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Zákazníci společnosti 

Lutron každoročně ušetří 

více než 9,2 miliard kWh 

elektrické energie. Toto 

množství odpovídá částce 

téměř jedné miliardy 

britských liber, která plně 

dostačuje na osvětlení 4,5 

milionů domácností po dobu 

jednoho roku, a představuje 

množství CO2, které za rok 

vstřebá stromový porost o 

rozloze 2 miliony akrů.1

Lutron – systém řízení světla, na rozdíl od standardních vypínačů a ovladačů 

osvětlení, šetří energii, vytváří útulný, pohodlný, ale i produktivní prostor 

– vytváří lepší světelné scény a zároveň chrání životní prostředí.

Již od roku 1961 je Lutron přední společností v oblasti kontroly a stmívání 

světla, pomocí kterého vytváří elegantní řešení nasvětlení prostor, kde 

pracujeme a žijeme. Od samého začátku jsme chtěli vytvářet a podporovat 

výrobky, které budou uznávány nejen pro svou spolehlivost, design a nové 

funkce, ale i pro svou energetickou úspornost.

1 Massachusetts Institute of Technology, Ministerstvo energetiky Spojených států amerických a údaje společnosti Lutron o prodeji.
2,3,4,5,6,7 Pro seznam odkazů viz strany 22 a 23 v příloze.

EKOLOGIČTĚJŠÍ SVĚTLO, LEPŠÍ SVĚTLO
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STMÍVÁNÍ SVÍTIDEL: LEPŠÍ ZPŮSOB, JAK ZÍSKAT VÍCE WATTŮ 
negawatt (n) – jednotka ušetřené energie ve wattech2

Elektrickou energii získáváme dvěma způsoby: buď výrobou nové elektrické energie, nebo 

nalézáním způsobů, jak využívat menší množství již vyrobené energie. Výroba nové elektrické 

energie – více wattů – vyžaduje budování větší výrobní kapacity, které je nákladné.  Menší spotřeba 

elektrické energie – více negawattů – vyžaduje promyšlené investice do budování technologie řízení 

využívání elektrické energie. Tato varianta je mnohem lacinější.

Mezi nejlepší způsoby, jak získat více elektrické energie – v podobě více megawattů – patří stmívání 

svítidel, které snižuje energetickou spotřebu světla.3
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energie ušetřená  
stmívači (negawatty) 3 –

uhlí 4 náklady x 4,0

větrná energie 5 náklady x 4,2

atomová energie 6 náklady x 8,6

solární energie 7 náklady x 22,0
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ZLEPŠENÍ TROJÍ ODPOVĚDNOSTI: LIDÉ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZISK.1

LIDÉ

Studie prokazují, že pro pracující v kanceláři je prospěšné správné osvětlení. Zlepšením pracovního pohodlí v důsledku 

denního světla a umělého osvětlení, které odpovídá prováděné činnosti, a individuálního ovládání osvětlení, lze snížit 

pracovní absenci a zlepšit produktivitu i pracovní pohodlí.2, 3, 4

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při uplatnění správné strategie mohou řešení firmy Lutron ( v oblasti ovládání osvětlení ) přinést významné energické 

úspory. Obchodní společnosti a vysoké školy, které používají systémy firmy Lutron, uvádějí snížení spotřeby energie na 

osvětlení ve výši 60 % a více.5

ZISK

Řešení pro řízení světla firmy Lutron mohou zlepšit hospodářský výsledek společnosti tím, že zvyšují produktivitu práce a 

značně snižují náklady na energii, mzdy, údržbu, provoz a správu nemovitostí (např. na výměnu světelných zdrojů).6

Řešení firmy Lutron 

představují více než 

pouze řízení osvětlení 

v určitém prostoru. Při 

správném návrhu mohou 

zvýšit produktivitu, ušetřit 

podstatné množství energie 

a snížit provozní náklady.

ŘEŠENÍ REGULACE OSVĚTLENÍ FIRMY LUTRON PŘINÁŠÍ CELOSVĚTOVÉ VÝHODY

1,2,3,4,5,6 Pro seznam odkazů viz stranu 22 a 23 v příloze.
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ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V 

KANCELÁŘSKÝCH BUDOVÁCH
Podíl elektrické energie spotřebované ve Velké Británii v kancelářských budovách na osvětlení je 

větší než podíl energie spotřebované kterýmkoli jiným připojeným systémem.1 Pro energeticky

úsporný návrh systému osvětlení je účinné řízení osvětlení zásadní složkou, protože může

dramaticky snížit spotřebu energie na osvětlení, která překračuje nezbytně nutnou spotřebu.

