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gemakkelijk te vinden, aflezen en bedienen, ook als het donker is
	De bewezen betrouwbaarheid, het fraaie uiterlijk en de handige functies van
onze seeTouch bediening, nu verkrijgbaar in een vierkant ontwerp dat populair
is in vele landen. Geniet van de ongekende luxe van een enkele bediening van
verlichting en rolgordijnen (en nog veel meer) door het hele huis.

Belangrijkste eigenschappen
	De knoppen hebben een achtergrondverlichting zodat ze ook in het donker
makkelijk te vinden zijn.

•

	Er zijn veel uitvoeringen, kleuren en afwerking, om te passen bij elke inrichting.

•

	Elke regeling is programmeerbaar met persoonlijke instellingen.

•

	Via de optionele infraroodontvanger is bediening op afstand mogelijk.

•

	(2) Er zijn ingangen voor maakcontacten voor het aansluiten van
bewegingsdetectors en deursensors, enz.

•

10BRL met frame

10BRL zonder frame

International seeTouchTM bedieningen zijn verkrijgbaar in
verschillende uitvoeringen, geschikt voor diverse plaatsen in elk
huis. De bedieningen zijn verkrijgbaar met of zonder frame. Ook
naderhand zijn de teksten van de toetsen, de uitvoering en de
afwerking nog aan te passen.

Standaarduitvoeringen

programmeerbare functies met
achtergrondverlichting
statusaanduiding
2B

3B

4B

5BRL

5BIR

6BRL

7BRL

8BRL

8BIR

10BRL

optionele IR-ontvanger
optionele toetsen voor meer/minder licht

5BIR zonder frame, afgebeeld op ware grootte
Specificaties
	Op één aansluitkabel kunnen maximaal tien
bedieningen aangesloten worden.

•

	De processor voedt 20 leds.

•

 olledige productspecificaties vindt u in het Addendum 2008 van de
V
HomeWorks Technische gegevens (ond. nr. 367-1425/EA).

En zijn tweegats- en driegatswanddozen
om bedieningen en andere accessoires
te combineren. Speciale uitvoeringen en
afwerkingen zijn mogelijk — informeer
gerust bij Lutron.
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Bijpassende Rania® dimmers

Bijpassende accessories

Kleuren en afwerkingen

Arctisch Wit
(AW)

Argentum
(AR)

Mica
(MC)

Satijn-nikkel
(SN)

Glansnikkel
(BN)

Satijn-messing
(SB)

Antiek Brons
(QZ)

Antiek Messing
(QB)

Verguld
(AU)

Glansmessing
(BB)

Satijn-chroom
(SC)

Glanschroom
(BC)
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