
Po prostu inteligentny. Po prostu LUXOR.
System Smart Home LUXORliving.
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LUXORliving kontroluje Twój budynek. 
W pełni bezpiecznie.
Nowy system inteligentnego domu LUXORliving.

LUXORliving to intuicyjny, przyjazny system Smart Home firmy 
Theben, który oferuje wszystko, co sprawia, że dom jest bar-
dziej komfortowy i pomija wszystko, czego tak czy inaczej nikt 
nie używa. LUXORliving reguluje wszystko, co istotne. Stero-
wanie i ściemnianie oświetlenia. Regulacja temperatury w po-
mieszczeniu. Podnoszenie i opuszczanie rolet. A co najlepsze: 
LUXORliving jest tak łatwy w montażu, instalacji i uruchomie-
niu, że nie trzeba być integratorem systemów (ale można).
Po prostu świetnie. Po prostu LUXORliving.

LUXORplug i LUXORplay 
aplikacje do uruchomienia i obsługi systemu
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Inteligentne sterowanie 

Łatwość rozszerzenia systemu.
Szybka instalacja.
LUXORliving może rosnąć.

Znający się na rzeczy stawiają na LUXORliving.
Inteligentne rozwiązanie do domów, mieszkań, 
barów, restauracji oraz pomieszczeń biurowych. 

Dla każdego, kto dzisiaj buduje lub remontuje LUXORliving jest najlepszym rozwiązaniem. 
System inteligentnego budynku ułatwia sterowanie domami jednorodzinnymi i mieszka-     
niami, zapewniając w ten sposób komfort użytkowania lub przyjemne środowisko pracy         
w biurach, gabinetach lekarskich, a także odpowiednią atmosferę w barach lub restauracjach. 
Ponadto LUXORliving stwarza doskonałe warunki do wykorzystania potencjału oszczędza- 
nia energii.

Łatwość korzystania
Strona 4-5

Perfekcyjne ściemnianie
Strona 6-7

ogrzewaniem
Strona 8-9

Bez paniki
Strona 10-11

Symulacja obecności
Strona 12-13

Centralne WYŁ.
Strona 14-15

Montaż, przegląd produktów
Strona 16-19

Najważniejsze
 LUXORliving - przegląd systemu
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Niezwykle łatwa obsługa.
Wygodne programowanie.

LUXORliving – łatwy w użytkowaniu.

System inteligentnego domu - brzmi skomplikowanie. Trudne programowanie i czasochłonna nauka   
wszystkich możliwości systemu? Nie, to nie dotyczy LUXORliving. 
LUXORliving to intuicyjny system, który nie wymaga objaśnień. Jest łatwy w obsłudze, a odkrywanie jego 
funkcji jest dobrą zabawą. Dotyczy to nie tylko mieszkańców, ale także instalatora podczas montażu, pro-
gramowania i uruchomienia.
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Prosty w konfiguracji – 
interfejs instalacyjny dla  
systemu Windows.

LUXORplug to proste oprogramowanie kon-  
figuracyjne Theben. Oparty na systemie 
Windows - szybki, bezpieczny i prosty.         
Szczegółowa wiedza jest zbędna.

Prosty w użyciu – 
interfejs użytkownika  
na smartfony i tablety. 

LUXORplay to aplikacja zapewniająca wygod-
ną, bezpieczną i śmiesznie łatwą obsługę. 
LUXORliving za pośrednictwem smartfona 
lub tabletu (na system Android i iOS).

LUXORplug do uruchomienia LUXORplay do obsługi

LUXORliving nie tylko słucha, ale także natychmiast wykonuje polecenia. 
Voxior Voice Control umożliwia interakcję z Alexa, Google i Siri.
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Idealny nastrój nocą.
Harmonijnie i liniowo.

Co może być lepszego dla dzieci niż bajka na dobranoc? Kiedy dzień stopniowo zmienia 
się w noc, a opowieść niepostrzeżenie staje się snem. Najważniejsze jest to, że światło 
pozostaje włączone - przynajmniej trochę. Po opowieściach o smokach i wróżkach dzie-
ci chętniej zasypiają z nutą światła. I wielu dorosłych też. Z LUXORliving ustawisz poziom 
ściemnienia precyzyjnie i dokładnie tak jak lubisz lub jak lubią Twoje dzieci.

LUXORliving D4

Ściemniacze Theben gwarantują całkowicie 
płynne regulowanie poziomu jasności, bez 
jakiegokolwiek migotania światła. Co więcej, 
lampy LED, których nie dawało się skutecznie 
ściemnić, również należą do przeszłości 
dzięki LUXORliving.
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Płynne przyciemnianie bez migotania

Ciesz się światłem jasnym lub przyciemnionym, 
tak jak chcesz, w zależności od sytuacji.
Czy jest to mocne światło do pracy w kuchni, 
światło orientacyjne w korytarzu lub intymne,         
pomagające zasnąć najmłodszym. 
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Inteligentne,   
przyjemne ciepło.

Dzięki nowemu 6-krotnemu sterownikowi grzewczemu po raz pierwszy możesz kontrolować 
ogrzewanie podłogowe za pomocą aplikacji LUXORplay. Aktor do integracji z siłownikami 
ogrzewania pozwala na niezawodne regulowanie zaworów z prostą instalacją w rozdzielaczu 
obiegu grzewczego. 

Prosty montaż 
natynkowy

Idealny do integracji w ko-
lektorze grzewczym (w roz-
dzielaczu) zarówno dla 
ogrzewania podłogowego 
jak i grzejnikowego.

Elastyczne  
zastosowanie

Przełączalne (24 V) lub 
stałe (0-10 V) uruchamianie 
siłowników w systemie 
Smart Home LUXORiving 
z dodatkowym stykiem 
przełączającym dla pompy 
obiegu grzewczego. 

Łatwe                         
podłączenie 

Dzięki praktycznym 
złączom wtykowym 
i zamkniętej obudowie.
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Uspokajające
poczucie bezpieczeństwa.
Bez paniki z LUXORliving

Dobrze wiedzieć, że w domu wszyscy są bezpieczni. Dzięki funkcji Panic, LUXORliving 
znacząco przyczynia się do budowania tego poczucia bezpieczeństwa i pozwala uniknąć 
niepotrzebnego stresu. Przy najmniejszym zakłóceniu, niewytłumaczalnym hałasie przed, 
obok lub za domem, pojedyncze naciśnięcie przycisku uruchamia funkcję „Panic“, włączając 
jednocześnie wszystkie światła i podnosząc wszystkie rolety. To odstrasza każdego niepożą-
danego gościa. Nawet jeśli to tylko kot sąsiada!
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Aktor ściemniający            
LUXORliving D4

Aktor ściemniający Theben pozwala 
maksymalnie przyciemnić oświetlenie 
jednym kliknięciem. I to w całym 
domu.

Aktor załączający              
LUXORliving S8

Aktory załączające Theben zapewniają, 
że wszystkie lampy są włączone, 
a twój dom jest oświetlony pełnym 
światłem.

Aktor roletowy                   
LUXORliving J4

Aktory roletowe Theben zapewnią, 
że wszystkie opuszczone rolety, 
mogą być jednocześnie podniesione.

Inteligentne rozwiązanie podtynkowe 
Sterowniki LUXORliving UP
Łatwe uruchomienie 

Dwa wejścia binarne na urządzenie i zasilanie napięciem magistrali. Nie jest konieczne 
czasochłonne i kosztowne okablowanie w szafie sterowniczej.

Aktor ściemniający            
LUXORliving D1

Do regulacji oświetlenia z regulowaną
krzywą ściemniania do przyciemniania 
bez migotania. 

Aktor załączający              
LUXORliving S1

Z jednym kanałem i dwoma wyjściami 
oraz ze stykiem normalnie zamkniętym   
i normalnie otwartym (w trybie pracy 
naprzemiennej). Można więc zrezygno-
wać ze styku przełącznego. 

Aktor roletowy                     
LUXORliving J1

Do rolet z wbudowaną funkcją wen-
tylacji, w której roleta automatycznie 
przechodzi w położenie wentylacji, gdy 
tylko okno zostanie uchylone.

Inteligentne rozwiązania do rozdzielni
Sterowniki LUXORliving REG
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Wyobraź sobie, że jesteś daleko. 
Jednak twoja rutyna trwa. 

Symulacja obecności z LUXORliving

Czasami wystarczy zamknąć drzwi i zostawić wszystko z tyłu. Jest więc wspaniale, gdy     
wszystko przebiega w uporządkowany sposób. Dokładnie tak, jak jesteś przyzwyczajony. 
Symulacja obecności w LUXORliving zapewnia, że oświetlenie włącza się, a żaluzje zamy- 
kają o zwykłej porze każdego wieczoru. W końcu nie wszyscy muszą wiedzieć, że nie ma cię 
w domu.
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Odmienny nastrój każdego dnia – tak 
po prostu. 

Kiedy mieszkańcy są w domu, używają 
LUXORliving. Kiedy nie ma ich w domu, 
LUXORliving działa za nich. 
System inteligentnego domu symuluje 
obecność, a domownicy cieszą się wa-    
kacjami bez żadnych obaw.

LUXORplay – wystarczy jedno kliknięcie i już 
to masz.
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Wyłącz
wszystko.
Być może najważniejsza
funkcja LUXORliving.

Wyłącz wszystko - 100 %

„Kochanie, sprawdź jeszcze raz, czy wszystko jest wyłączone!“ Pewnie dobrze znasz ten 
scenariusz: samochód spakowany, rodzina czeka, a ty chodzisz po całym domu, żeby 
sprawdzić, czy wszystko jest naprawdę wyłączone. A na koniec i tak zostajesz z wraże-
niem, że o czymś zapomniałeś. 
To już historia - z LUXORliving możesz w spokoju zamknąć za sobą drzwi. 
Wystarczy nacisnąć „Central OFF“ i wszystko zostaje wyłączone. Od telewizora do żelaz-
ka. Czy na pewno? Na pewno. 
Centralna funkcja OFF LUXORliving jest po prostu praktyczna.
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Po prostu elastyczny
w konfiguracji.

Po prostu- wybierz urządzenie, podłącz, skonfiguruj, zaprogramuj i zakończ. Wizualizacja jest 
tworzona automatycznie. Za pomocą LUXORplug możesz utworzyć plik projektu w mgnieniu 
oka. Niezależnie od tego, czy wykonasz instalację w biurze, czy bezpośrednio na miejscu- 
masz wszystko na wyciągnięcie ręki.

LUXORliving wykorzystuje standardową 
komunikację KNX, dzięki czemu na dłu-
gie lata zapewnia bezpieczeństwo inwe- 
stycji,  nieosiągalne dla systemów au-
torskich (producenckich/zastrzeżonych). 
Dzięki aktualizacjom dostępny jest zaw-
sze w najnowszej wersji, a w razie pot-
rzeby można go łatwo rozbudować.       
W czym tkwi przewaga: w LUXORliving 
jest tyle KNX ile potrzeba i jak najmniej 
złożoności. To sprawia, że LUXORliving 
jest niezwykle  przyjazny. Zarówno dla 
instalatora, jak i dla użytkownika.

Myślałeś, że LUXOR byl łatwy w insta- 
lacji. LUXORliving jest jeszcze łatwiej- 
szy. Łatwy w montażu, do łączenia oraz 
programowania. Gotowe. Bez ETS, bez 
licencji, bez wcześniejszego przygoto-
wania. Podążaj po prostu za intuicją - 
szybko, bezpiecznie. Po prostu.

W tradycyjnych instalacjach funkcje są 
determinowane przez okablowanie. Nie   
w przypadku LUXORliving. W oparciu o 
elastyczne okablowanie magistralne do 
przycisków można dowolnie przypisać 
oświetlenie, żaluzje lub inne funkcje. 
Daje to możliwość zmiany funkcji w ist-
niejącej instalacji, łatwą możliwość roz-
budowy oraz obniża koszty, dzięki za- 
stosowaniu mniejszej liczby przełączni- 
ków.

Łatwe uruchomienie Elastyczne okablowanie                   
magistrali BUS 

Certyfikowane 
komponenty

LUXORliving - intuicyjna obsługa

Aktory załączająceInterfejs 
przycisków

ZasilaczSerwer 
wizualizacji/
interfejs
komunikacyjny

LUXORplay do obsługi 
systemu

LUXORplug do konfi guracji 
systemu

Aktory ściemniająceStacja 
pogodowa

Aktory roletowe
/żaluzjoweTermostat

pokojowy

Aktory grzewcze
Wejście binarne

SiłownikiCzujnikiUrządzenia systemowe
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W przypadku wielu systemów inteligent-
nego budynku wybór przełącznika jest 
ograniczony. Ale nie w LUXORliving.
Właściciel domu może swobodnie wy-
bierać design, ponieważ nasze wejścia 
binarne i interfejsy przycisków współ- 
pracują z dowolnymi konwencjonalnymi 
przełącznikami.

System Smart Home LuxorLiving przecho- 
wuje w pamięci wszystkie działania z os- 
tatnich 7 dni. Po aktywowaniu funkcji sym-
ulacji obecności odtwarza sekwencję 
odmienną dla każdego dnia tygodnia. 
Dzięki temu symulacja jest bardziej auten-
tyczna, przypominająca normalne zacho-
wania domowników.

Natężenie oświetlenia oraz pozycje rolet 
można oczywiście dowolnie programo-
wać i można je wywołać za pomocą ko-
mendy w razie potrzeby. Oznacza to, że 
każdy może tworzyć nastrój oświetlenia 
według własnego wyboru.

Dowolny 
dobór przycisków

Inteligentna                                       
symulacja obecności

Scenariusze  
indywidualne

Dzięki LUXORliving wszystko staje się znacznie prostsze. A niektóre rzeczy, jak proces 
instalacji, pozostają tak proste, jak można oczekiwać od Theben i LUXOR.

Po prostu świetny
w montażu.
Instalacja LUXORliving - jakbyś go znał od dawna

Aktory załączająceInterfejs 
przycisków

ZasilaczSerwer 
wizualizacji/
interfejs
komunikacyjny

LUXORplay do obsługi 
systemu

LUXORplug do konfi guracji 
systemu

Aktory ściemniająceStacja 
pogodowa

Aktory roletowe
/żaluzjoweTermostat

pokojowy

Aktory grzewcze
Wejście binarne

SiłownikiCzujnikiUrządzenia systemowe
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Aktory załączająceInterfejs 
przycisków

ZasilaczSerwer 
wizualizacji/
interfejs
komunikacyjny

LUXORplay do obsługi 
systemu

LUXORplug do konfi guracji 
systemu

Aktory ściemniająceStacja 
pogodowa

Aktory roletowe
/żaluzjoweTermostat

pokojowy

Aktory grzewcze
Wejście binarne

SiłownikiCzujnikiUrządzenia systemowe
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Gotowy do użycia.
W 6 prostych krokach.

1. Rozpocznij projekt
Przede wszystkim wypełnij 
podstawowe informacje o pro-
jekcie, takie jak nazwa obiektu, 
klient, adres, instalator.

2. Tworzenie struktury
Za pomocą metody prze-
ciągnij i upuść do budynku 
można wstawiać pokoje na 
odpowiednie piętra i przy-
pisywać im indywidualne 
nazwy.

3. Identyfikacja urządzeń 
Zainstalowane wcześniej 
urządzenia, można automaty-
cznie importować, identyfiko-
wać i nazywać. Możesz także 
utworzyć listę urządzeń ręcz-
nie w trybie offline.

4. Definiowanie funkcji  
Użyj przeciągnij i upuść 
aby przypisać funkcję do 
urządzeń w każdym po-
mieszczeniu. Ten prosty 
sposób określa, które 
urządzenia komunikują się 
ze sobą.

5. Programowanie urządzeń
Funkcje możesz transfero-
wać w dowolnym momencie. 
Konfiguracja projektu nie 
musi być całkowicie zakoń- 
czona, aby zaprogramować 
urządzenia.

6. Przygotuj wizualizację 
Plik projektu zostanie 
przeniesiony do centrum 
systemu. Od tej chwili 
funkcje mogą być łatwo 
obsługiwane i konfiguro-
wane za pomocą aplikacji 
LUXORplay.
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LUXORliving.
Przegląd produktów.

Funkcja Kanał Typ Nr katalogowy

Interfejs przycisków

 2 LUXORliving T2 4800402

 4 LUXORliving T4 4800404

 8 LUXORliving T8 4800408

Aktor załączający

1 LUXORliving S1 4800520

4 LUXORliving S4 4800420

 8 LUXORliving S8 4800425

16 LUXORliving S16 4800429

Wejście binarne 6 LUXORliving B6 4800430

Aktor grzewczy
6 LUXORliving H6 24 V 4800441

6 LUXORliving H6 4800440

Aktor roletowy

1 LUXORliving J1 4800550

4 LUXORliving J4 4800450

8 LUXORliving J8 4800455

Aktor ściemniający

1 LUXORliving D1 4800570

2 LUXORliving D2 4800470

4 LUXORliving D4 4800475

Termostat pokojowy - LUXORliving R718 4800480

Stacja pogodowa - LUXORliving M140 4800490

Serwer wizualizacji - LUXORliving IP1 4800495

Zasilacz - LUXORliving P640 4800990



www.LUXORliving.de
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Obserwuj Theben przez internet: 

Theben AG 
Hohenbergstraße 32
72401 Haigerloch
Tel. +49 7474 692-0 
info@theben.de
www.theben.de

PPUH EL-TEAM Sp. z o.o.
Al. Młodych 26-28
41-106 Siemianowice Śląskie
Tel. +48 32 204 36 28
el-team@el-team.com.pl
www.el-team.com.pl
www.automatykabudynku.pl

Theben jest członkiem:

Theben wspiera:


