NIEUW!
Toegang op afstand via
de Theben-cloud!

Gewoon smart. Gewoon LUXOR.
Het Smart Home-systeem LUXORliving.

übers Internet

Lokale Steuerung
über das hausinterne Netzwerk

NIEUW

LUXORliving regelt uw gebouw.
Het nieuwe Smart Home-systeem LUXORliving.

LUXORliving is het intuïtief regelbare Smart Home-systeem van
Theben, dat alles biedt wat eengezinswoningen gezelliger maakt,
en afziet van alles wat sowieso niemand gebruikt. LUXORliving
regelt alles wat belangrijk is: licht aan, licht uit. Dimmen.
Verwarming en jaloezieën omhoog en omlaag. En het beste:
LUXORliving kan zo eenvoudig worden gemonteerd, geïnstalleerd
en in gebruik genomen dat men daarvoor geen systeemintegrator moet zijn – maar kan zijn. Gewoon klasse.
Gewoon LUXORliving.

LUXORplug en LUXORplay voor
Inbedrijfname en bediening
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Wie voor veilig kiest, kan beter op LUXORliving bouwen
Smart voor eengezinswoningen, appartementen,
villa's, artsenpraktijken en kantoren.
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Overzicht van LUXORliving

Gebruiksvriendelijk
Pagina 04-05
Overal aanwezig: Theben-cloud
Pagina 06-07
Veilig is veilig
Pagina 08-09
Perfect gedimd
Pagina 10-11
Slimme behaaglijke warmte
Pagina 12-13
Naderhand monteren en meer
Pagina 14-15
Montage, productoverzicht
Pagina 16-19

Veilig is veilig.
LUXORliving is VDE-gecertificeerd.

Ons huis is meer dan alleen de plek waar
we wonen. Het is de plaats waar we ons
goed en geborgen willen voelen.
LUXORliving helpt u daarbij over de
gehele linie.
Dat wordt ook bevestigd door het VDE
Institut, dat LUXORliving na diepgaande
tests nu het zegel voor 'gecontroleerde
veiligheid van gegevens' heeft gegeven.
Veilig is veilig.
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übers Internet

Lokale Steuerung
über das hausinterne Netzwerk

NIEUW

Supereenvoudige bediening.
Programmeer gezelligheid.
LUXORliving – gebruiksvriendelijk
Smart Home System – dat klinkt naar ingewikkelde programmering en tijdrovend inwerken in alle
functies. Dat geldt niet voor LUXORliving. LUXORliving is het Smart Home System, dat zichzelf
verklaart. Het kan eenvoudig worden bediend en het is plezierig om alle functies te proberen. Dat geldt
niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de installateur bij de montage, programmering en inbedrijfname.
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LUXORplug voor de ingebruikname

LUXORplay voor de bediening

Eenvoudig ingericht –
de installatie-interface
met Windows.

Eenvoudig aangestuurd –
de gebruikersinterface voor
smartphones en tablets.

LUXORplug is de eenvoudige ingebruiknamesoftware van Theben. Op Windows gebaseerd – snel, veilig, ongecompliceerd.
Voorkennis is niet vereist.

LUXORplay is de app voor de comfortabele, veilige en tevens supereenvoudige
bediening van LUXORliving via smartphone
of tablet (voor Android en iOS).

LUXORliving luistert niet alleen naar u, het voert uw opdrachten ook onmiddellijk uit.
De spraakbesturing van 1HOME (voorheen VOXIOR) maakt interactie met Alexa, Google
en Siri mogelijk.
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Volledige controle –
gewoon via internet
Veilige app-bediening
op afstand via de
Theben-cloud

De eenvoudige programmering en bediening van
LUXORliving kan bijna niet worden overtroffen. Tenzij
men daarnaast volledige toegang via internet mogelijk
maakt. Hartelijk welkom in de Theben-cloud!

