
HomeWorks®QS
Jedinečný způsob ovládání celé domácnosti šetří energii
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V roce 1961 dosáhl Joel Spira inovovaným 

polovodičovým stmívačem výjimečného 

snížení intenzity osvětlení. Ačkoli jsme mohli 

vypínačem regulovat světlo, najednou jsme 

dokázali rozsvítit více nebo méně. Správná 

světelná atmosféra byla rázem stejně důležitá 

jako samotné osvětlení. Dobré osvětlení se 

tedy stalo stejně významnou součástí návrhu 

interiéru jako barva, povrch, vybavení a 

příslušenství.

Současný široký výběr důmyslných a 

inovativních výrobků Lutron umožňuje víc, 

než jen rozsvítit. Světelné podmínky se stávají 

součástí harmonického celku. 

Společnost Lutron si vydobyla uznání svým 

inovačním úsilím, které přineslo více než 

2000 žádostí o udělení patentu na celém světě. 

Tento tvořivý a invenční přístup jde ruku v ruce s 

vynikající kvalitou výrobků a kontrolou jakosti. Každý 

jednotlivý výrobek prochází nejnáročnějšími 

oborovými testy a jsou na něj poskytovány 

stejně rozsáhlé záruky.

S Lutronem můžete využívat estetické, praktické i 

ekonomické přednosti regulovaného osvětlení. 

Proměna světla a prostoru

Regulované osvětlení dodává prostředí atmosféru, teplo, dramatičnost a působivost.

Správně osvětlený prostor potěší oči i duši.
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Regulace osvětlení

Pro každou činnost zvolte vhodné osvětlení 

a vytvořte si správnou náladu v jednotlivých 

prostorech domu. Všechno jde nastavit 

jediným tlačítkem. 

Ovládání rolet

Automaticky ovládané rolety vám umožní 

optimálně využívat sluneční svit. Změní ostré 

oslňující světlo v měkké, uklidňující osvětlení a 

současně zachovávají nerušený výhled z okna.

Regulace teploty

Můžete kdykoliv nastavit teplotu vytápěcích  

či klimatizačních systémů, a to i v případě,  

že právě nejste doma.

Oblíbené

Rychlý přístup k nejčastěji používaným 

funkcím systému.

Ovládání audiovizuálního zařízení

Pohodlné ovládání audiovizuálního zařízení 

z jednoho místa.

Regulace spotřeby energie

Šetříte doma energii, aniž byste se museli 

vzdát komfortu a pohodlí. 
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Systém HomeWorks QS, který je 

navržen pro obytné domy, umožňuje 

regulovat elektrické i denní osvětlení, 

ovládat audiovizuální zařízení a také 

vytápěcí, větrací a klimatizační systémy, a 

přitom šetří energii. 

Pokud si vyberete HomeWorks QS, 

získáte tak nejen systém, který změní 

vaše bydlení, ale současně ukážete, že 

jste se vědomě rozhodli omezit nepříznivé 

dopady na životní prostředí.

Jsme přesvědčeni, 

že ovládání celé 

domácnosti vytváří 

podmínky pro lepší 

bydlení. Rádi bychom 

vám ukázali jak. 

Seznamte se s komplexním 

ovládáním domácnosti

HomeWorks® QS vám v každou denní dobu nabízí propracovaný 

způsob ovládání domácnosti a vytváří tak příjemnější atmosféru  

pro spokojený život. 

Kuchyně

RoletySvětla

A/VTeplota

OblíbenéEnergie

Prostory

ZAP OBL VYP



Vstup strana 4

Šetřete energii a před odchodem z domova ztlumte intenzitu 

osvětlení a snižte teplotu. Jakmile se vrátíte, rozsvítíte venkovní 

světla stisknutím jediného tlačítka.

Kuchyně strana 6

Tlačítkem „Energie” na ovládacím panelu Dynamic snížíte 

intenzitu osvětlení, stáhnete rolety a nastavíte teplotu, nebo 

nastavením osvětlení a rolet vytvoříte příjemnou atmosféru 

pro klidnou večeři.

Obývací pokoj strana 8

Ztlumením světel šetříte energii a současně vytvoříte 

ideální podmínky pro zábavu. HomeWorks® QS 

dokáže stmívat všechny typy světelných zdrojů, 

včetně energeticky úsporných LED diod.

