Sivoia QS
®

|

solskyddslösningar

Kompletta belysningsstyrningar

save
energy
with
Lutron TM

SIVOIA ® QS

|

SOLSKYDDSLÖSNINGAR

KOMPLETT BELYSNINGSSTYRNING FRÅN LUTRON®
Sivoia QS är nästa generationen solskyddsteknik
från Lutron och den idealiska lösningen
för att få totalkontroll över belysningen.
Sivoia QS sortiment solskyddsprodukter
omfattar rullgardiner, gardinskenor och
takfönstergardiner. den enkla inkopplingen
och kommunikationsspråket ger enkel
integrering med Lutrons belysningsstyrningar,
bland annat GRAFIK Eye® QS. Reglera lampor
och dagsljus med några knapptryckningar.
PRECISIONSSTYRNING AV DAGSLJUSET
•
•

•

Styr gardiner och draperier elegant och precist
Solskydden startar, rör sig, och stannar
samtidigt i perfekt rättning (inom 3,17 mm)
Minimala symmetriska, 19 mm ljusöppningar
garanterar maximal fönstertäckning

EXTREMT TYSTA
•
•

ENKEL ATT DESIGNA, INSTALLERA
OCH INTEGRERA
•
•

•

•

•

•

Mjuk integration med Lutrons
belysningsstyrningar ger intuitiv kontroll
av elbelysning och dagsljus
Ställbara belysnings- och solskyddszoner
för miljöbelysning

Förenklad dragning av lågspänningskablaget
Inbyggd diagnostik för systemkommunikationen
ENKEL DRIFT OCH ESTETISKT
TILLTALANDE

TOTALKONTROLL AV LJUSET
•

Reglera dagsljuset utan att störa
Nästan tyst – lägre än 44dBA vid 1 m

•

Enkel och intuitiv styrning av rullgardiner,
draperier och lampor med seeTouch® QS
knappsatser och infraröda och radiostyrda
fjärrkontroller via sensormodulen QS (QSM)
Många olika utföranden, färger och metallytor
som kompletterar din inredning
Tydlig och intuitiv styrning med belysta,
graverade knappar
Knappar för direktinställning av de vanligaste
ljusnivåerna och solskyddslägena

Solskyddsstyrning

Belysningsstyrning

Öppna

Morgon

Förinställning

Eftermiddag

Stäng

Möte
Städning
Från

Komplett belysningsstyrning med GRAFIK Eye® QS
(inte verklig storlek)
www.lutron.com/europe
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SIVOIA ® QS

|

SYSTEMLÖSNINGAR

Sivoia QS solskyddslösningar omfattar allt från
fristående system till kompletta belysningslösningar
där precisionsstyrning av solskydden samarbetar
med belysningsstyrningen.

FRISTÅENDE SOLSKYDDSSTYRNING

seeTouch® QS
knappsats
för solskydd

Sivoia QS
rullgardin

Sivoia QS
gardinskena

Sivoia QS
takfönstergardin

DAGSLJUSSTYRNING

Dagsljus är en ljuskälla som måste regleras för att ge rätt
ljusnivå. Med Sivoia QS solskyddslösningar styr du dagsljuset
tyst och exakt med en knapptryckning.
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INTEGRERAT STYRSYSTEM FÖR SOLSKYDD OCH BELYSNING MED GRAFIK EYE ® QS
OCH QS SENSORMODUL

Status

Program

GRAFIK Eye QS

seeTouch® QS
knappsats med
styrning av
miljöbelysning

Sivoia QS
solskydd

Radiostyrning
av belysning
och solskydd
kommer
inom kort

Elektrisk
belysning

TOTALKONTROLL AV LJUSET

Sivoia® QS solskyddslösningar samarbetar med
styrningen av elbelysningen och du får totalkontroll
över ljuset. Skapa och återskapa ljusmiljöer med
en knapptryckning och ställ in elbelysnings- och
dagsljuszoner automatiskt.
Studera lösningarna nedan så förstår du hur komplett
belysningsstyrning utvecklar rummet.

www.lutron.com/europe
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KOMPLETTA BELYSNINGSSTYRNINGAR
KOMMERSIELLA LOKALER

Allmän miljö

|

Mötesmiljö

Vid sidan av möblering och AV-utrustning utrustning är belysningen
en nyckelfaktor i lokaler där behoven växlar. Lutron® Sivoia® QS
rullgardiner förvandlar ett utrymme från mottagningsrum till
konferensrum och omvänt.