Praktisch: na aanmelding in de Theben-cloud kunt
u de naam van uw gateway bewerken of de
beheersrechten aan extra gebruikers toewijzen.
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We zijn er altijd en overal voor u.
Door toegang op afstand via de Theben-cloud
kunnen alle functies van LUXORliving worden
aangestuurd en kan de toestand worden bewaakt.
Ook het projectbestand kunt u in de cloud opslaan
en het oproepen wanneer u het nodig hebt.
De toegang via de cloud start en configureert u
gewoon zelf met een paar klikken, zonder netwerkkennis. U kunt het ook allemaal aan uw installateur
overlaten.

Veilig is veilig
Met de Theben-cloud kiest u dankzij de gecertificeerde serverlocatie in Duitsland voor zeker.
Zo is het LUXORliving Smart Home-systeem
optimaal beschermd tegen gegevensdiefstal en
manipulatie.
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Smart Home? Natuurlijk!
Perfect beschermd met LUXORliving

Aanwezigheidssimulatie met LUXORliving
Soms moet men gewoon alles achter zich laten en de deuren achter zich sluiten. Goed dat
alles dan gewoon zoals gebruikelijk verloopt. Zoals u dat gewend bent. De aanwezigheidssimulatie van LUXORliving garandeert dat elke avond op hetzelfde tijdstip het licht aangaat
en de jaloezieën worden gesloten. Tenslotte hoeft niet iedereen te weten dat u op dat
moment niet thuis bent.

me

Sichere
Een
rustgevend
Panikfunktion
Gevoel van veiligheid

ssimulation

Geen
paniek met LUXORliving
Abnehmbare
Systemzentrale
Goed
te weten IP1
dat iedereen behouden en veilig thuis is. LUXORliving levert met de paniekLUXORliving
functie een grote bijdrage aan dit veilige gevoel en zorgt ervoor dat helemaal geen paniek
ontstaat. Ten minste niet bij u, maar wel bij degenen die u willen verrassen. Bij de kleinste
onrust, bij onverklaarbare geluiden vóór, naast of achter het huis worden tegelijkertijd de
Zentral
huisverlichting
en jaloezieën geactiveerd. Dat verdrijft iedereen die daar niets te zoeken
AUS Zelfs de kat van de buren.
heeft.
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Elke dag een andere stemming – helemaal vanzelf

KN

De LUXORliving-aanwezigheidssimulatie en het slimme Smart Home-systeem
simuleren de aanwezigheid, terwijl de huisbewoners met een gerust hart van hun
vakantie genieten.

Ind
Sz

Sichere
Panikfunktion

Abnehmbare
Systemzentrale
LUXORliving IP1

Zentral
Alles
uit.
AUS
De wellicht slimste functie

Functie
Centraal UIT
Fernzugriff
übers
Internet
U kent het wel: het gezin wacht en u loopt nog een keer door het hele huis om te zien of
alles daadwerkelijk uit is. En aan het eind hebt u nog steeds een slecht gevoel dat u
misschien toch iets bent vergeten. Dat is nu verleden tijd. Met LUXORliving kunt u ontspannen de deur achter u sluiten. U drukt gewoon op 'Centraal UIT' – en alles is uit.
Van
tv totSteuerung
aan strijkijzer.
Lokale

über das hausinterne Netzwerk
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Perfect gedimd op één oor
Harmonisch en lineair dimmen

Wat is niet mooiers voor kinderen dan een goed voorgelezen verhaal 's avonds voor
het naar bed gaan. Als de dag langzaam in de nacht overgaat en het verhaal ongemerkt
in een droom verandert. Hoofdzaak: het licht blijft aan – ten minste een beetje. Want
met licht vallen de meeste kinderen beter in slaap. En ook vele volwassenen.
Voorwaarde: het licht wordt zacht gedimd. Met LUXORliving hebt u altijd precies de
lichtsterkte die met uw slaapgewoonten overeenstemt. Of die van uw kinderen.