Od okamžiku, kdy vstoupíte do dveří, až do chvíle, kdy se chystáte do postele, 

HomeWorks® QS dokonale přizpůsobí osvětlení, rolety, vytápění, větrání a klimatizaci i 

další zařízení jakékoli činnosti či náladě.

Místnost po místnosti sledujte výhody

Rodinný život strana 12

Automaticky ovládané rolety šetří energii a současně 

zajišťují větší soukromí a zvyšují bezpečnost.

Jídelna strana 10

Tlačítkovým panelem SeeTouch™ lze snadno vytvořit 

neformální a příjemnou náladu při večeři a zábavě.
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Ložnice strana 18

Stisknutím jediného tlačítka z postele pohodlně 

zhasnete světla v celém domě. Můžete si nastavit 

ideální osvětlení pro čtení anebo sledování televize.

Domací kino  strana 14

 Po večírku s přáteli zhasnete všechna světla v pokoji 

tlačítkem „Vše vypnout”. Rovněž můžete připravit 

vhodné nasvícení prostoru pro různé události, např. pro 

společenskou večeři. 

Krytý bazén strana 16

Propojení s jinými přístroji, jako jsou např. iPhone®/iPad®, 

vám umožní nastavit osvětlení a rolety, a tak šetřit energii, 

i když nejste doma. Navíc můžete také pohodlně ovládat 

audiovizuální zařízení. 

Koupelna strana 20

Detektor přítomnosti/nepřítomnosti osob automaticky 

zhasne světla, jakmile opustíte místnost, a tím 

přispívá k úspoře energie. Dalšími ovládacími prvky, 

jako jsou např. stmívače a ovladače rolet, vytvoříte 

měkké osvětlení nebo takové, jaké potřebujete.

Venkovní prostor strana 22

Při pikniku nebo večeři na zahradě můžete ztlumit venkovní 

osvětlení, a tak jedním stisknutím tlačítka šetřit energii.

iPhone/iPad jsou registrované ochranné známky společnosti Apple®, Inc., 

které jsou zapsány v USA a dalších zemích.

Lutronwww.lutron.com 3



S HomeWorks® QS se už nemusíte vracet do potemnělého domova. Když přijedete 

večer domů, stačí stisknout jedno tlačítko abyste ještě dřív, než vystoupíte z auta, 

rozsvítili světla u vchodu i další venkovní osvětlení. 

Návrat domů
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Tlačítkem „Odchod” na ovládacím 

panelu šetříte energii snížením teploty 

a nastavením intenzity osvětlení a 

spuštění rolet, když odjíždíte z domova na 

delší dobu.

Energii šetříte také časovým spínačem, 

který automaticky ztlumí venkovní 

osvětlení v noci a vypne ho při východu 

slunce.

 Používaná energeticky úsporná řešení:
• Regulace teploty
• Stmívání
• Ovladatelné stínicí systémy
• Programování

 Viz přehled energeticky úsporných řešení 

 na str. 33.

ešení:

šení 
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Příchod

Odchod



Kuchyně je srdcem domu. Je to místo, kde začínáte den šálkem espresa nebo si připravujete 

oblíbené jídlo. Můžete rozsvítit zapuštěná stropní svítidla a světla pod závěsnými skříňkami, 

abyste viděli na vaření, a poté při večeři osvětlení ostrůvku ztlumit. 

V kuchyni
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 Používaná energeticky úsporná řešení:
• Stmívání
• Ovladatelné stínicí systémy
• Regulace teploty
• Tlačítko „Energie”

Šest vypínačů v řadě na 

stěně je nahrazeno tlačítkovým panelem 

Dynamic, který zjedná v ovládání pořádek. 

Tímto panelem lze z jednoho místa 

pohodlně ovládat osvětlení, rolety, vytápění, 

větrání a klimatizaci i audiovizuální techniku. 

Stisknutím jediného tlačítka „Energie" 

ztlumíte osvětlení, stáhnete rolety a snížíte 

výkon vytápění či chlazení. 

 Viz přehled energeticky úsporných řešení 

 na str. 33.

ešení:

šení 
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Při příchodu hostů rozsviťte naplno všechna světla v obývacím pokoji. Jejich 

následným ztlumením vytvoříte příjemné a útulné prostředí, ve kterém si rádi 

dají skleničku a něco na zub. 

ů ť

Obývací pokoj
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Příslušenství, jako např. zásuvky nebo 

telefonní a kabelové přípojky, jsou vyráběny 

v mnoha barevných odstínech, a lze je 

tedy snadno sladit s vybavením pokoje. 

Ovládací tlačítkové panely jsou nabízeny 

ve stejných barevných provedeních.

S HomeWorks® QS je možné regulovat 

veškeré světelné zdroje včetně energeticky 

úsporných LED diod a kompaktních zářivek, 

a tak vytvářet příjemnou náladu bez ohledu 

na to, jaký typ žárovek používáte.
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Jídelna 
Svítit můžete jen tam, kde bezprostředně před podáváním připravujete nápoje a 

pokrmy, zatímco u stolu vytvoříte neformálnější atmosféru kombinací elektrického a 

denního světla nebo svíček.
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 Používaná energeticky úsporná řešení:
• Regulace teploty
• Stmívání
• Ovladatelné stínicí systémy
• Programování

 Viz přehled energeticky úsporných řešení 

 na str. 33.

Stisknutím tlačítka přizpůsobíte osvětlení své 

náladě i tomu, co se právě chystáte dělat: 

přípravě nápojů, vítání hostů či společnému 

posezení u stolu. Jediné, co k tomu 

potřebujete, je ovládací panel SeeTouchTM. 

I když máte světla v místnosti zhasnutá, 

podsvícená tlačítka jsou snadno čitelná. 

Také tento panel je nabízen v mnoha 

stylech a barvách, které vhodně doplní 

zařízení pokoje.

ešeeeeeeeeeenínnínínnnínnnnnnnínnínínínnínnnníííínínííníníí::::::::::

šení 
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Zábava

Příprava

Večeře

Oddech

Vše zapnout



Díváte se na televizi, čtete dětem pohádky nebo pracujete na laptopu. Některé 

místnosti prostě využíváte k nejrůznějším činnostem a účelům. Systém HomeWorks® 

QS na ovládání světel a rolet vám k tomu poskytne dokonalou atmosféru a pohodlí 

Rodinný život
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 Používaná energeticky úsporná řešení:
• Ovladatelné stínicí systémy
• Regulace teploty
• Stmívání

 Viz přehled energeticky úsporných řešení 

 na str. 33.

Nastavení rolet můžete také nechat 

naprogramovat podle denní doby a polohy 

slunce. Rolety slouží k nejjednoduššímu 

způsobu uchování energie, protože snižují 

náklady na ochlazování v létě a na vytápění v 

zimě. Rolety rovněž chrání zařízení místnosti 

před škodlivým ultrafialovým zářením. 

Naše stínicí okenní systémy, zhotovované 

na zakázku, jsou vyráběny z široké palety 

různých tkanin či dřevěných lamel a v mnoha 

různých provedeních.

ešení:

šení 
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Příchod

Večeře

Kuchyně

Terasa

Vypnout

Otevřít

Oblíbené

Zavřít



Užijte si romantickou noc při sledování DVD. Pozvěte přátele na utkání století nebo 

se s celou rodinou podívejte na nejnovější animovaný filmový hit. Jakmile předem 

naprogramujete osvětlení pro jednotlivé příležitosti, nebudete už nikdy muset 

nastavení měnit.

Domací kino
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Záleží na podání 

HomeWorks® QS umožňuje vytvářet 

jednotlivé „scény", tj. předem nastavit určité 

úrovně intenzity osvětlení, které později 

spustíte stisknutím tlačítka. Např. tlačítkem 

„Zábava” na panelu Slim Architectural® 

nastavíte osvětlení, které bude stejně 

vzrušující jako celý večírek.

 Používaná energeticky úsporná řešení:
• Tlačítko „Vše vypnout”
• Stmívání

 Viz přehled energeticky úsporných řešení 

 na str. 33.

ešení:

šení 
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Uvítání

Zábava

Odchod

Vše vypnout



Krytý bazén
Domácí venkovní nebo vnitřní bazén představuje ideální místo k podávání nápojů před 

večeří nebo popovídání si s přáteli po ní. Propojení HomeWorks® QS se zábavním 

systémem jednoduše umožní stisknutím tlačítka ovládat audiovizuální zařízení nebo 

dokonce masážní trysky v bazénu. 
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 Používaná energeticky úsporná řešení:
• Stmívání
• Ovladatelné stínicí systémy
• Regulace teploty

 Viz přehled energeticky úsporných řešení 

 na str. 33.

Jestliže propojíte HomeWorks® QS se 

zařízením iPhone®, iPod touch®, iPad® 

anebo smartphonem Android, můžete 

snadno kontrolovat nastavení světel, 

rolety i topný a klimatizační systém, a 

to i od bazénu nebo i v případě, že nejste 

doma. Dokonce, i když jste odjeli z města 

nebo trávíte večer mimo domov, máte celou 

domácnost pod kontrolou a jednoduše 

můžete šetřit energii odkudkoliv. 

iPhone, iPod touch a iPad 

jsou registrované ochranné známky 

společnosti Apple®, Inc., 

které jsou zapsány v USA a dalších zemích.

ešení:

šení 
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V ložnici
Nejlepší probuzení do nového dne vám připraví měkké, mírné osvětlení. Ráno 

však může být ještě příjemnější, protože nebudete muset vylézat z postele, 

abyste rozsvítili. Se stolním ovladačem HomeWorks® QS na nočním stolku z 

postele pohodlně nastavíte osvětlení i rolety.
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 Používaná energeticky úsporná řešení:
• Tlačítko „Vše vypnout”
• Ovládání přístrojů 
• Stmívání

 Viz přehled energeticky úsporných řešení 

 na str. 33.

Než se uložíte ke spánku, zhasněte 

všechna světla v domě tlačítkem „Dobrou 

noc”. Můžete ovládat nejen světla, která máte 

na dohled, ale i osvětlovací tělesa v jiných 

částech domu. Máte tak jistotu, že nikde 

nenecháte rozsvíceno a nebudete plýtvat 

energií. Ovladačem zařízení je možné úplně 

vypnout elektronické přístroje, které jsou v 

pohotovostním stavu, a tak zbytečně 

spotřebovávají energii, jako např. 

počítače a tiskárny.

ešení:

šení 
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Ráno

Bodovky

Čtení

Krb

TV

Lampy

Stropní světla

Večer

Dobrou noc

Eko

Vše zapnout Vše vypnout



Ovládací prvky v koupelně umožňují vytvořit téměř lázeňskou atmosféru – dokonalé 

podmínky pro uklidňující koupel anebo příjemný přechod k běžným ranním činnostem. 

V koupelně
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 Používaná energeticky úsporná řešení:
• Detektor přítomnosti

 Viz přehled energeticky úsporných řešení 

 na str. 33.

Detektor přítomnosti/nepřítomnosti osob 

je ideální do místností, v nichž často 

nedopatřením zůstává rozsvícené světlo 

jako např. v koupelně. Detektor automaticky 

rozsvítí světlo, jakmile vstoupíte do místnosti, 

a zhasne, když ji opustíte. 

ešení:

šení 
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Okolí domu
Zahrada je v podstatě dalším pokojem. HomeWorks® QS vám umožňuje ovládat venkovní osvětlení 

stejně důmyslně jako vnitřní. Za teplého letního podvečera si světelnou atmosféru můžete 

přizpůsobit posezení se skleničkou, pikniku anebo odpočinku u bazénu. Nasvícením také zvýrazníte 

architektonické prvky a rostliny v zahradě.
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Vezměte si s sebou bezdrátový ovladač 

Pico®, abyste mohli regulovat osvětlení nejen 

z domu, ale i zvenku. Jediným stisknutím 

bezdrátového ovladače ztlumíte osvětlení a 

šetříte energii.

 Používaná energeticky úsporná řešení:
• Stmívání
• Programování

 Viz přehled energeticky úsporných řešení 

 na str. 33.

ešení:

šení 
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Barvu a styl tlačítkových panelů lze zvolit podle zařízení a charakteru místnosti, a tak je 

sladit s celkovým stylem domu.

Volba stylů a barev

Uspořádání tlačítek na panelu US seeTouch 

Uspořádání tlačítek na panelu International seeTouch 

Nabídka obsahuje oba typy panelů s mnoha různými uspořádáními 

tlačítek. Pro další informace se, prosím, obraťte na prodejního zástupce společnosti Lutron.

Bílá (WH)

Arktická bílá (AW)* 

Světle mandlová (LA)

Mandlová (AL)

Béžová (BE)

Slonová kost (IV)

Šedobéžová (TP)

Šedá (GR)

Stříbrná (AR)*

Červenohnědá (SI)

Hnědá (BR)

Černá (BL)

Slídová (MC)*

Matné provedení 
Architectural Matte

Lesklá mosaz (BB)

Satinovaná mosaz (SB)

Lesklý chrom (BC)

Satinovaný chrom (SC)

Lesklý nikl (BN)

Satinovaný nikl (SN)

Pozlacené (AU)

Starobylý bronz (QZ)

Starobylá mosaz (QB)

Leskle eloxovaný  
hliník (CLA)

Pobronzovaný  
hliník (BRA)

Černě eloxovaný  
hliník (BLA)

Metalické provedení 
Architectural Metal

Lutron www.lutron.com24

* Tlačítkové panely International seeTouch® jsou nabízeny 

v metalickém provedení Architectural Metal i v matném 

provedení Architectural Matte. 



Volitelná provedení tlačítkových panelů

Naše tlačítkové panely seeTouch jsou nabízeny ve dvou provedeních: US seeTouch a  

International seeTouch. 
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Dovolujeme si upozornit, že barevné odstíny a povrchové úpravy na 

obrázcích mají pouze informativní charakter a neodpovídají skutečnému 

provedení. Barevný vzorek si laskavě vyžádejte od dodavatele systému 

HomeWorks® QS.

Gravírování na zakázku 

Pro konečnou úpravu si můžete vybrat gravírování, které bude 

odpovídat vašim představám, např. text, ikony nebo obrázky.

International 

seeTouch®

US seeTouch®

Zábava

Příprava

Večeře

Oddech

Vše zapnout

Příchod

Večeře

Kuchyně

Terasa

Vypnout

Otevřít

Oblíbené

Zavřít



Barvu a styl tlačítkových panelů lze zvolit podle vzhledu a charakteru místnosti, a tak je 

sladit s celkovým stylem domu.

Volba stylů a barev
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Přenosný bezdrátový panel seeTouch®

Přenosný tlačítkový panel seeTouch na 

ovládání osvětlovacího systému může mít 

majitel domu neustále po ruce.

Tlačítkové panely Slim Architectural® 

Nové provedení tlačítkových panelů Slim 

Architectural je z estetických důvodů užší, 

zachovává si však všechny přednosti panelu 

US Architectural seeTouch.

• Panely s více tlačítky na ovládání světel, rolet, 

audiovizuálního zařízení a celé domácnosti.
• Panely Architectural s matnou a metalickou 

povrchovou úpravou.

Uvítání

Zábava

Odchod

Vše vypnout

Uvítání

Dobrou noc

Otevřít

Zavřít

Uvítání

Pryč

Chodba

Ráno

Dobrou noc

Zábava

Kino

Sport

Oddech

Večer

Vše zapnout Vše vypnout
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Dovolujeme si upozornit, že barevné odstíny a povrchové úpravy na 

obrázcích mají pouze informativní charakter a neodpovídají skutečnému 

provedení. Barevný vzorek si laskavě vyžádejte od dodavatele systému 

HomeWorks® QS.

Tlačítkové panely na zakázku 

Ovládací prvky Lutron, které se dokonale hodí k zařízení domu, byly 

vždy proslulé svým jedinečným vzhledem, intuitivním ovládáním 

a pestrostí výběru standardních provedení. Dobře si však 

uvědomujeme, že standardní nabídka nemusí vždy splňovat veškeré 

požadavky zákazníků. Pro projekty, které vyžadují zvláštní designové 

ovládací prvky nebo výjimečně propracované detaily, můžeme 

navrhnout jedinečné ovládání pro jakýkoli prostor:

• navrhneme vzhled, vhodný pro příslušné prostředí,
• přizpůsobíme funkci vašim potřebám,
• zlepšíme interaktivitu ovládání a poskytneme uživatelům jedinečné 

intuitivní ovládací prvky.

Tlačítkový panel 

seeTouch® 

s kruhovými 

tlačítky. 

Jednomodulový ovladač 

určený k montáži do 

dvoumodulové instalační 

krabice. 

Tlačítkový panel SeeTouch 

kombinovaný s ovladačem 

audiozařízení jiného dodavatele.

J d d l ý l Tl čítk ý l S T h

Posuvný kryt, který 

zakryje nástěnné 

ovládání. Nabídka 

obsahuje i provedení s 

krytem se závěsy. 

Ovládání je dodáváno 

samostatně.

Ovládání 

kontaktů 

tlačítky seeTouch. 

Dvoumodulový ovladač International 

seeTouch s uspořádáním tlačítek podle 

požadavků zákazníka. Montáž do britské 

dvojité instalační krabice.

Infračervený 

dálkový ovladač 

pro ovládání 

osmi scén 

s metalickou 

povrchovou 

úpravou.

Jednomodulový ovladač 

International seeTouch 

ve stolním provedení s 

ozdobným rámečkem. 

Den

Večer

Noc

Úklid
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Horizontální žaluzie s ovlá-
dacím mechanismem 
Intelligent Tilt Alignment™

Atraktivní horizontální žaluzie spolehlivě chrání 

soukromí a současně do místnosti propouštějí 

sluneční světlo. Jedině horizontální žaluzie 

Lutron® s ovládacím mechanismem Intelligent 

Tilt Alignment se mohou vyklopit a zdvihnout do 

přesně stanovené polohy. 

Tradiční záclonové  
kolejnicové systémy
Záclonové kolejnicové systémy Lutron elektronicky 

ovládají roztažení skládaných nebo nařasených 

závěsů, a tím elegantně, tiše a pohodlně regulují 

přístup denního světla.

Systém vertikálních  
závěsů Kirbé®

Systém vertikálních závěsů Kirbé vytáhne závěsy 

hladce vzhůru a dokonale je skryje. Usnadní tím 

přístup k oknu a nerušený výhled, a současně 

zabraňuje nahromadění látky po stranách okna, k 

němuž dochází při roztažení běžných závěsů. 

Naše stínicí prvky Sivoia® QS jsou nabízeny v mnoha provedeních: např. horizontální žaluzie, 

záclonové systémy, voštinové žaluzie, navíjecí rolety, římské rolety a plisované žaluzie.

Styly a tkaniny stínicích prvků
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Všechny rolety se vyznačují tichým ovládáním 

a přesným nastavením polohy. 

Rolety
Rolety Lutron® představují vhodný doplněk 

tradičního i moderního zařízení a jsou nabízeny 

v různých velikostech podle potřeb každé místnosti.

Římské rolety s bezpečnou 
technologií CERUSTM

Bezpečnostní technologie CERUS (Cord Eliminating 

Roman Uptake System), jíž jsou vybaveny naše 

římské rolety, zajišťuje bezpečnější, plynulejší 

a v podstatě neslyšitelný pohyb rolety. CERUS 

odstraňuje riziko, kterým jsou pro děti nechráněné 

vnitřní šňůry.

Naše zakázkové stínicí systémy jsou vyráběny z mnoha druhů tkanin, včetně průsvitných, 

poloprůsvitných, zatemňovacích a jemných látek. Nabízíme rovněž zatkávané 

dřevěné pásky (pro římské rolety) a lakované či mořené dřevo a hliník 

(pro horizontální žaluzie). Stínicí prvky můžeme vyrobit i z materiálu, který si dodáte.



 

Stínění střešních oken
Řešení pro střešní a šikmá okna. Zakrývají 

štěrbiny po obvodu, jimiž proniká světlo, a po 

vytažení zaručují nerušený výhled, protože  

nemají vodicí lanka, která jsou typická pro  

rolety střešních oken. 

Voštinové žaluzie
Bezdrátově ovládané voštinové žaluzie Sivoia® 

QS jsou jediné žaluzie na trhu, které lze snadno 

integrovat do systému HomeWorks® QS, a můžete 

je tedy ovládat spolu se svítidly, a tak přizpůsobit 

osvětlení v místnosti jakékoli činnosti. Tyto žaluzie 

mohou být ovládány naším bezdrátovým dálkovým 

ovladačem Pico®, který zajišťuje jedinečnou 

flexibilitu.

Styly a tkaniny stínicích prvků
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Ukázali jsme vám, jakým způsobem může HomeWorks QS přispět ke zvýšení kvality bydlení. 

Investice do HomeWorks QS vám umožní ovládat osvětlení, audiovizuální zařízení a regulovat 

teplotu v celém domě kdykoli a odkudkoli,a přitom ještě šetřit energii. 

Otázkou tedy není, zda vůbec potřebujete tak dokonale 

pohodlné ovládání. Otázka zní, proč byste se 

měli spokojit s čímkoli horším. 

HomeWorks®QS
Jedinečný způsob ovládání celé domácnosti šetří energii
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Od vzniku společnosti Lutron před více než 50 lety jsme si vydobyli naprosto 

ojedinělé postavení na trhu díky vysoké kvalitě výrobků a úrovni služeb. A hlavně 

tím, že pro nás je na prvním místě náš zákazník, tedy vy. 

Jsme hluboce přesvědčeni o kvalitě svých výrobků, a proto poskytujeme na 

HomeWorks® QS osmiletou záruku. Naši technici Vám jsou k dispozici 24 hodin 

denně, sedm dní v týdnu.

Investice do systému Lutron je za všech okolností zárukou stabilní úrovně 

osvětlení, kterou zajišťuje náš patentovaný systém RTISSTM (Real Time Illumination 

Stability System – Systém stability osvětlení v reálném čase). Naše výrobky 

jsou navrženy a testovány tak, aby nedošlo k jejich poškození vlivem extrémních 

podmínek, např. elektrického rázu nebo úderu blesku. Technologie Clear 

ConnectTM, která je naším nejnovějším úspěchem v oblasti zajištění spolehlivé 

rádiové komunikace, umožňuje využít systém HomeWorks QS ve stávajících i 

rekonstruovaných objektech.

Navíc chceme šetřit energii. Od roku 1961 vyvíjíme ve svém oboru špičková 

technická řešení, která šetří energii a snižují emise skleníkových plynů. Ať jsou 

naše výrobky nainstalovány kdekoliv, všude šetří energii snížením spotřeby 

elektřiny. Ovládání osvětlení Lutron každý rok ušetří celkem téměř 10 miliard kWh 

elektřiny a současně snižuje emise CO
2
.

S hrdostí můžeme říct, že jsme dodali ovládání osvětlení do Bílého domu, 

pro Sochu svobody, do Guggenheimova muzea ve Španělsku, do prodejen Louis 

Vuitton i mnoha dalším uživatelům. 

Chcete-li se dozvědět víc o naší společnosti a výrobcích, navštivte laskavě 

webové stránky na adrese www.lutron.com/homeworksqs.

Lutron je jiný
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Full On Dim

Raise Temp Lower Temp

Full On Dim

Appliance On Appliance Off

Scene 1

All Off

Scene 1

All Off

Lights On All Lights Off

Occupied: On Vacant: Off

7am: Dim 7pm: Off

Shade Open Shade Closed

More Energy Less Energy

kWhkWh

Stmíváním vláknových nebo halogenových žárovek o 25 % 

ušetříte 20 % elektřiny. Pokud ztlumíte jas ještě víc, i úspory 

budou vyšší.

Regulace teploty automaticky sníží výkon vytápěcího nebo 

klimatizačního systému v místnosti, a tak spotřebujete méně 

elektřiny.

Kompaktní zářivky a LED diody spotřebovávají méně 

energie než běžné žárovky, stmívání těchto vysoce účinných 

světelných zdrojů přinese další úsporu energie.

Ovládání zařízení vypne elektroniku v pohotovostním režimu, 

když ji nepoužíváte.

Tlačítko „Vše vypnout” jediným stisknutím vypne 

všechna světla.

Detektor přítomnosti osob zhasne světla a přeruší napájení 

elektronických zařízení v pohotovostním režimu, jakmile člověk 

odejde z místnosti.

Časovačem lze stmívat nebo zhasnout svítidla a vypnout 

elektronická zařízení, která jsou v pohotovostním režimu, jestliže 

nejsou používána, a také nastavit teplotu, pokud již není nutné 

místnost vytápět nebo ochlazovat.

Ovladatelné okenní rolety snižují náklady na vytápění v zimě a 

chlazení v létě.

Jedním stisknutím tlačítka „Energie” můžete snížit 

spotřebu energie, kterou odebírají světla, rolety a vytápěcí/

klimatizační systémy.

Energeticky úsporná řešení
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