Allmänt
Möte
Föredragshållare
AV-visning
Från
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Rullgardinerna är fråndragna,
rummet fylls med dagsljus
och utsikten skapar en
imponerande och ändå
välkomnande miljö för
kunderna. Belysningen är
dimrad för att spara energi
utan att den jämnt belysta
konferensmiljön störs.

Allmänt
Möte

Solskydden stängs
och tar bort bländande
direkt solljus för maximal
komfort under möten.

Föredragshållare
AV-visning
Från

www.lutron.com/europe

Allmänt
Möte
Föredragshållare

AV-visning
Från

Föredraginställning

Allmänt
Möte
Föredragshållare
AV-visning
Från

seeTouch® QS knappsats

Rullgardinerna dras ner helt
så att rummet mörkläggs
inför ett föredrag samtidigt
som de ger rummet en
snygg och elegant touch.
Allmänbelysningen är lågt
ställd för att ge tillräckligt
med ljus för att man ska
kunna anteckna.

www.lutron.com/europe

seeTouch® QS knappsatser för styrning från ﬂera platser
i lokalen. Styr solskydd, gardiner och miljöbelysning
med några knapptryckningar.

Lutron
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KOMPLETTA BELYSNINGSSTYRNINGAR
KOMMERSIELLA LOKALER

Allmän miljö

|

Mötesmiljö

Konferensrum kräver ﬂexibilitet för att klara olika aktiviteter.
Ställ in solskydd och belysning för bordsdiskussioner,
presentationer och till och med städning.

Allmänt
Möte
Videokonferens
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Solskydden är öppna och
släpper in dagsljuset så att
personalen får energi inför
morgonmötet. Lamporna
intill fönstren dimras för
att spara energi.

Allmänt
Möte
Videokonferens

AV-visning

AV-visning

Från

Från

Lutron

Sänk ner solskydden tyst
och ta bort bländande
och värmande solljus men
behåll utsikten i detta
konferensrum som vänder
mot väster. Belysningen
lägger fokus på bordet för
ett eftermiddagsmöte.

www.lutron.com/europe

Allmänt
Möte
Föredragshållare
AV-visning
Från
AV-inställning

Allmänt
Möte
Videokonferens
AV-visning
Från

Förinställning

Mörkläggningsgardiner
dras ner i sidoskenor och
stänger ute dagsljuset
helt. Allmänna ljusnivån
ställs in lågt för att göra
duken maximalt synlig men
tillräckligt hög för att man
ska kunna anteckna.

www.lutron.com/europe

Öppna
Förinställning

Flera solskydds- och
gardingrupper kan styras
g
oberoende av miljöbelysningen
med GRAFIK Eye® QS.

Stäng

Lutron
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KOMPLETT BELYSNINGSSTYRNING

Allmän miljö

|

I HEMMET

TV-inställning

Med Lutron® väljer du perfekta belysningen för olika aktiviteter
och evenemang i hemmet. Förändra vardagsrummet inför
familjesammankomster, läsning, ﬁlmtittande och bjudningar.

Allmänt
TV
Film
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Solskydden är delvis öppnade
så att utsikten syns och för att
utnyttja dagsljuset för lek eller
städning. Lamporna är släcka
för att spara energi.

Allmänt
TV
Film

Avkoppling

Avkoppling

Från

Från

Lutron

TV-miljön skapar en avspänd
stämning. Solskydden är
delvis stängda för att skapa
avskildhet och belysningen
är medelhögt inställd.

www.lutron.com/europe

Allmänt
Möte
Föredragshållare
AV-visning
Från
Filminställning

Allmänt
TV
Film
Avkoppling
Från

Förinställning

Med en knapptryckning
sänks rullgardinerna tyst
och belysningen ställs in till
perfekt nivå för ﬁlmtittande.
Mörkläggningsgardiner
stänger ute dagsljuset så
att ﬁlmduken blir skarp utan
reﬂexer och bländande ljus.
Lamporna dimras för optimal
ﬁlmupplevelse.

www.lutron.com/europe

Med GRAFIK Eye® QS kan solskydden styras
oberoende eller som en del av miljöbelysningen
och ge ökad ﬂexibilitet.

Lutron
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SIVOIA ® QS

| SYSTEMKOMPONENTER

SOLSKYDDSLÖSNINGAR

STYRNINGAR

(En gemensam kommunikationslänk)
SIVOIA QS RULLGARDINER
•

•

•

Extremt tyst precisionsstyrning
av dagsljuset
Transparenta, halvtransparenta
och mörkläggande tyger ﬁnns
i olika färger och mönster
Mer information ﬁnns
på sidorna 12-15

SEETOUCH ® QS
KNAPPSATSER
•

•

•

Styr solskydd, gardiner och
belysning i alla kombinationer
i ett rum
Finns i olika utföranden
och knappkonﬁgurationer
Öppna/stäng-knappar
och infraröd sensor ﬁnns
som tillägg

SIVOIA QS GARDINSKENA
•

•

•
•

Systemet klarar plisserade
och veckade material
Finns som höger-, vänster-,
mitten- och tandemsystem
Egna gardiner
Mer information ﬁnns
på sidorna 16-17

SIVOIA QS
INFRARÖD STYRNING
•

•

SIVOIA QS
TAKFÖNSTERGARDIN
•

•

•

10

Mjuk, tyst och
precis styrning av
takfönstergardiner
Transparenta,
halvtransparenta och
mörkläggande tyger ﬁnns
i olika färger och mönster
Mer information ﬁnns
på sidorna 18-19

Lutron

Personlig styrning av individuella
solskydd/gardiner eller grupper
av solskydd/gardiner
Öppna, stäng, förinställning
och höj/sänk solskydd samt
till/från och öka/minska ljuset
från där du står i rummet

RADIOSTYRNING
(KOMMER INOM KORT)
•

•

•

Enkel installation
av trådlösa givare
och styrenheter
Koppla QS-sensormodulen till
QS-länken och kommunicera
trådlöst med belysnings- och
solskyddsstyrningar i lokalen
Med Lutrons pålitliga
radioteknik Clear ConnectTM

www.lutron.com/europe

•

•

•

STRÖMFÖRSÖRJNING
OH INTEGRATION

BELYSNINGSSTYRNING/
INTEGRATION

QS SMART PANEL
STRÖMFÖRSÖRJNING

GRAFIK EYE ® QS

Strömförsörjnings- och
kommunikationskablage
till Sivoia QS solskydd,
knappsatser och
andra enheter
Knappar för manuell
förbikoppling
vid systemtest
Inbyggd länkdiagnostik
ger enkel provning
av kabeldragning och
kommunikation
FRISTÅENDE
STRÖMFÖRSÖRJNING

•

•

•

•

•

Förinställning av
både belysningsoch solskyddzoner
Astronomiskt ur och
programmerbar
klocka för schemaläggning
av solskydds- och/eller
belysningsinställningar ger
automatiserad bekvämlighet
Informationstavla
med information
om energibesparing,
belysningsnivåer
och klockslag
Anslutning för IR-mottagare,
dator och närvarodetektor

Strömförsörjer enstaka
solskydd och gardiner
QUANTUM ® OCH
HYPERION TM
ETHERNET/RS232ANSLUTNINGAR

•

Integrering av belysning
och solskydd med
AV-utrustning och andra
system i byggnaden

•

•

•

Optimerar ljusanvändningen
i en byggnad eller en hel
anläggning
Konﬁgurera, styr, övervaka
och och rapportera om all
belysning från en central plats
Maximera dagsljusutnyttjandett
och minimera slöseri med
elbelysning

IN/UT-ENHET
•

Enkelt anslutning till annan
utrustning med ingång
med slutande kontakt

www.lutron.com/europe
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SIVOIA ® QS

| RULLGARDINER | ÖVERSIKT

Små till medelstora fönster

Våningshöga fönster

Sivoia® QS gardiner är idealiska för extremt tyst precisionsstyrning
av dagsljuset. Rullgardinerna ﬁnns i olika storlekar för att passa
in överallt.

SMÅ TILL MEDELSTORA FÖNSTER

VÅNINGSHÖGA FÖNSTER

roller 20TM och roller 64TM har liten rördiameter
som gör dem perfekta för små till medelstora
fönster. Reglera dagsljuset och skapa avskildhet
på kontoret och hemma.

roller 100TM och roller 150TM är avsedda
för större fönster, t.ex. fönster som går
från golv till tak. Sådana ﬁnns ofta i kontor
och andelslägenheter. Behåll utsikten
och öka produktiviteten.

(rullgardinerna
är inte i verklig
storlek)

12
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Allmänt
Möte
Föredragshållare
AV-visning
Från
Gardinväggar

Fönster över ﬂera våningar

GARDINVÄGGAR

FÖNSTER ÖVER FLERA VÅNINGAR

Koppla upp till sex rullgardiner till en grupp
driven av en enda elektronisk drivenhet
(EDU) med roller 150 eller roller 200 CW.

roller 225™ har ett kraftigt fäste och
högre dragkraft för mycket stora gardiner.
Lägg till precisionsstyrning av dagsljuset
i inomhustorg, entréhallar och lokaler med
fönster i ﬂera våningar.

www.lutron.com/europe
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SIVOIA ® QS

| RULLGARDINER | ÖVERSIKT
ROLLER 20 TM

Rördiameter: 32 mm
Monteringsstorlek: 89 mm b x 89 mm h
Maximal gardinstorlek*: 1,86 kvm

ROLLER 64 TM

Rördiameter: 41 mm
Monteringsstorlek: 89 mm b x 89 mm h
Maximal gardinstorlek*: 5,95 kvm

ROLLER 100 TM, ROLLER 150 TM, OCH ROLLER 200CW

Rördiameter: 65 mm
Monteringsstorlek: 121 mm w x 127 mm h
ROLLER 100

Maximal gardinstorlek*: 9,3 kvm
ROLLER 150

Maximal gardinstorlek*: 14 kvm
ROLLER 200CW

Maximal storlek*: 18,6 kvm (upp till sex gardiner,
totalt 18,6 kvm)

ROLLER 225 TM

Rördiameter: 95 mm
Monteringsstorlek: 178 mm w x 178 mm h
Maximal gardinstorlek*: 20,9 kvm

* Större gardiner kan ibland levereras beroende på vald dukkvalitet.
Vänd er till kundtjänst eller hämta gardinmåtten utifrån önskad
dukkvalitet ur SCT.

14
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SIVOIA ® QS

| RULLGARDINSDUK | ÖVERSIKT

Lutron® erbjuder ett förstklassigt sortiment rullgardinsduk
som ger tillförlitlig dagsljusreglering och som framhäver
lokalens inredning. Transparenta, halvtransparenta och
mörkläggningsdukar ﬁnns i olika färger och mönster.
Vi erbjuder dessutom PVC-fria material, material tillverkade
av 100% återvunnet material och OekoTex®-duk, som är
certiﬁerad enligt Standard 100.
Våra tyger delas in i två premiumkollektioner:
GALLERY COLLECTION FRÅN LUTRON

Den nya Gallery Collection innehåller soﬁstikerade mönster
för hemmet. Alla tyger är ekologiskt hållbara.

•
•

Kategorier:
Transparenta: solljuset ﬁltreras men utsikten bibehålls
Halvtransparenta: släpper genom något ljus men utsikten
begränsas till former och skuggor

CLASSICO COLLECTION FRÅN LUTRON

Classico Collection innehåller snygga och hållbara tyger.
I kollektionen ﬁnns också bredare rullar och brandsäkra
dukar, perfekta både för kommersiella lokaler och
för hemmabruk.

•
•

•

Kategorier:
Transparenta: solljuset ﬁltreras men utsikten bibehålls
Halvtransparenta: släpper genom något ljus men utsikten
begränsas till former och skuggor
Mörkläggande: stoppar allt ljus. Kombinera med sidokanaler,
överstycken och andra komponenter och skapa en fullständigt
ljustät lösning.
Mera information ﬁnns på www.lutron.com/fabrics.

www.lutron.com/europe
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SIVOIA ® QS

| GARDINSKENOR | ÖVERSIKT

Raka skenor

Bågformade skenor

Sivoia® QS gardinskenor är idealiska för styrning av dina egna
gardiner. Tyst, elegant och bekväm reglering av plisserade
gardiner och draperier.

16

RAKA SKENOR

BÅGFORMADE SKENOR

Gardiner gör interiören mjuk och elegant.
Styr plisserade gardiner och draperier på
raka skenor med Sivoia QS draperimotorer.

Kundanpassade bågformade skenor ger ett
unikt intryck i lokaler som ställer speciella krav.

Lutron

www.lutron.com/europe

83 mm

52 mm

Allmänt
270 mm

225 mm

Möte
Föredragshållare
AV-visning
Från

Långa skenor

Gardinmotorer

LÅNGA SKENOR

GARDINMOTORER

Skenskarvarna förenklar frakt och installation
av långa gardinskenor. Standardlängder
på upp till 9144 mm ﬁnns för enkla skarvade
skenor och upp till 18288 mm för skarvade
tandemsystem.

Sivoia QS gardinmotorer är konstruerade för
manövrering av kundens egna gardiner med
olika tyngder.

•
•
•

Tillgängliga alternativ:
D105 – för gardiner upp till 48 kg
D145 – för gardiner upp till 66 kg
D175 – för gardiner upp till 79 kg
Tabeller med motorkapaciteter och annan
information ﬁnns på www.lutron.com/
draperytrack.

www.lutron.com/europe
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SIVOIA ® QS

| TAKFÖNSTERGARDINER | ÖVERSIKT

Nu kan man på ett tillförlitligt sätt reglera ljuset genom takfönster och
förbättra ljusmiljön och spara energi genom att minska värmeinstrålningen
från solen. De nya takfönstergardinerna från Lutron® kombinerar nytänkandet
bakom Sivoia® QS-tekniken med ett patentsökt sträckningssytem. Tyget hålls
sträckt och parallellt med takfönstret oavsett lutningen.

ESTETISKT
•

•

•

18

Ljustäta band eliminerar ljusglipor
runt gardinen när den är fördragen
Dolda kabelstyrningar maximerar
sikten genom takfönstret
Ett brett sortiment högklassiga
tyger som framhäver inredningen

Lutron

KONTROLL
•

•

•

Mjuka, tysta och precisa rörelser
av takfönstergardinerna ger
eleganta övergångar
Styr svåråtkomliga takfönstergardiner
med knappar eller infraröd fjärrkontroll
Fungerar tillsammans med andra
Lutron Sivoia QS-produkter och
belysningsstyrningar

www.lutron.com/europe

MONTERINGSALTERNATIV

Invändig

Försänkt invändig

DESIGN

MONTERING
•

•

•

Passar överallt då de kan monteras
invändigt, försänkt och utvändigt
Flexibel installation i alla vinklar mellan
0ºßoch 45º med samma snygga resultat
Ännu enklare att montera då de levereras
förmonterade

Utvändig (i tak)

•

•

•

Unik spänningsupptagande ram avlastar
takkonstruktionen
Svets- och skarvfri design borgar för pålitlig
funktion i extrema temperaturer
Skalbar konstruktion för takfönster upp
till 6,5 kvm*
Mer information ﬁnns på www.lutron.com/
skylightshade.

* Större gardiner kan levereras beroende på vilken dukkvalitet man
väljer. Vänd er till kundtjänst eller hämta verkliga gardinmått utifrån
önskad dukkvalitet ur SCT.

www.lutron.com/europe
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SIVOIA ® QS

| SEETOUCH

®

QS

| KNAPPSATSER

seeTouch QS knappsatser styr rullgardiner, gardiner, lampor och
kombinationer av alla tre (det ﬁnns 14 arkitekturutföranden och 10
internationella utföranden*). Alla knappsatser ﬁnns med standard
och kundanpassad gravering i olika färger och utföranden.

QSWE-5BRLI-AW-E01

SQWE-6BRLN-AW-EGN

QSWE-8BRLIRN-AW-E01

Knappsats med fem knappar
och höj/sänk (infällt utförande
på bilden)

Knappsats för dubbla armaturer,
tre knappar och höj/sänk
(utanpåliggande utförande
på bilden)

Knappsats mer tre grupper,
fem knappar, infraröd
mottagare och höj/sänk

QSWS2-2RLDI-WH-E01

QSWS2-3BRLIRN-WH-E01

QSWS2-2RLDN-WH-E01

Knappsats med två knappar
och höj/sänk (infällt utförande
på bilden)

Knappsats med tre knappar,
infraröd mottagare och höj/
sänk (utanpåliggande
utförande på bilden)

Knappsats för dubbla armaturer
och solskydd och höj/sänk

* Utförlig information om knappsatssortimentet med modellnummer ﬁnns i speciﬁkationen
av seeTouch QS väggapparater på www.lutron.com/SivoiaQS

20

Lutron

www.lutron.com/europe

SATIN COLORS ® MATTA

(HT)
(MR)
(PL)
(TQ)
(SG)
(ES)
(BI)
(SW)
(PD)
(MN)
(SI)

Hot
Merlot*
Plum*
Turquoise*
Sea Glass*
Eggshell
Biscuit
Snow
Palladium*
Midnight
Sienna*

(TC)
(GB)
(BG)
(MS)
(GS)
(DS)
(ST)
(LS)

Terracotta
Greenbriar*
Bluestone*
Mocha Stone*
Goldstone*
Desert Stone
Stone
Limestone

(HT)

(MR)*

(PL)*

(TQ)*

(SG)*

(ES)

(BI)

(SW)

(PD)*

(MN)

(SI)*

(TC)

(GB)*

(BG)*

(MS)*

(GS)*

(DS)

(ST)

(LS)

(WH)

(BE)

(IV)

(AL)*

(LA)*

(GR)

(TP)*

(SI)*

(BR)

(BL)

(AW)†

(AR)†

(MC)†

ARKITEKTURPALETT, MATTA

(WH)
(BE)
(IV)
(AL)
(LA)
(GR)
(TP)

White
Beige
Ivory
Almond*
Light Almond*
Gray
Taupe*

(SI)
(BR)
(BL)
(AW)
(AR)
(MC)

Sienna*
Brown
Black
Arctic White†
Argentum†
Mica†

METALLFÄRGER PALETTE

(SB) Satin Brass†
(BB) Bright Brass†
(BC) Bright Chrome†
(CLA) Clear Anodised
Aluminium
(BLA) Black Anodised
Aluminium
(BRA) Brass Anodised
Aluminium

(QB)
(QZ)
(SC)
(SN)
(BN)
(AU)

Antique Brass†
Antiq. Bronze†
Satin Chrome†
Satin Nickel†
Bright Nickel†
Gold Plated†

standard

(SB)†

anodised aluminum

(BB)†

(BC)†

(QZ)†

(SC)†

(CLA)

(BLA)

(BN)†

(AU)†

(BRA)

special

(QB)†

(SN)†

Färgexemplen ovan är enbart exempel.
Studera produkten för att se exakta nyansen.
Lutronförsäljaren kan informera om vilka färger
som ﬁnns att få.
* Ej standard. Kundtjänst kan bistå med ytterligare information.
† Färgen ﬁnns för seeTouch QS knappsatser i internationellt utförande

www.lutron.com/europe
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LEDNINGSSCHEMA

•

•

Upp till 100 enheter (Sivoia QS rullgardiner,
gardinskenor, takfönstergardiner, seeTouch® QS
knappsatser, GRAFIK Eye QS huvudenheter
och QS strömförsörjningsenheter) per system
Upp till 100 zoner (Sivoia QS rullgardiner,
gardinskenor, takfönstergardiner och
belysningszoner på GRAFIK Eye QS)

Sivoia® QS rullgardin

Sivoia QS gardinskena

Upp till 60 m 1,5 mm2
tvinnad/skärmad fyrledare

Upp till 60 m 1,5 mm2
tvinnad/skärmad fyrledare

QS Smart Panel
strömförsörjning
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Sivoia® QS
takfönstergardin
Upp till 60 m
1,5 mm2 tvinnad/
skärmad fyrledare

www.lutron.com/europe

Sivoia QS
knappsats
Upp till 150 m
1,5 mm2 tvinnad/
skärmad fyrledare

RS232-anslutning

GRAFIK Eye® QS

(tillval för integrering
med AV-utrustning)

(tillval för komplett
belysningsstyrning)

Lutron
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SIVOIA ® QS

| FÖRDELAR

Lutron® är världsledande inom
belysningsstyrning och solskyddssystem
med över 45 års erfarenhet. Vi inriktar
oss på innovation och att erbjuda
service och kundstöd i världsklass.

KONTROLL
EXTREMT TYSTA
ELEKTRONISKA DRIVENHETER

Sivoia® QS är ett lågspänningssystem som
arbetar nästan ljudlöst (lägre än 44 dBA vid
1 meter). Gardinerna rör sig mjukt och stannar
vid förinställda lägen utan hörbara klick.
TOTALKONTROLL AV LJUSET

Lutron belysningsstyrningar går att integrera
med Sivoia QS rullgardiner och draperier
för intuitiv styrning av både elbelysning och
dagsljus. GRAFIK Eye® QS och Sivoia QS
använder samma ledningsscheman och det
behövs inga särskilda anpassningsenheter utan
systemen samarbetar och ger dig total kontroll
över ljuset.

MONTERING
ENKLA ATT FÖRÄNDRA

System Sivoia QS är enkelt att förändra,
gränsvärden kan ändras och förinställningar
kan programmeras om utan ledningsdragning
via fjärrkontrollen, från knappsatser och med
den elektroniska drivenheten (EDU).
FÖRENKLAD LEDNINGSDRAGNING

Sivoia QS solsdkyddssystem kräver
inga gruppstyrningar, reläer eller
nätspänningsledningar mellan
de≈elektroniska drivenheterna.

FLEXIBILITET
OCH PRESTANDA
GRÄNSVÄRDEN OCH FÖRINSTÄLLNINGAR
FÖRSVINNER ALDRIG

Exakta gränsvärden och förinställda gardinlägen
anges elektroniskt och strömavbrottsminnet
behåller data i upp till tio år. Gränsvärden
och förinställningar förändras inte av ålder,
elektrostatiska urladdningar eller strömavbrott.
GARANTIER OCH KUNDSTÖD

Sivoia QS systemen levereras med åtta års
garanti plus att man kan få utökat stöd som
tillval. Lutron har anställda serviceingenjörer
runt om världen och vi är den enda tillverkaren
av belysningsstyrningar och solskyddssystem
som erbjuder tekniskt kundstöd dygnet runt,
alla dagar.

ESTETISKT
MINIMALA, SYMMETRISKA
LJUSSPRINGOR

Sivoia QS rullgardiner har 19 mm breda
symmetriska ljusspringor på båda sidor.
ELEGANTA STYRENHETER

Lutronenheternas design matchar dagens
bästa och snyggaste arbetsplats- och
hemmiljöer. De ﬁnns i ett brett urval färger
och≈ytbehandlingar, inklusive metall.
BRETT SORTIMENT TYGER

Lutron solskyddssystem ﬁnns i material
som fyller alla funktionella och estetiska
behov,≈och det ﬁnns många ekologiskt
hållbara material att välja bland.

QS SMART PANEL DIAGNOSTIK

QS Smart Panel strömförsörjningar
innehåller avancerade diagnostikfunktioner
för enkel provning av kommunikation och
ledningsdragning.
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OM LUTRON ®

VÅRT ÅTAGANDE
Lutron är inställt på att erbjuda våra kunder
de bästa produkterna och lösningarna med
överlägsna prestanda och global service
och kundstöd i världsklass.
Belysningsstyrning innebär att man tar
miljöansvar. De gör livet säkrare. Lutron
utvecklar högkvalitativa och eleganta
belysningslösningar som avsevärt
sänker energikostnaderna. Vi skapar
nytt redan innan marknaden upptäckt
behoven och förbättrar ständigt kvaliteten,
leveranssäkerheten och vårt värde.

KUNDSTÖD UTAN
MOTSTYCKE
DESIGNHJÄLP AV EXPERTER
•

•

•
•

•

Produkt-, tillämpnings- och systemkunnande
för att hitta de bästa lösningarna som
uppfyller projektkraven
Designhjälp med ritningar och skrivna
speciﬁkationer
Snabb expediering för att möta byggplaner
Produktdemonstration, produktprover
och installationsdokumentation
Projektledning över hela världen
EXPERTSERVICE

Lutron har ﬂer än 2 700 patent runt
om i världen och tillverkar ﬂer än 15 000
produkter. Vi har i mer än 45 år uppfyllt
och överträffat de allra högsta kraven
på kvalitet och service. Alla våra produkter
kvalitetsprovas innan de lämnar fabriken.
Vi ﬁnns här för att hjälpa, per telefon eller
ute hos dig, när du behöver oss.

www.lutron.com/europe

•
•

•

•

Service och pålitlighet ingår i vårt åtagande
Serviceingenjörer runt om i världen arbetar
på fabrikens uppdrag med kundstöd
Tekniskt kundstöd per telefon dygnet runt,
alla dagar
Möjlighet till förlängning av garantier, årligt
förebyggande underhåll och kundanpassad
utbildning ingår i våra kvalitetssäkringsrutiner

Lutron
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Lutron ® har varit en världsledande tillverkare av belysningsstyrningar och
belysningssystem i över 45 år. Med solskyddslösningarna Sivoia QED® och Sivoia®
QS lanserar Lutron helt nya möjligheter att integrera styrningen av elbelysning och
dagsljus, där fokus ligger på nytänkande, design och kundservice i världsklass.
Lutron förenar teknik med design och miljöhänsyn till en idealisk lösning för
belysningsstyrning.

INTERNATIONELLT
HUVUDKONTOR

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

EUROPAKONTOR

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

ASIATISKA
HUVUDKONTOR

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

INTERNATIONELL KONTOREN

Brasilien: São Paulo
TEL: +55 11 4327 3800

Tyskland: Berlin
TEL: +49 (0)30 971045-90

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

Kina: Beijing
TEL: +86 10 5877 1818

Indien: Bangalore
TEL: +91 80 4030 0485

Spanien: Barcelona
TEL: +34 93 496 57 42

Kina: Hong Kong
TEL: +852 2104 7733

Indien: Mumbai
TEL: +91 22 4070 0867

Spanien: Madrid
TEL: +34 91 567 84 79

Kina: Shanghai
TEL: +86 21 6288 1473

Indien: New Delhi
TEL: +91 124 471 1900

UAE: Dubai
TEL: +971 4 299 1224

Frankrike: Paris
TEL: +33 1 56 59 16 64

Italien: Milano
FREEPHONE: 800 979 208

save
energy
with
Lutron TM
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