LUXORliving D4
De dimmers van Theben zorgen ervoor dat
elke lichtsterkte traploos kan worden gedimd
en dat het licht tegelijkertijd volledig flikkervrij blijft. En LED-lampen, die niet volledig
uitgaan, behoren met LUXORliving eveneens
tot het verleden.
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Traploos en zonder flikkeren dimmen
Geniet van uw licht net zo licht of gedimd zoals
u dat bevalt en bij de situatie past.
Of stralend licht voor werken in de keuken, als
oriëntatielicht in de gang of als inslaaphulp voor
uw kleintjes.
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Perfect voor
vloerverwarming

Sichere
Panikfunktion

fache
etriebnahme

vere
wesenheitssimulation

eie
sterwahl

exible
US-Verkabelung

NX-Anlage

Slimme
behaaglijke warmte met
Abnehmbare
Systemzentrale
wereldprimeur
LUXORliving IP1
Met de nieuwe 6-voudige verwarmingsactor kunt u voor het eerst ook uw vloerverwarming
Zentral
over de app LUXORplay aansturen. De actor met geïntegreerde verwarmingsregelaar maakt
AUS
de betrouwbare aansturing van thermomotoren mogelijk bij eenvoudige montage in de
verwarmingscircuitverdeler.

EenvoudigeFernzugriff
opbouwFlexibele toepassing
montage übers Internet

Schakelend (24 V) of vast
(0-10 V) aansturen van
Ideaal om te integreren in
thermomotoren in het
de verwarmingscircuitverSmart Home-systeem
deler voor warmwater- en
vloerverwarmingen.
Lokale SteuerungLUXORliving met extra
über das haus- schakelcontact voor de
interne Netzwerkvewarmingscircuitpomp.

Probleemloze integratie
Dankzij praktische stekkerverbindingen en een gesloten behuizing.

ndividuelle
zenarien
NIEUW
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NIEUW!

Smart Home uitbreiden? Geen probleem!
LUXORliving RF inbouwactoren
Met de nieuwe RF inbouwactoren biedt Theben een
praktische mogelijkheid om een bestaand LUXORliving-Smart Home-systeem uit te breiden. Daarmee
kunnen bijvoorbeeld bijgebouwen zoals een serre
eenvoudig draadloos in het bestaande bedrade
systeem worden geïntegreerd.

Via de mediakoppeling kunnen bedrade en RF componenten eenvoudig worden geïntegreerd. Dankzij
geïntegreerde ingangen van de inbouwactoren kunnen impulsdrukkers, raamcontacten en temperatuursensoren direct worden geïntegreerd. En mocht u in de toekomst toch een bedrade KNXinstallatie willen hebben, dan kunt u de LUXORliving-producten gewoon blijven gebruiken.
En wat zekerheid betreft: de communicatie met de RF inbouwactoren voor verlichting,
jaloezieën en verwarming gebeurt uiteraard versleuteld. En dat betekent geen risico van
gegevensdiefstal en manipulatie.

Dimactor LUXORliving D1 RF

Schakelactor LUXORliving S1 RF

Jaloezieactor LUXORliving J1 RF

De universele dimmer DIMAX overtuigt
niet alleen door zijn automatische
lastherkenning, maar ook door gelijkmatig en traploos dimmen van
LED-lampen.

De schakelactor is dankzij het maakcontact met nuldoorgangsschakeling en
een groot schakelvermogen de flexibele
allrounder voor allerlei toepassingen.

De jaloezieactor is geschikt voor zowel
handmatige als automatisch regeling
van een jaloezie, markies of rolluik
zonder bedrading.
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Met het weerstation M140 kunt u
weliswaar het weer niet regelen, maar
u vereenvoudigt de bediening van
jaloezieën en zonwering met LUXORliving. Volautomatisch!

Laat het weer het werk voor u doen!
Met het LUXORliving-weerstation
Klopt, het weer kunt u niet veranderen. Maar u kunt zonlicht, wind, temperatuur en regen
gebruiken om jaloezieën en zonwering te sturen via uw LUXORliving Smart Homesysteem. Kan dat dan? Uiteraard; Met het LUXORliving M140-weerstation van Theben.
Het weerstation laat bijvoorbeeld bij rechtstreeks zonlicht de jaloezie zakken en voorkomt
daardoor dat de kamers te sterk opwarmen. Of zet bij sterke wind de jaloezieën in een veilige stand. En als het begint te regenen dan wordt bijvoorbeeld zonwering van gevoelige
stoffen automatisch ingetrokken. Ook het openen 's ochtends van de gordijnen of het sluiten 's avonds kan het weerstation desgewenst automatisch doen.
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Gewoon flexibel
qua inrichting.
LUXORliving – intuïtieve bediening
Gewoon kabels aansluiten, inrichten, programmeren en klaar. Of achteraf inbouwactoren inbouwen. De visualisatie vindt automatisch plaats. Met LUXORplug maakt u het
projectbestand in een handomdraai. Of u nu de installatie bij u op kantoor uitvoert of direct
ter plaatse. Dat heeft u zelf in de hand. En via internet of via de Theben-cloud heeft u alles in
de hand met de LUXORplay-app, heel comfortabel met uw smartphone of tablet.

Systemgeräte
Systeemcentrale
met LANverbinding

Einfache
Inbetriebnahme

Sichere
Panikfunktion

Clevere
Anwesenheitssimulation

Abnehmbare
Einfache
Systemzentrale Inbetriebnahme
LUXORliving IP1
LUXORplug voor de inrichting
van het systeem

...

Freie
Tasterwahl

LUXORplay voor de bediening
van het systeem

Zentral
AUS

Fernzugriff
übers...
Internet

Flexible
BUS-Verkabelung

Einfache
Inbetriebnahme

KNX-Anlage

Eenvoudige
ingebruikname

Individuelle
LUXORliving gebruikt
de standaard KNX-comSzenarien
municatie en is dus
ten opzichte van speciaal
ontwikkelde, eigen systemen geschikt voor
de toekomst en een veilige investering. Door
updates wordt het systeem steeds weer
geactualiseerd en kan, indien nodig, ook
gewoon worden uitgebreid. De clou: in
LUXORliving zit zoveel KNX als nodig en
zo weinig mogelijk complexiteit. Daarom is
LUXORliving zo geweldig eenvoudig. Voor de
installateur én voor de gebruiker.

LUXOR was altijdClevere
al eenvoudig te instalAnwesenheits
simulation
leren. LUXORliving
is supereenvoudig.
Gewoon monteren, kabels aansluiten,
NIEUW
instellen. Zonder ETS. Een licentie is niet
noodzakelijk. Voorkennis ook niet. Volg
gewoon uw intuïtie – snel, veilig, succesvol.
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Freie
Tasterwahl

Flexible
BUS-Verkabelung

Clevere
Anwesenheitssimulation

Freie
Tasterwahl

Lokale Steuerung Flexible
über das haus- BUS-Verkabelung
interne Netzwerk
Flexibele BUSbekabeling

Gecertificeerde
componenten

...

Voeding

Sichere
Panikfunkt

Abnehmba

In traditionele installaties liggen de functies
Systemzen
KNX-Anlage
door de bekabeling
al vooraf vast. Niet echLUXORlivin
ter bij LUXORliving. Gebaseerd op een
flexibele BUS-bekabeling kunnen lampen,
rolluiken of ook andere toepassingen
willekeurig aan de toetsen worden toege- Zentral
Individuelle
wezen. Dat biedt mogelijkheden om
AUS
Szenarien
de bestaande installatie te wijzigen en
verlaagt de kosten, omdat minder schakelaars nodig zijn.

Fernzugrif
übers Inte

Gewoon supereenvoudige montage.

Einf
Inbe

Clev
Anw

Oude bekenden – de installatie met LUXORliving
LUXORliving maakt vele dingen voor iedereen eenvoudiger. En veel blijft net zo eenvoudig
zoals u dat van Theben en LUXOR altijd al gewend was: de montage.

Sensoren
Sensoren
ImpulsImpulsdrukker
interdrukker
interfaceface

Aktoren
Aktoren

Fre
Tas

...

Fle
BU

Schakelactor
Schakelactor

Einfache
Inbetriebnahme

KN
Weerstation
Weerstation

Clevere
Anwesenheitssimulation

Dimactor
Dimactor

In
Sz

RuimteRuimtethermostaat
thermostaat

...

Rolluikactor
Rolluikactor
Jaloezieactor
Jaloezieactor

Sichere
Panikfunktion

Einfache
Inbetriebnahme

Freie
Tasterwahl

Flexible
BUS-Verkabelung

Verwarmingsactor
Verwarmingsactor
Binaire
ingang
Binaire
ingang

Clevere
Anwesenheitssimulation

...

Freie
Tasterwahl

Einfache
Inbetriebnahme

Abnehmbare
Systemzentrale
LUXORliving IP1

Zentral
Clevere
Anwesenheitssimulation AUS

KNX-Anlage

Individuelle
Szenarien

Sichere
Panikfunkt

Abnehmba
Systemzen
LUXORlivin

Vrije
toetskeuze

Slimme
aanwezigheidssimulatie

Bij vele Smart Home-systemen
zijn de
Flexible
toetsen bepaald. BUS-Verkabelung
Niet bij LUXORliving.
Hier heeft de huiseigenaar de vrije keus,
net zoals de installateur. Want onze binaire
ingangen en toetsinterfaces zijn geschikt
voor elk schakelaardesign.

Zijn de huisbewoners
Lichtstemmingen en rolluikposities zijn
Freiethuis, dan gebruiken ze Fernzugriff
AUS
...
Internet
LUXORliving.
Zijn Tasterwahl
ze niet thuis, dan gebruikt übers
natuurlijk
ook vrij programmeerbaar en
LUXORliving hen. Het slimme Smart Homekunnen met een commando worden opgesysteem zorgt dat elke avond het licht aanroepen. Zo kan iedereen zijn eigen set
gaat en de jaloezieën worden neergelaten,
scènes samenstellen die hij of zij graag wil
terwijl de huisbewoners met een gerust hart
hebben.
Fernzugrif
Lokale Steuerung
Flexible
van hun vakantie genieten.

KNX-Anlage

Individuelle
Szenarien

Individuele
scenario's
Zentral

BUS-Verkabelung

KNX-Anlage
NIEUW

über das hausinterne Netzwerk

übers Inte

Lokale Steu
17über das h
interne Net

Eenvoudig in bedrijf.
In 6 stappen.
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1. Project starten

2. Overzicht maken

Zorg eerst voor de formaliteiten, door alle relevante
projectinformatie zoals objectnaam, aannemer, adres
en installateur in te voeren.

Met drag & drop voegt u de ruimtes aan de betreffende etages toe en wijst daaraan afzonderlijke namen
toe.

3. Apparaten integreren

4. Functies bepalen

Reeds geïnstalleerde apparaten kunnen automatisch
worden ingelezen, geïdentificeerd en benoemd.
Of u maakt de apparatuurlijst manueel en offline.

Per ruimte voegt u de apparaten toe met drag & drop.
Op deze eenvoudige manier wordt bepaald welke
apparaten met elkaar communiceren.

5. Functies programmeren

6. Visualisatie voorbereiden

Deze functies kunnen altijd worden overgedragen. De
projectplanning hoeft voor de programmering van de
apparaten niet per se volledig te zijn voltooid.

Het projectbestand wordt naar de systeemcentrale
gezonden. Vanaf nu kunnen de functies met de app
LUXORplay supereenvoudig worden bediend en geconfigureerd.

LUXORliving.
Het hele programma.

Einfache
Inbetriebnahme

Sich
Pani

Clevere
Anwesenheitssimulation

Abne
Syst
LUXO

Functie

Toetsinterface

Schakelactor

Binaire ingang

Kanalen

Type

Artikelnr.

2

LUXORliving T2

4

LUXORliving T4

8

LUXORliving T8

1

LUXORliving S1

1

LUXORliving S1 RF

4

LUXORliving S4
...

Flexible
BUS-Verkabelung

Einfache
KNX-Anlage
Inbetriebnahme

Individuelle
Clevere
Szenarien
Anwesenheitssimulation

Freie
Einfache
Tasterwahl
Inbetriebnahme

8

LUXORliving S8

16

LUXORliving S16

6

LUXORliving B6

6

LUXORliving H6 24 V

Verwarmingsactor

Zent
AUS

Freie
Tasterwahl

...

...

6

LUXORliving H6

1

LUXORliving J1

1

LUXORliving J1 RF

4

LUXORliving J4

Jaloezieactor

Flexible
Clevere
BUS-Verkabelung
Anwesenheits
simulation

Freie
KNX-Anlage
Tasterwahl

Individuelle
Flexible
Szenarien
BUS-Verkabelung
Einfache
Inbetriebnahme

Fern
übe

4800402
4800404

Loka
Sich
über
Pani
inter

4800408
4800520
4800620

NIEUW

4800420

Zent
Sich
AUS
Pani

4800425
4800429

Fern
Abne
übe
Syst
LUXO

4800430
4800441

Zent
Loka
AUS
über
inter

4800440
4800550

Fern
übe

4800650

NIEUW

4800450

LUXORliving J8

1

LUXORliving D1

1

LUXORliving D1 RF

Dimactor

...

2

LUXORliving D2

4

LUXORliving D4

Ruimtethermostaat

-

LUXORliving R718

Weerstation

-

LUXORliving M140

Clevere
Anwesenheitssimulation
Individuelle
Szenarien
Freie
Tasterwahl

Flexible
BUS-Verkabelung

4800455
4800570
4800670

NIEUW

-

LUXORliving IP1

Voeding

-

LUXORliving P640

4800475

Fern
übe

4800480
4800490

Loka
über
inter

Mediakoppelaar voor RF inbouwactoren

-

LUXORliving RF1

4800495
Individuelle
Szenarien

4800990
4800868

NIEUW

Starterspakketten
LUXORliving „Aandrijvingen“
1x systeemcentrale LUXORliving IP1, 1x voeding LUXORliving P640,
1x weerstation LUXORliving M140, 1x jaloezieactor LUXORliving J8,
2x toetsinterface LUXORliving T4
LUXORliving „Verlichting“
1x systeemcentrale LUXORliving IP1, 1x voeding LUXORliving P640,
1x schakelactor LUXORliving S8, 1x dimactor LUXORliving D4,
2x toetsinterface LUXORliving T4
LUXORliving „Aandrijvingen & verlichting“
1x systeemcentrale LUXORliving IP1, 1x voeding LUXORliving P640,
1x weerstation LUXORliving M140, 1x schakelactor LUXORliving S8,
1x dimactor LUXORliving D4, 1x jaloezieactor LUXORliving J8, 4x toetsinterface LUXORliving T4

Zent
AUS

4800470

KNX-Anlage

Systeemcentrale

Sich
Pani

Loka
über
inter
Abne
Syst
LUXO

KNX-Anlage

8

Abne
Syst
LUXO

4990010

4990011

4990012
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www.LUXORliving.nl
Nu registeren en de eenvoud beleven.

Theben Nederland
Laan van de Leeuw 34
7324 BD Apeldoorn
Tel. +31 55 202 0000
Faxnr.+31 55 202 0001
info@theben-nederland.nl
www.theben-nederland.nl

3219

Volg Theben op social media:

Technische wijzigingen en verbeteringen voorbehouden.

Theben is lid van:

