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WAAROM DE BELANGRIJKSTE ONTWERPERS VAN DE WERELD
KIEZEN VOOR LUTRON

LUTRON IS DE SPECIALIST
OP HET GEBIED VAN LICHTREGELING
Als uitvinder van ‘s werelds eerste
solid-state dimmer in 1961 heeft Lutron
vandaag de dag een aanbod zonder
weerga van lichtregelingsproducten
- van dimmers tot rolgordijnen tot
volautomatische, totaal geïntegreerde
systemen voor het gehele huis. Met meer
dan 15000 manieren om met licht om
te gaan kunnen wij een echt individuele
oplossing voor uw woning leveren.
Niemand heeft zich meer verdiept in de
vraag hoe uw leven verbeterd kan worden
met een perfect lichtsysteem. We hebben
honderden gekwaliﬁceerde technici in
dienst. En het is hun onvermoeibare missie
steeds te werken aan het verbeteren van
lichtregeling. Het resultaat? Lutron heeft
innovatie hoog in het vaandel staan en
dat blijkt uit de meer dan 2700 uitstaande
patenten wereldwijd.
Deze constante inventiviteit wordt
gekoppeld aan exellente producten en
kwaliteitscontroles. Elk product van ons
wordt onderworpen aan de strengste
testeisen en wordt begeleid door daaraan
gekoppelde stevige garanties.

Onze bedieningspanelen en de stoffen
voor onze rolgordijnen zijn in een breed
spectrum van kleuren en afwerkingen
verkrijgbaar - zodat ze harmonieus in uw
inrichting opgaan. Interieurontwerpers
waarderen de elegantie die altijd het
kenmerk van onze benadering is geweest.
Het is daarom nauwelijks verrassend dat
voor veel van de belangrijkste architecten
en ontwerpers ter wereld Lutron niet de
eerste, maar de enige keuze is.

Met Lutron zult u genieten van de vele
esthetische, practische en ﬁnanciële
voordelen van lichtregeling. Met de exacte
kennis van daglicht en elektrisch licht kunt
u iedere ruimte een eigen sfeer geven.
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GROEN LICHT
We laten ons erop voorstaan dat het milieu,
en in het bijzonder het energieverbruik, een
groeiende zorg voor ons allen is. En terwijl
er nog veel werk op dit gebied te verrichten
is levert de technologie van Lutron al een
signiﬁcante bijdrage.
We schatten dat onze klanten per jaar
9 miljard Kwh energie besparen. Dat is
genoeg voor het licht in 4,5 miljoen huizen
gedurende een jaar* of het voorzien van
Times Square in New York van stroom
en licht gedurende 10 jaar **. Nog anders
gezegd is dit de besparing van de energie
die 2000 windmolens zouden produceren
in twaalf maanden.
Voor ons is energiebesparing geen loos
begrip, maar is het de kern van alles wat wij
doen. Sinds we de oorspronkelijke
solid-state dimmer uitvonden, hebben we
de waarde van dimtechnologie steeds
onder de aandacht gebracht - het gebruik
van een dimmer kan de levensduur van een
lamp tot 10 keer verlengen.

De rolgordijnen van Lutron spelen eveneens
een rol hierbij. Door het regelen van de
hoeveelheid daglicht kunnen de kosten
van verwarming en verkoeling van een huis
worden teruggebracht.
Naast huiselijke toepassingen worden
onze producten gebruikt voor het regelen
van natuurlijk en elektrisch licht in kantoren,
scholen en ziekenhuizen om energie te
besparen - en zodoende geld te besparen dat
voor betere doeleinden gebruikt kan worden.
Het leidt geen twijfel dat het regelen van
licht een bijdrage levert aan de vermindering
van milieuschade. Met de lichtregeling van
Lutron wordt de eigen, directe omgeving niet
verkleind, maar wordt deze juist comfortabeler
en stijlvoller.

* Bronnen: Massachusetts Institute of Technology (MIT); US Department of Energy en gegevens van Lutron sales.
** Zoals boven plus Con Edison.
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Het combineren van natuurlijk en gedimd licht

De juiste verlichting voor de juiste gelegenheid.

