrails van Lutron tot 9144 mm
in lengte mogelijk door gebruik van het
nieuwe rail verbindingsstuk (18288 mm in
gekoppelde en tandem toepassingen)
Ontvang gordijnrails in kleinere verpakkingen
om ze gemakkelijk naar en op de
installatieplaats te vervoeren.
Verkrijgbaar voor bestaande systemen.
HANDBEDIENINGSSYSTEEM OPTIE

•

Open gordijnen met de hand zonder
het gebruik van stroom met het nieuwe
handbedieningssysteem.
EINDDOPPEN IN
BIJPASSENDE KLEUREN.

•

•

www.lutron.com/europe

Open en sluit gordijnen gemakkelijk overal in
de ruimte met nieuwe infraroodzenders.

De nieuwe einddoppen van de gordijnrails
zijn verkrijgbaar in de standaardkleuren
van de gordijnrails (brons, wit, of
geanodiseerd aluminium).
Verkrijgbaar voor bestaande systemen.

Lutron
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SIVOIA QED ®

| -SYSTEEMOVERZICHT

SIVOIA QED-SYSTEEMINDELING

Standaard componenten voor Sivoia
QEDzonweringsysteem (niet op schaal afgebeeld)

Laagspanningscommunicatie
en stroombedrading

Rolgordijnen
met elektronische
besturingssystemen
Gordijnrail
met elektronisch
besturingssysteem
Infrarood

Sivoia
QEDbedieningspaneel

Sivoia QED-voedings-/
communicatiepaneel
(optioneel)

Communicatiebedrading
•

•

•

12
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Voor centrale bedrading
van meerdere elektronische
besturingssystemen.
Elk paneel verschaft stroom
voor maximaal 10 Sivoia
QEDbesturingssystemen.
Sivoia QED-besturingssystemen
kunnen ook door afzonderlijke
transformatoren worden gevoed.
www.lutron.com/europe

SIVOIA QED-VOEDINGSPANEEL SVQ-10-PNL-230
•

•

•

Verschaft stroom en communicatiebedrading voor
maximaal 10 Sivoia QED-besturingssystemen.
Gebruikt een op maat gemaakte 7-aderige
communicatie-/voedingskabel (SVQ-CBL-250)
of vermeld afzonderlijke voedings- en
communicatiebedrading.
SVQ-10-PNL-230 verkrijgbaar voor 230V toepassingen

A

B

D

Zie de Sivoia QED technische handleiding op
www.lutron.com/shadingsolutions voor meer informatie.

C
AFMETINGEN

A

241 mm

B

262 mm

C

445 mm

D

99 mm

www.lutron.com/europe
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LUTRON ®

| SEETOUCH

®

-BEDIENINGSPANELEN

DE ELEGANTE
SEETOUCHBEDIENINGSPANELEN ZIJN
EEN AANWINST VOOR ELK DECOR.

Kies uit twee soorten bedieningspanelen
en 12 kleuren en uitvoeringen, inclusief
metaalsoorten.
Sivoia QED®-bedieningspanelen bieden
ergonomische, achtergrondverlichte
toetsen voor goed zicht in donkere
ruimten. De look, feel, en uitvoering van
het bedieningspaneel past bij de stijl
van Lutron HomeWorks®-regelsystemen,
GRAFIK Eye®-systemen en Rania®
-dimmers en accessoires en zorgt
voor een consistente esthetische
vormgeving van de hele ruimte.
seeTouch-bedieningspaneel
T
h b di i
l en
afstandsbediening (geen ware grootte)
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SEETOUCH ®-BEDIENINGSPANELEN

| KLEUROPTIES

KLEUREN EN UITVOERINGEN:

Arctic White
(AW)

Argentum
(AR)

Mica
(MC)

Zijdeglans
nikkel (SN)

Helder
nikkel (BN)

Zijdeglans
messing (SB)

Helder
messing (BB)

Zijdeglans
chroom (SC)

Helder
chroom (BC)

Antiek
brons (QZ)

Antiek
messing (QB)

Verguld
(AU)

De kleurenmonsters zijn uitsluitend ter informatie weergegeven. Zie de productmonsters
voor de juiste uitvoeringen en informeer bij uw Lutron-verkoopvertegenwoordiger welke
kleuren beschikbaar zijn.

www.lutron.com/europe
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LICHTREGELING

| PARTICULIERE MARKT

Verlichting

Rolgordijnen

Aan

Openen

Dineren
Gasten
ontvangen

Voorinstellen

Slapen
Sluiten
Uit

A
Architectonische stijl
bedieningspaneel
b
((afgebeeld in
ware grootte)
w

GEMAK EN ELEGANTIE

Naadloze integratie van rolgordijnen en gordijnen met de Lutron®lichtregelsystemen in het hele huis. Stem het kunst- en daglicht af op het
juiste niveau om te ontspannen, ﬁlms te kijken of boeken te lezen. Regel
alle verlichting met gebruik van de Touch®-bedieningspanelen die in een
grote verscheidenheid aan kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar zijn.

•
•
•
•
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1 KAMER

HELE HUIS

De vooringestelde lichtregelsystemen van
Lutron bieden een scène geschakelde
regeling van het licht in alle woonruimten.
De verlichting en de rolgordijnen
kunnen met 1 toets worden geregeld
en voor subtiele en indrukwekkende
overgangen zorgen.
Thuisbioscoop
Slaapkamer
Woonkamer
Keuken

Gebruik de 1-toets bediening voor het
hele huis met de Lutron HomeWorks®en RadioRA®- lichtregelsystemen.
Integreer met audiovisuele systemen,
beveiligingssystemen en andere
domoticasystemen. Vereenvoudig
dagelijkse routines, voeg comfort en
emak toe, en verhoog de veiligheid
met slechts 1 druk op de knop.

www.lutron.com/europe

www.lutron.com/europe
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LICHTREGELING

| PROJECTMARKT

RESTAURANT

ROLGORDIJNEN

Ontbijt

Openen

Lunch

Sluiten

Diner
Alles aan

BUITEN

GORDIJNEN
Openen
Sluiten

Wegbebakening

ACHTERKANT VAN HET HUIS

Landschap

Keuken

A
Architectonische
stijl
bedieningspaneel
(
(weergegeven
op
w
ware
grootte)

FLEXIBELE INTEGRATIE

Maak een ruimte zo productief mogelijk door de 1-toets regeling van zowel kunstlicht als
daglicht. Zorg voor soepel verlopende presentaties met intuïtieve bedieningspanelen.
Maximaliseer de efﬁciency van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen in het
hele gebouw door de volautomatische regeling van rolgordijnen en verlichting.

•
•
•

1 RUIMTE

HELE GEBOUW

Installeer geïntegreerde lichtregel- en
zonweringsystemen, en projectieschermen
in audiovisuele ruimten en klaslokalen. De
vooringestelde lichtregelsystemen
van Lutron® zoals GRAFIK Eye® zijn
gebruiksvriendelijk en kunnen gemakkelijk
in bestaande installaties in alle ruimten
worden geïnstalleerd.
Vergaderzaal
Audiovisuele ruimte
Klaslokaal

Regel de verlichting en zonwering in het
hele gebouw met de lichtregelsystemen
voor gebouwen van Lutron zoals
GRAFIK®-systemen. De verlichting
van restaurants, receptieruimten, en
bedrijfsruimten kan gemakkelijk worden
aangestuurd en geregeld.
Reduceer lichtschittering en
oogvermoeidheid
Maximaliseer de efﬁciency van
verwarmings-, ventilatie- en
airconditioningsystemen
Verhoog de productiviteit

•

•

•
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SIVOIA QED ®

| LUTRON

®

ESTHETISCHE
VORMGEVING

FLEXIBILITEIT
EN PRESTATIE

MINIMALE, SYMMETRISCHE
LICHTSPLETEN

DE LIMIETEN EN VOORINSTELLINGEN
GAAN NOOIT VERLOREN

De Sivoia QED-rolgordijnsystemen bieden
lichtspleten van 19 mm aan elke kant.

De limieten en vooringestelde standen
van de rolgordijnen worden elektronisch
ingesteld en vergrendeld en bieden een
stroomuitvalgeheugen voor max. 10 jaar.
Tijdens deze periode zullen de limieten
en voorinstellingen nooit veranderen
door gebruik, elektrostatische ontlading
of stroomstoring.

ELEGANTE REGELOPTIES

De regelsystemen van Lutron® zijn
ontworpen om zich aan te passen aan
de hoogwaardige look en feel van de
hoogwaardige werk- en woonruimten
en zijn verkrijgbaar in een breed
assortiment kleuren en uitvoeringen,
inclusief metaalsoorten.
BREED ASSORTIMENT STOFFEN

De zonweringsystemen van Lutron
zijn verkrijgbaar in transparante, semitransparante en verduisterende stoffen voor
alle functies of esthetische behoeften, met
inbegrip van vele PVC-vrije stoffen.
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EEN KLASSE APART

Lutron

SYSTEEMGARANTIE EN
ONDERSTEUNING

Op Sivoia QED-systemen wordt een
8-jaar garantie verstrekt en een optionele
verlengingsgarantie. Lutron beschikt over
buitendienst monteurs in de hele wereld
en is de enige fabrikant van lichtregelen
rolgordijnsystemen met een 24-uur, 7 dagen
per week technisch ondersteuningscentrum.

www.lutron.com/europe

REGELING
GERUISLOZE ELEKTRONISCHE AANSTURING

Het Sivoia QED®-systeem is een laagspanningssysteem en werkt op een vrijwel geruisloos niveau
(minder dan 44 dBA op 1 m). De rolgordijnen gaan
soepel open en dicht en stoppen op vooringestelde
standen zonder hoorbare klikgeluiden.

VOLLEDIGE LICHTREGELING

De lichtregelsystemen van Lutron kunnen
samen met Sivoia QED-rolgordijnen worden
gebruikt en bieden een intuïtieve regeling van
zowel kunst- als daglicht.

INSTALLATIE
EENVOUDIGE HERCONFIGURATIE

INTELLIGENTE UITLIJNING VAN ONDERLAT TM

Alle rolgordijnen van het Sivoia QED-systeem
zullen samen openen en sluiten en stoppen
op programmeerbare vooringestelde standen
tot binnen 3 mm. Door het gebruik van de
intelligente uitlijning van de onderlat zullen de
rolgordijnsystemen 20TM, 64TM, 100TM, en 225TM
tegelijk openen en sluiten ondanks het gebruik
van verschillende rolbuizen.

Het Sivoia QED-systeem kan eenvoudig
opnieuw worden geconﬁgureerd, de
limieten kunnen worden veranderd en de
voorinstellingen kunnen opnieuw worden
geprogrammeerd zonder herbedrading
met behulp van de afstandsbediening,
het bedieningspaneel of het elektronische
besturingssysteem.
VEREENVOUDIGDE BEDRADING

INGEBOUWD INFRAROODVERMOGEN

Alle Sivoia QED-systemen worden geleverd met
klaar voor ontvangst zijnde infrarode regelsignalen
via optionele infraroodontvangers op de
aansturings- of bedieningspanelen.

www.lutron.com/europe

De Sivoia QED-zonweringsystemen vereisen
geen groepregelaars, relais, of fasespanning
bedrading tussen de elektronische
besturingssystemen. De bedrading kan
worden vereenvoudigd door gebruik van
een optioneel Sivoia QED-voedingspaneel
waarmee alle systeembedrading naar één
handige plaats kan worden geleid.
Lutron
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Lutron® is reeds meer dan 45 jaar wereldleider op het gebied van
lichtregelsystemen. Met de zonweringoplossingen opent Lutron een nieuwe
wereld van mogelijkheden door het naadloos integreren van kunst- en
daglichtregeling met een focus op innovatie, geavanceerde technologie en
klantenservice. Lutron combineert technologie met design en milieugevoeligheid
om de ideale totaaloplossing voor zon en lichtregeling te bieden.

WERELDWIJDE
HOOFDKANTOREN

EUROPEES
HOOFDKANTOOR

HOOFDKANTOOR
VOOR AZIË

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
VS
Gratis: 1 888 LUTRON1
TEL: +1 610 282 3800
FAX: +1 610 282 1243
intsales@lutron.com

Lutron EA Ltd.
6 Sovereign Close
Londen, E1W 3JF
VK
GRATIS TELEFOONNUMMER:
0800 282 107
TEL: +44 (0)20 7702 0657
FAX: +44 (0)20 7480 6899
lutronlondon@lutron.com

Lutron GL Ltd.
#07-03 Tower Fifteen
15 Hoe Chiang Road
Singapore 089316
TEL: +65 6220 4666
FAX: +65 6220 4333
lutronsea@lutron.com

Brazilië: São Paulo
TEL: +55 11 4327 3800

Duitsland: Berlijn
TEL: +49 (0)30 971045-90

Japan: Minato-ku
TEL: +81 3 5575 8411

China: Beijing
TEL: +86 10 5877 1818

India: Bangalore
TEL: +91 80 4030 0485

Spanje: Barcelona
TEL: +34 93 496 57 42

China: Hongkong
TEL: +852 2104 7733

India: Mumbai
TEL: +91 22 4070 0867

Spanje: Madrid
TEL: +34 91 567 84 79

China: Sjanghai
TEL: +86 21 6288 1473

India: Delhi
TEL: +91 124 471 1900

VAE: Dubai
TEL: +971 4 299 1224

Frankrijk: Parijs
TEL: +33 1 56 59 16 64

Italië: Milaan
GRATIS TELEFOONNUMMER:
800 979 208

INTERNATIONALE KANTOREN

bespaar
energie
met
Lutron TM
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