Spojení strategií jako například stmívání svítidel, spínání, detekce denního světla, využívání denního 

světla, detekce přítomnosti osob v prostoru, individuální kontrola a omezení maximální svítivosti 

zdrojů ( pomocí softwarového nastavení ) může mít podstatný dopad na spotřebu elektrické 

energie budovy.

Klienti firmy Lutron uvádějí až 75% snížení 
spotřeby elektrické energie ve svých budovách.2 

PRO LEPŠÍ HOSPODAŘENÍ A ZDRAVĚJŠÍ PLANETU

Photography © Nic Lehoux

1, 2 Pro seznam odkazů viz strany 22 a 23 v příloze.
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JAKÝM ZPŮSOBEM FIRMA LUTRON ŘEŠÍ ÚSPORU ENERGII?

The White House U.S Census Bureau, Public Information Office

Strategie šetření energií Odhad energetických úspor

MAXIMÁLNÍ HODNOTA SVÍTIVOSTI 

Nastavení maximální hladiny osvětlení podle 

požadavků zákazníka pro daný prostor.

20 % energie na osvětlení

DETEKCE PŘÍTOMNOSTI OSOB  

Jsou-li v prostoru osoby, světla se rozsvítí, když 

osoby prostor opustí, světla se zhasnou 1.

15 % energie na osvětlení

INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ SVÍTIDEL 

Možnost nastavit hladinu osvětlení mají osoby v 

místnosti.

15 % energie na osvětlení

VYUŽÍVÁNÍ DENNÍHO SVĚTLA 

Umělé osvětlení se ztlumí, pokud je místnost 

dostatečně osvětlována denním světlem. 

10 % energie na osvětlení

OVLADATELNÉ OKENNÍ ROLETY 

Nastavením polohy rolet se omezuje oslnění 

slunečními paprsky a související zahřívání místnosti.

10 % energie na vytápění, ventilaci  

a klimatizaci

Obvyklá úspora energie
60 % energie na osvětlení, 10 % energie 

na vytápění, ventilaci a klimatizaci

Firma Lutron nabízí řadu 

energeticky úsporných 

řešení. Naše výrobky 

a systémy lze snadno 

instalovat v nové nebo 

stávající výstavbě a 

je možné je z jedné 

místnosti rozšířit 

až na celou budovu 

nebo komplex. Tento 

stavebnicový systém 

poskytuje řadu možností 

pro úsporu energie.
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U.S Federal Reserve

Další využívané strategie

ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ

Naplánované změny hladiny osvětlení podle denní doby. 2.

REAKCE NA ZVÝŠENOU SPOTŘEBU

Automatické snížení světelného zatížení v čase špičky spotřeby elektrické energie.

VYPÍNÁNÍ

Automatické zhasínání světel v průběhu dne za účelem šetření energií.

PŘEDVOLBY SCHÉMAT OSVĚTLENÍ

Jediným stiskem tlačítka mohou uživatelé volit předem naprogramované scény osvětlení.

1  V závislosti na aplikaci a použití lze detekováním přítomnosti či nepřítomnosti osob v místnosti ušetřit až 60 % energie.
2 Při využití časového plánování bez detekce přítomnosti osob lze očekávat úsporu energie 15 %.
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ZAČNĚTE SE SAMOSTATNÝM ŘEŠENÍM

Pro aplikaci v jediné místnosti nabízí firma Lutron jednoduché ovladače 

osvětlení, které při současné úspoře energie zlepší pohodlí i produktivitu 

zaměstnanců. Samostatnost těchto řešení spočívá v tom, že pracují nezávisle 

na sobě. Více místností, které obsahují tyto ovládací prvky, nelze navzájem 

propojit do jediného systému.  Na druhou stranu tato řešení představují 

nejjednodušší způsob, jak začít ihned šetřit energií.

ROZŠÍŘENÍ NA MINISYSTÉMY PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI

Pro dokonalejší řízení osvětlení a stínicích prvků lze využít komponenty s 

protokolem QS, z nichž se vybudují kabelově propojené nebo bezdrátové 

minisystémy. Tyto minisystémy lze snadno kdykoli rozšířit tak, aby řídily více 

místností nebo větší prostory. Jsou také vhodné jak do novostaveb, tak pro 

rekonstrukci.

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM ŘEŠENÍ ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ
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VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ VÍCE MÍSTNOSTÍ 

Snadným propojením komponentů QS ve více místnostech lze vytvořit systém, 

který za rok ušetří podstatnou část nákladů na energii a podstatně prodlouží 

životnost svítidel a tím sníží náklady na údržbu. Instalace kabelových propojení 

i bezdrátových zařízení je snadná, navíc lze u tohoto stavebnicového řešení 

snadno měnit konfiguraci bez nutnosti změny elektrické instalace.

TECHNOLOGIE QUANTUM® PRO ŘÍZENÍ CELÉ BUDOVY NEBO 

KOMPLEXU BUDOV

Propojením ovládacích prvků svítidel a rolet přináší technologie Quantum 

možnost regulovat osvětlení denním i umělým světlem. Při správě budovy 

umožňuje technologie Quantum dosáhnout co nejvyšší energetické účinnosti 

a maximálního pohodlí a produktivity. Rovněž umožňuje centrální konfiguraci, 

sledování, analýzu i vytváření protokolů o využívání světla v celé budově.

OD JEDNÉ MÍSTNOSTI K CELÉ BUDOVĚ



Spojení bezdrátového čidla přítomnosti osob Radio Powr SavrTM a bezdrátového 

radiofrekvenčního vypínače Rania® nabízí energeticky úsporné řešení, které 

lze do místnosti osadit dodatečně, jehož montáž trvá v řádech minut a které 

vám zaručeně ušetří čas i peníze. Spolehlivou bezdrátovou komunikaci zajišťuje 

radiofrekvenční technologie Clear ConnectTM. Jako alternativa se nabízí stmívač 

Lyneo® 0–10 V a zářivkové okruhy 0–10 V pro intuitivní a přesné tlumení svítidel.

Lutron10 www.lutron.com/europe
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SOUČÁSTI SAMOSTATNÉHO 

ŘEŠENÍ

čidlo přítomnosti osob Radio Powr SavrTM

Radiofrekvenční čidlo přítomnosti osob se snadnou 

montáží nevyžaduje žádný elektrický rozvod. K úspoře 

energie dochází automatickým rozsvícením a zhasnutím 

svítidel na základě přítomnosti či nepřítomnosti osob 

v místnosti. Součástí čidla je baterie s životností 10 let, 

nejmodernější technologie XCTTM pro detekci minimálního 

pohybu a možnost připojení dalších 3 čidel pro pokrytí 

většího prostoru.

bezdrátový radiofrekvenční vypínač Rania®

Radiofrekvenční vypínač nevyžaduje nulový vodič, takže 

je skvělým prvkem pro dodatečné osazení. Ovládání 

dalších zón v daném prostoru lze dosáhnout připojením 

až 10 vypínačů k čidlům Radio Powr Savr.

nebo

stmívač 0–10 V Lyneo® 

Jednoduchý elegantní stmívač pro stmívání zářivkových 

svítidel 0–10 V, vytvoření dokonalého vizuálního prostředí 

a šetření energií.

Strategie šetření  

energií

Odhad energetických 

úspor

Detekce přítomnosti osob nebo  

časové plánování2
15 % energie na osvětlení

Osobní ovládání svítidel3 10 % energie na osvětlení

VÝHODY

Technologie Radio Powr Savr s radiofrekvenčním 

bezdrátovým vypínačem Rania 

• montáž v řádech minut bez elektrické instalace

• při detekci přítomnosti osob úspora energie

• řešení pro dodatečné osazení, které nepotřebuje nulový vodič

• nejmodernější technologie s detekcí minimálních pohybů

stmívač Lyneo 0–10V

• intuitivní řízení stmívatelných zářivkových předřadníků 0–10 V

• lepší design a ergonomie pro pohodlné individuální ovládání 

svítidel

• stmívání pro další úsporu energie

2, 3 Pro seznam odkazů viz strany 22 a 23 v příloze.

TATO ŘEŠENÍ MOHOU PŘINÉST

B

B
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K vybudování složitějších a stavebnicových řešení řízení osvětlení a 

stínicích prvků použijte komponenty QS. Začněte systémem GRAFIK 

Eye® QS, instalovaným v kanceláři nebo zasedací místnosti, a zapojením čidel, 

rolet a ovládacích panelů vytvoříte prostředí, jež bude splňovat estetické i  

funkční požadavky.

B

B
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C

D
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ROZŠÍŘENÍ NA MINISYSTÉMY PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI
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SOUČÁSTI ŘEŠENÍ PRO JEDNOTLIVOU 

MÍSTNOST

bezdrátový systém GRAFIK Eye® QS

 Představuje nastavitelný systém ovládání osvětlení s předvolitelnými 

scénami. Stiskem tlačítka lze pro jakoukoli činnost nastavovat svítidla 

i rolety a zároveň šetřit energii. Systém obsahuje zabudované hodiny, 

kabelové nebo bezdrátové připojení rolet, čidel a ovládacích panelů 

Lutron a umožňuje i snadnou integraci se zařízením jiných výrobců.

bezdrátová čidla Radio Powr SavrTM

 Řada bezdrátových čidel přítomnosti osob i čidel denního světla 

Radio Powr Savr představuje energeticky úsporné řešení se snadnou 

montáží. Podle přítomnosti osob v místnosti a podle množství denního 

světla tato čidla svítidla zhasnou nebo je setmí.

nástěnné vypínače seeTouch® QS

 Nástěnné vypínače, umožňující specifikovat povrchovou úpravu a 

konfiguraci zákazníkem, poskytují možnost nastavení svítidel i rolet. 

Výsledkem je optimální intenzita osvětlení pro jakoukoli činnost, které 

dosáhnete stiskem tlačítka.

rolety SivoiaTM QS

Ultratiché motory rolet, závěsů i rolety pro střešní okna poskytují 

přesnou a elegantní kontrolu denního světla pro snížení průniku 

oslňujícího slunečního záření a souvisejícího zahřívání místnosti, pro 

větší pohodlí, lepší produktivitu a větší úsporu energie.

A

B

D

C
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TATO ŘEŠENÍ MOHOU PŘINÉST

Strategie šetření  

energií

Odhad energetických 

úspor

Maximální hodnota svítivosti1 20 % energie na osvětlení

Detekce přítomnosti osob nebo  

časové plánování2
15 % energie na osvětlení

Individuální ovládání svítidel3 10 % energie na osvětlení

Využívání denního světla4 10 % energie na osvětlení

Ovladatelné okenní rolety5
10 % energie na vytápění, 

ventilaci a klimatizaci

VÝHODY
• snadný návrh a snadné zakomponování

• snadné provádění změn konfigurace a snadné programování

• energetická úspora díky stmívání svítidel a detekci přítomnosti osob

• snadné nastavování časových schémat díky zabudovaným hodinám

• bezdrátová technologie pro možnost rozšíření

• ultratiché ovládání rolet 

1, 2, 3, 4, 5 Pro seznam odkazů viz strany 22 a 23 v příloze.

Occupied: On Vacant: Off Full On DimMax: 100% Max: 85%

85%

Full On Dim Blind Open Blind Closed



Toto flexibilní řešení s rozsáhlými možnostmi rozšíření zahrnuje čidla denního světla 

i čidla přítomnosti osob. Výsledkem je podstatná úspora energie. Jednoduché je 

provedení návrhu řešení, jeho montáže i změny konfigurace tak, aby uspokojilo 

potřeby jakéhokoli prostoru.

B

A

D

C
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VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ VÍCE MÍSTNOSTÍ
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TATO ŘEŠENÍ MOHOU PŘINÉST

Strategie šetření  

energií

Odhad energetických 

úspor

Maximální hodnota svítivosti1 20 % energie na osvětlení

Detekce přítomnosti osob nebo  

časové plánování2
15 % energie na osvětlení

Osobní ovládání svítidel3 10 % energie na osvětlení

Využívání denního světla4 10 % energie na osvětlení

Ovladatelné okenní rolety5
10 % energie na vytápění, 

ventilaci a klimatizaci

VÝHODY
• snadná montáž s prvky „plug and play“

• moderní technologie s jednoduchým přenosným softwarem

• univerzálnost a snadná možnost rozšíření

• automatická výměna předřadníků (verze s technologií DALI)

• energetická úspora díky stmívání svítidel a detekčním čidlům

• integrované ovládání ultratichých rolet Sivoia QS 

1, 2, 3, 4, 5 Pro seznam odkazů viz strany 22 a 23 v příloze.

SOUČÁSTI ŘEŠENÍ PRO VÍCE MÍSTNOSTÍ

Energi Savr Node QSTM 

Modulární přístup k systémům řízení osvětlení, umožňující neomezenou 

flexibilitu při navrhování a provádění změn uspořádání jakéhokoli prostoru. 

Toto jednoduché programovatelné řešení propojuje předřadníky DALI  

(nebo předřadníky jiných výrobců), předřadníky 0–10 V nebo spínací prvky 

s kabelově nebo bezdrátově připojenými čidly a ovládacími prvky systému 

energeticky úsporného řízení.

čidla přítomnosti osob Radio Powr SavrTM

 Úspora energie a zvýšení pohodlí díky automatickému rozsvícení a 

zhasínání svítidel podle přítomnosti osob.

bezdrátové čidla denního světla Radio Powr SavrTM

 Úspora energie díky automatické úpravě hladiny osvětlení podle  

množství denního světla v daném prostoru.

bezdrátový ovladač Pico

Nastavení hladiny světla z kteréhokoli místa v daném prostoru pro lepší 

produktivitu a větší pohodlí (dodává se jako samostatné, nástěnné, se 

sponou nebo jako stolní zařízení)

Occupied: On Vacant: Off Full On DimMax: 100% Max: 85%

85%

Full On Dim Blind Open Blind Closed



Připojením technologie Quantum® lze systémy QS snadno rozšířit pro 

řízení více podlaží, celé budovy nebo komplexu budov. Pro správce 

budovy to představuje možnost centrální konfigurace, řízení, správy, sledování 

a vytváření protokolů o celém světelném systému budovy. Protože technologie 

Quantum maximalizuje využívání denního světla a minimalizuje plýtvání, 

umožňuje podstatnou úsporu energie a chová se šetrně k životnímu prostředí.

Lutron16 www.lutron.com/europe
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PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE QUANTUM® PRO ŘÍZENÍ CELÉ BUDOVY NEBO KOMPLEXU BUDOV
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DŮLEŽITÉ KOMPONENTY PRO ŘÍZENÍ 

OSVĚTLENÍ CELÉ BUDOVU

software Green GlanceTM

 Tento software pro zobrazování energetických úspor bude demonstrovat 

důležitost energetické účinnosti ve vaší společnosti. Zobrazení aktuálních i 

historických dat energie uspořené technologií Quantum®: úspora elektrické 

energie, množství neemitovaného CO
2
 nebo nespotřebované uhlí (v tunách).

Inteligentní řízení stínění slunečních paprsků Hyperion 

 Základní prvek technologie Quantum, který každý den v roce sleduje 

pohyb slunce vzhledem k budově. Funkce Hyperion vytváří plán 

nastavení rolet pro účinnou regulaci množství pronikajícího denního světla 

s cílem zabránit průniku oslňujících slunečních paprsků na pracoviště a 

akumulaci vznikajícího tepla a s cílem dosáhnout co nejvyššího využití 

denního světla a maximálního pohodlí a produktivity.

server Q-ManagerTM 

Samostatný počítač obsahující veškerá data a program technologie 

Quantum pro zjednodušení centralizovaného řízení, vytváření protokolů a 

zjišťování trendů.

software Q-AdminTM

Výkonný software Quantum, umožňující řízení svítidel a rolet, nastavování 

hodin, konfiguraci, sledování, analýzu a tvorbu protokolů o celém systému 

osvětlení budovy za účelem dosažení co největší energetické účinnosti a 

maximálního pohodlí a produktivity.

funkce IntelliDemandTM

Funkce programového vybavení Q-Admin umožňující snadnou úpravu 

využívání světla v celé budově nebo v určitém prostoru o určitý 

procentuální podíl, a to za účelem plnění rostoucích nároků na snižování 

spotřeby energie.

A

C

C

B

C

Lutron 17

Strategie šetření  

energií

Odhad energetických 

úspor

Maximální hodnota svítivosti1 30 % energie na osvětlení

Detekce přítomnosti osob nebo  

časové plánování2
15 % energie na osvětlení

Individuální ovládání svítidel3 10 % energie na osvětlení

Využívání denního světla4 10 % energie na osvětlení

Ovladatelné okenní rolety5
10 % energie na vytápění, 

ventilaci a klimatizaci

VÝHODY
• úspory energie a řízení vlastního prostředí 

• vytvoření pružnějšího prostoru

• zvýšení produktivity a pohodlí 

• nejmodernější systém ovládání rolet prostřednictvím stínicí 

technologie Hyperion 

• automatické sledování spotřeby energie v reálném čase pro 

zamezení plýtvání finančními prostředky

• pokročilé funkce ladění pro další výhody energetických úspor 

1, 2, 3, 4, 5 Pro seznam odkazů viz strany 22 a 23 v příloze.

Occupied: On Vacant: Off Full On DimMax: 100% Max: 85%

85%

Full On Dim Blind Open Blind Closed

TATO ŘEŠENÍ MOHOU PŘINÉST
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Green GlanceTM na počítači 

klienta a LCD monitor

k
 s

ít
i i

n
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e
t

Q-AdminTM 

na počítači 

klienta

hub Quantum®

server 

Q-ManagerTM

do inteligentního měřiče nebo BMS 

ostatních výrobců (BACnet IP)

vypínače  

seeTouch® QS

vypínače 

seeTouch QS

čidlo přítomnosti osob 

LEGENDA

 protokol QS (RS-485)

  komunikační přípojka 

interprocesoru

 napájecí panel (RS-485)

 smyčka DALI/0–10 V

 sensor connection

 building Ethernet network

 bezdrátové radiofrekvenční

 připojení 

 síťové napětí

napájecí zdroj  

QS smart panel

ZASEDACÍ MÍSTNOST

ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ

d
o

 d
a
lš

íc
h
 p

o
d

la
ží

předřadníky

rolety SivoiaTM QS

 ke spínacímu panelu XP:

• venkovní osvětlení

•  předřadníky bez stmívání 

(chodby, sociální zařízení, 

schodiště)

XP spínací panel

 k zařízením připojeným 

k stmívacímu panelu 

GP/LP:

• lobby a atria

• přednáškové sály

• školicí místnosti

• restaurace

bezdrátové čidlo 

přítomnosti osob 

Radio Powr SavrTM

bezdrátové čidlo 

denního světla  

Radio Powr SavrTM

bezdrátový  

ovladač Pico

do zařízení 

jiných výrobců 

než Lutron:

• dotykové 

obrazovky

• A/V technika

• vytápění, 

ventilace a 

klimatizace

PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ: PŘÍKLAD KOMERČNÍHO PROSTORU

bezdrátový DALI  

GRAFIK Eye® QS
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napájecí zdroj  

QS Smart Panel

rolety SivoiaTM QSvypínače 

seeTouch QS

bezdrátový 

radiofrekvenční 

spínač Rania® 

stmívač Lyneo® 

0–10 V

bezdrátové čidlo přítomnosti 

osob Radio Powr SavrTM

do zařízení jiných 

výrobců:

• dotykové obrazovky

• A/V technika

• vytápění, ventilace a 

klimatizace

CELÉ PODLAŽÍ (OTEVŘENÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY)

KANCELÁŘ A KANCELÁŘ B

čidlo 

denního 

světla

čidlo přítomnosti 

osob

Energi Savr 

Node QSTM

předřadníky

předřadníky předřadníky

b dd áát

čidlový modul QS

bezdrátové čidlo 

denního světla  

Radio Powr SavrTM

bezdrátový 

dálkový 

ovladač Pico

bezdrátové čidlo 

přítomnosti osob 

Radio Powr SavrTM

bezdddráárárátototové č beeezdzdzdráráráttoto
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NAŠE FIRMA

HISTORIE INOVACÍ A KVALITY
Pro firmu Lutron není neustálý vývoj žádnou novinkou. Již do roku 1961 vyvíjíme špičkové technologie, které přinášejí 

energetické úspory a snižují emise skleníkových plynů. Jsme hrdí na naše členství v Radě Spojených států pro 

ekologické pozemní stavby (U.S. Green Building Council), která funguje jako správce certifikačního programu LEED.

Firma Luton je postavena na přesvědčení, že je dobré starat se o zákazníky, o zaměstnance i o společnost. Vyvíjíme 

nové produkty ještě dříve, než se na trhu objeví poptávka, a neustále zlepšujeme svoji kvalitu, své služby i svou 

hodnotu.

Na celém světě má firma Lutron zapsáno více než 2 000 patentů a vyrábí přes 15 000 výrobků. Již více než 45 let 

splňujeme a překračujeme nejvyšší standardy kvality i služeb. Před opuštěním závodu je u každého našeho výrobku 

provedena zkouška jakosti.

LEED



CELOSVĚTOVÝ SERVIS A PODPORA
Naši zákazníci se mohou spoléhat na míru podpory, která nemá v oboru ani jinde 

na světe obdoby. Společnost Lutron poskytuje telefonickou a technickou podporu. 

Naše divize služeb u zákazníka, kterou tvoří celosvětová síť techniků a programátorů, 

poskytuje služby na světové úrovni, a to od okamžiku před kolaudací budovy až do 

konce její životnosti.

Významné projekty (zleva doprava):

Musikschule Grünwald, Mnichov

Le Meridien, Tokio

Chelsea Harbour, Londýn

Royal Mirage Arabian Court, Dubaj

Bank of China, Peking

Bílý dům, Washington, DC

USPOŘTE ENERGII U SVÉHO  

DALŠÍHO PROJEKTU
Zavolejte společnosti Luton na číslo 44 (0)20 7702 0657, 

na kterém se spojíte s našim zástupcem, který vám navrhne plán 

postupu pro vaše podmínky.

SVĚTOVÁ CENTRÁLA

Lutron Electronics Co., Inc.

7200 Suter Road

Coopersburg, PA 18036-1299

U.S.A.

TEL: +1 610 282 3800

CENTRÁLA EVROPA

Lutron EA Ltd.

6 Sovereign Close

Wapping, London, E1W 3JF

Anglie

BEZPLATNÁ LINKA (UK): 0800 282 107

Služby zákazníkům: +44 (0)20 7702 0657

Technická podpora: +44 (0)20 7680 4481

www.lutron.com/europe
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EKOLOGIČTĚJŠÍ SVĚTLO, LEPŠÍ SVĚTLO  

STRANA 2 & 3

1 Massachusetts Institute of Technology, Ministerstvo energetiky Spojených 

států amerických a údaje společnosti Lutron o prodeji.

2 Lovins, Amory. „The Negawatt Revolution.“ The Conference Board Magazine,

Vol. XXVII, No. 9.

3 Průměrná částka v dolarech na watt uspořená při využití stmívače u 

typických aplikací v obytných i komerčních prostorách dle níže uvedeného 

výpočtu:

 $100 (průměrné náklady na stmívač Lutron v komerčním prostoru) / 240 W 

(v průměru 20% úspora při standardním výkonu 1200 W) = $0,42

 $16 (průměrné náklady na stmívač Lutron v obytném prostoru) / 60 W  

(v průměru 20% úspora při standardním výkonu 300 W) = $0,27

 $0,42 na watt + $0,27 na watt / 2 = $0,35 na watt, v průměru

4 Náměstek generálního ředitele společnosti Westar, která staví uhelné 

elektrárny http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=6881347

5 Ministerstvo energetiky Spojených států amerických 

http://www.nrel.gov/docs/fy07osti/41435.pdf

6 časopis 21st century science and technology 

http://www.21stcenturysciencetech.com/articles/spring01/nuclear_power.html

7 San Jose Business Journal. 

http://sanjose.bizjournals.com/sanjose/stories/2009/02/09/daily59.html

OVLÁDACÍ PRVKY OSVĚTLENÍ OD SPOLEČNOSTI LUTRON 

PŘINÁŠÍ VÝHODY NA CELÉM SVĚTĚ  

STRANA 4

1 Savitz, Andrew W. a Karl Weber. The Triple Bottom Line: How today’s best-

run companies are achieving environmental, social and economic success – 

and how you can, too. Jossey-Bass, San Francisco. 2006

2 Determinants of Lighting Quality II by Newsham, G. a Vetch, J., 1996.

3 Light Right Consortium. Výzkumná studie o vlivu osvětlení na administrativní 

pracovníky. http://www.lightright.org/research/index.htm

4 Heschong Mohone Group for the California Energy Commission. Windows 

and Offices: a study of Office Worker Performance and the Indoor 

Environment. listopad 2003.

5 Podle Glenna Hughese, ředitele výstavby budovy The New York Times 

Company v New Yorku, bylo využíváním systémů Lutron dosaženo úspor ve 

spotřebě energie na osvětlení ve výši 75 %. Podle Jeffa Chomy, vedoucího 

technických a elektrických systémů Georgian College v kanadském Ontariu, 

bylo využíváním systémů Lutron dosaženo úspor ve spotřebě energie na 

osvětlení ve výši 70 %. Zákazníci, kteří využívají řešení společnosti Lutron 

v rámci celkového programu na úsporu energie, často uvádějí úsporu ve 

spotřebě energie na osvětlení přesahující 60 %.

6 Při setmění o 50 % je životnost žárovky dvacetkrát delší (označuje 50% 

snížení hladiny vnímaného osvětlení). (zdroj: IESNA 9th Edition Lighting 

Handbook strana 6–13 obr. 6–19 a pokusy společnosti Lutron). Delší 

životnost žárovek znamená menší potřebu výměny.
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PRO LEPŠÍ HOSPODAŘENÍ A ZDRAVĚJŠÍ PLANETU   

STRANA 5

1 Zdroj: Department for Business Enterprise & Regulatory Reform. Energy 

Consumption in the United Kingdom, aktualizace 2008. Pub URN 08/456

2 Podle Glenna Hughese, ředitele výstavby budovy The New York Times 

Company v New Yorku, bylo využíváním systémů Lutron dosaženo úspor ve 

spotřebě energie na osvětlení ve výši 75 %. Podle Jeffa Chomy, vedoucího 

technických a elektrických systémů Georgian College v kanadském Ontariu, 

bylo využíváním systémů Lutron dosaženo úspor ve spotřebě energie na 

osvětlení ve výši 70 %. Zákazníci, kteří využívají řešení společnosti Lutron 

v rámci celkového programu na úsporu energie, často uvádějí úsporu ve 

spotřebě energie na osvětlení přesahující 60 %.

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM  

STRANA 11, 13, 15, 17

1 Zdroj: California energy study 

http://www.energy.ca.gov/efficiency/lighting/VOLUME01.PDF

2 I ESNA 2000 Proceedings, Paper #43: Analýza možných úspor energie 

a nákladů využívání čidel přítomnosti osob v osvětlovacích systémech 

komerčních budov. „V závislosti na typu prostoru a nastavení časové prodlevy 

se úspory v důsledku využívání čidel přítomnosti osob pohybují mezi 17 % 

a 60 %. Při využití časového plánování bez detekce přítomnosti osob lze 

očekávat úsporu energie 15 %.

3 I ESNA 2000 Proceedings, Paper #34: Využívání INDIVIDUÁLNÍHO ovládání 

osvětlení administrativními pracovníky soukromých subjektů. „Tím, že měli 

pracovníci možnost individuálního zhasínání a stmívání svítidel, došlo vedle 

43% úspor v důsledku využívání čidel pohybu k dalším úsporám ve výši 15 %.

4 Ministerstvo energetiky Spojených států amerických. Jak vybírat ovládací 

prvky osvětlení pro kancelářské prostory a veřejné budovy. Tvrzení: při 

využívání denního světla potenciál úspor ve výši 27 %.

5 Společností Lutron objednaná simulace, provedená ústavem T.C. Chan 

Center for Building Simulation and Energy Studies, University of Pennsylvania, 

září 2008.
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„Projekt naší budovy byl vypracován 
na spotřebu energie na osvětlení ve 
výši 13,8 wattů na metr čtvereční… 
nyní je spotřeba pouze 3,6 wattů – 
tedy o 75 % nižší.“ 

Glenn Hughes, ředitel výstavby společnosti The New York 

Times Company v průběhu projektování, montáže a kolaudace 

budovy The New York Times Building
ochrana životního prostředí – fakta

budovy 1

metry čtvereční více než 55 470 m2

svítidla více než 15 000

úspora energie na osvětlení 75 %

snížení CO
2
 za rok 1 250 metrických tun

V této budově se pomocí řešení společnosti Lutron 

každoročně ušetří energie na osvětlení v hodnotě více 

než 217 000,- britských liber.

THE NEW YORK TIMES,  

NEW YORK, STÁT NEW YORK, USA

Photography © Nic Lehoux