ALLES DRAAIT OM DE AMBIANCE
Helder en upbeat of rustig en verﬁjnd:
u kiest de muziek die past bij een bepaalde
stemming of gelegenheid. Met de dimmers
van Lutron kunt u exact hetzelfde doen
met licht.
Aan het eind van de werkdag wanneer
u alleen maar wilt relaxen en TV kijken
zou het licht in uw woonkamer gezellig en
warm moeten zijn. Wanneer u dineert met
vrienden of familie, misschien met een paar
kaarsen op tafel, kunt u het licht aanpassen
om het juiste evenwicht te verkrijgen tussen
practisch en sfeervol.
Met onze technologie is dat heel simpel.
En toch heel effectief. Dat is de reden
waarom zoveel klanten zijn overgestapt
van conventionele lichtschakelaars naar
dimmers - in het hele huis.
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Perfect licht voor elke situatie.

Gestroomlijnd, hedendaags design dat past bij uw inrichting.

HET SWITCHEN VAN SCHAKELAARS
Met een van onze dimmers kunt u makkelijk en meteen de
hoeveelheid licht regelen - meer bij koken of entertainen, minder bij
TV kijken of werken op een laptop. Wat ook de taak, de stemmimg
of de hoeveelheid natuurlijk licht is: u kunt uw kamerverlichting
erop aanpassen.
Wij bieden een volledige reeks accessoires op het gebied
van lichtregeling - zodat u uw dimmer kunt koppelen aan
stopcontacten en telefoonstekkers. U kunt zelfs een infrarode
afstandsbediening gebruiken om het licht vanuit het comfort
van een luie stoel te regelen.

U kunt beginnen met de
lichtregeling met een enkele
dimmer in één kamer. U hoeft
alleen maar de conventionele
schakelaar te verwijderen en
een Lutron dimmer op de zelfde
plaats te monteren. Aan de
bedrading hoeft niets gedaan te
worden. Aan de inrichting hoeft
niets te worden veranderd.
Geen gedoe. Zelfs het regelen
van één lamp kan al een groot
verschil uitmaken voor uw
woonkamer, keuken
of slaapkamer.
www.lutron.com/europe
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Scene overdag

Scene ‘s avonds

WONEN MET LICHTREGELING
Wanneer u uw woning inricht heeft u een
bijna oneindige keuzemogelijkheid aan
kleuren. Licht is hiermee vergelijkbaar - er
is een enorm aantal combinaties mogelijk
waaruit u kunt kiezen bij het instellen van uw
verlichting. Elke verschillende lichtinstelling,
of ‘scene’, heeft een ander effect op uw
kamer en geeft u de ﬂexibiliteit om uw
woning precies zoals u wilt te presenteren.
Een “zone” licht kan worden gecreëerd
vanuit een enkele lamp, of vanuit een groep
lampan samen - u regelt die zone dan met
één dimmer. En uw kamer kan één zone
hebben, maar ook meerdere.
De technologie van Lutron stelt u in
staat om de lichtniveaus voor elke
zone apart in te stellen of om dit voor
verschillende zones gezamenlijk te doen
om zo een harmonieuze ‘scene’ te creëren.
Verschillende scenes zijn geschikt voor
verschillende momenten van de dag,
bepaalde activiteiten of een veranderende
stemmingen - en u kunt ze opnieuw tot
leven brengen met een druk op de knop.
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In één ruimte kunt u wel zes zones als
deze creëren:
Zone 1

Verduisterende rolgordijnen
open of gesloten voor het
bekijken van een ﬁlm of
voor het tegengaan van de
glinstering van daglicht.

Zone 2

Ingebouwde, naar beneden
gerichte lampen voor belichting
van stoelen en gangpaden achterkant.

Zone 3

Ingebouwde, naar beneden
gerichte lampen voor belichting
van stoelen en gangpaden voorkant.

Zone 4

Open of gesloten gordijnen
voor de gewenste ambiance.

Zone 5

Lampen in de welving van de
plafondrand voor accentuering
en indirect licht.

Zone 6

Tafellampen voor practische
belichting en accentuering.
www.lutron.com/europe
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Filmscene

TV scene

EEN RUIMTE
VIER VERSCHILLENDE MANIEREN OM DE SCENE IN TE STELLEN
Uw woonkamer kan dienst doen als vier verschillende
zoals u hier ziet. Een plaats om te lezen en te werken.
Een plaats om te relaxen. Een plaats om een goede
ﬁlm met het gezin te bekijken... of met gasten.
U kunt nu vier verschillende soorten licht in stellen.
En eenmaal ingesteld hoeft u er nooit meer iets aan te
doen. Met GRAFIK Eye®, kunt u elke gewenste “scene”
terugvinden met een druk op de knop.

Wanneer u de gewenste effecten in een
ruimte heeft gecreëerd zult u zich al snel
kunnen voorstellen hoe GRAFIK Eye in uw
keuken, slaapkamer of in uw home cinema
zou kunnen werken. Alle belichting, van
muurlampen tot spotlights, kan worden
verbonden met GRAFIK Eye. U kunt dan
de scene uit de woonkamer (de main
unit) terugvinden of u kunt kiezen uit ons
grote aanbod aan verschillende stijlen
bedieningspanelen voor de lichtregeling
vanuit andere posities.
GRAFIK Eye heeft de scherpe lijnen en
slimme afwerking dat in het hedendaagse
interieur design past. Wanneer de look van
de nieuwste technologie in een bepaalde
ruimte goed uitkomt zal een GRAFIK Eye
unit deze versterken. Wanneer echter blijkt
dat GRAFIK Eye niet past in de inrichting
kan hij altijd discreet worden geplaatst
in een kast, opslagruimte of in een
schoonmaakruimte.

www.lutron.com/europe
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Zacht, rustgevend licht - precies wanneer u er aan toe bent.

Zelfs voordat u uw bed uitstapt is Lutron
al klaar om het licht te regelen. Met ons
QS Systeem kan een ingebouwde tijdklok
een paar slaapkamerlampen aanzetten of
de gordijnen laten opengaan zodat u ‘s
ochtends rustig wakker wordt.
U heeft gezien hoe onze GRAFIK Eye®
unit u de scene laat instellen, kamer per
kamer. Het QS systeem van Lutron werd
ontworpen voor ruimtes waar zowel
natuurlijk als elektrisch licht geregeld moet
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Nauwkeurige regeling van licht en schaduw

worden. QS combineert de voordelen
van GRAFIK Eye met onze Sivoia
gemotoriseerde venstersystemen.
QS stelt scenes in en regelt de
rolgordijnen en kan bovendien gemakkelijk
worden geïntegreerd in uw audio/video
systeem Een knop op een universele
afstandsbediening kan de lampen dimmen,
de rolgordijnen sluiten en de TV
aanzetten - de perfecte bioscoopervaring.

www.lutron.com/europe

Stel de scene in met een druk op de knop.

Dramatische en sensationele effecten

Het systeem helpt u ook om te besparen op
de energiekosten. Een display informeert u
over de hoeveelheid energie die u bespaart
zodra u de lampen dimt, terwijl sensors en
de integrale tijdklok ervoor zorgen dat de
lampen alleen aanstaan wanneer u ze nodig
heeft - en de rolgordijnen in de juiste positie
staan, al naar gelang het tijdstip van de dag.

www.lutron.com/europe

Gebruik QS om de lampen en rolgordijnen
in de belangrijkste woonruimtes te
regelen, of breid het systeem uit om een
benedenverdieping, een slaapkamer suite of
een geheel apartement erbij te betrekken.
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Het is laat. Het is donker. Het is nat. U zit
achter het stuur. En u wilt maar één ding...
naar huis. Stelt u zich dan eens voor dat u uw
oprit oprijdt en een serie lampen verlicht het
pad naar de garage en naar de ingang van
het huis. Terwijl u de deur achter u dichttrekt
baadt de gang naar de keuken in zacht licht
en belichten de spotlights in de keuken het
aanrecht, de glazen kast en de koelkast.
Dit gebeurt allemaal met een druk op de
knop - dankzij HomeWorks. Het is ‘s werelds
krachtigste en ﬂexibelste lichtregelingssysteem
en toch simpel in het gebruik. U heeft geen
gedoe meer met verschillende schakelaars
- U regelt het licht vanaf een elegant
bedieningspaneel.
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Het doet iedere hoek van uw woning groter uitkomen

Zwembad, terras, tuin - geniet van het perfecte licht

Met HomeWorks® kunt u elke lamp,
elk gordijn en rolgordijn dat verbonden is
met het systeem regelen met één knop.
Wanneer u naar bed gaat kunt u het hele
huis laten slapen met één druk op de knop...
lampen gaan uit en gordijnen sluiten als een
zeer ontspannend avondritueel. Maar het
is ook mogelijk dat midden in de nacht een
kind een eng geluid hoort: één druk op een
knop en alle lampen gaan aan.
HomeWorks helpt ook uw woning te
beveiligen. Een tijdklok zorgt ervoor dat
belangrijke delen rondom het huis ‘s nachts
goed verlicht worden. En wanneer u niet
thuis bent herhaalt HomeWorks het normale
belichtingspatroon alsof er iemand thuis is.

www.lutron.com/europe

Terwijl HomeWorks u ongelimiteerde controle
geeft over het licht in uw huis heeft het ook
nog eens andere substantiële voordelen.
HomeWorks kan worden geïntegreerd in de
sensoren van uw veiligheidssysteem zodat
deze licht leveren op het moment dat ze
worden geactiveerd...en het kan worden
geïntegreerd in uw home cinema systeem
om het licht langszaam te dimmen wanneer
de ﬁlm begint. U kunt zelfs toegang krijgen
tot uw HomeWorks via internet wanneer u
weg bent, misschien om de verlichting aan
te zetten, wanneer u zich herinnert dat
gasten iets eerder komen.
Zoals een attente en minutieuze butler,
doet HomeWorks meer dan alleen maar het
opvolgen van uw wensen - het anticipeert op
uw behoeften, zodat u zich echt thuis voelt.

Lutron
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Het regelen van het daglicht - gemakkelijk

Op maat gemaakte rolgordijnsystemen

LICHT EN (ROL)GORDIJNEN

www.lutron.com/europe
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HET KIEZEN VAN UW BEDIENINGSPANELEN

SEETOUCH

Designers eisen dat de bedieningspanelen van
Lutron voldoen aan enkele criteria. Ten eerste
moet het bedieningspaneel esthetisch aantrekkelijk
zijn - gestroomlijnd en robuust en zonder zichtbare
schroeven die het esthetische effect verpesten.

International seeTouch

US seeTouch

International
seeTouch –
met rand

International
seeTouch –
zonder rand

DRAADLOOS BEDIENINGSPANEEL
VOOR OP TAFEL

Zoals met elk regelsysteem moet het
bedieningspaneel intuitief bruikbaar zijn.
Elk gezinslid en alle gasten moeten het
net zo makkelijk kunnen bedienen als een
conventionele lichtschakelaar. De knoppen van
het bedieningspaneel zijn voorzien ingegraveerde
verwijzingen: een kind hoeft alleen de “TV”
knop te gebruiken om een perfecte omgeving te
creëren om TV te kijken.
Hoeveel knoppen heeft u nodig? U wilt misschien
in verschillende ruimtes verschillende licht
‘scenes’ gebruiken, u wilt de rolgordijnen en een
gemotoriseerd projectiescherm bedienen en u
wilt de tuin verlichten. Voor andere ruimtes heeft
u misschien weer veel simpelere eisen. In alle
gevallen bevinden de benodigde knoppen zich
op een enkel, handig bedieningspaneel.
We begrijpen dat bedieningspanelen,
net als andere onderdelen van de inrichting,
een belangrijke rol spelen in het design van
een kamer. Onze uitgebreide aanbod aan stijlen,
kleuren en afwerkingsmogelijkheden zorgen
ervoor dat u precies kunt krijgen wat u wenst.
RANIA DIMMERS

RF Bedieningspaneel voor op tafel**
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Rania met rand
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BESCHIKBARE
KLEUREN
Arctisch wit

Argentum

Schakelaar

EU stopcontact

Mica

Zijdeglans nikkel

Zijdeglans messing

Zijdeglans chroom
Architrave
Signature serie in
helder nikkel

Antiek messing

Antiek brons

Helder nikkel

Helder messing

Helder chroom

Verguld*
Bedieningspaneel
met grote knoppen

Bedieningspaneel
met smalle knoppen

* Custom kleur
** Niet alle stijlen bedieningspanelen zijn combineerbaar met
alle systemen van Lutron. Raadpleeg uw systeemdesigner.

www.lutron.com/europe
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PRAAT MET EEN VAN ONZE SPECIALISTEN
Voor gedetailleerde informatie
kunt u bellen met het dichtstbijzijnde
regionale kantoor. Hierover kunt u
informatie op de achterzijde vinden.

Lutron® Electronics Co., Inc. behoudt het recht speciﬁcaties zonder bericht te veranderen.
Lutron Electronics Co., Inc. heeft er alles aan gedaan om voor accurate informatie te zorgen
maar neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor wat voor fouten en nalatigheden dan ook.
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Gedrukt op Claro Silk, met vezels afkomstig uit
goed beheerde, duurzame bossen.

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
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