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1 Informacje ogólne 

 
Sterowanie inteligentnym domem LUXORliving opiera się na magistrali komunikacyjnej 
i obejmuje sterowanie oświetleniem, mechanizmumi i klimatyzacją w pomieszczenich. 

Uruchmianie LUXORliving odbywa się za pomocą bezpłatnego narzędzia do 

programowania LUXORplug. 

(http://luxorliving.de/luxorplug/) 

 

LUXORplug przypisuje wszystkie funkcje, które można jednak później zmienić. 

 
Obsługa odbywa się za pomocą zainstalowanych na stałe elementów sterujących lub 

bezpłatnej aplikacji LUXORplay, którą można zainstalować na smartfonie lub tablecie. 

 

iOS - App Store →  

Android - Play Store →  

 

 

 Podczas pracy za pośrednictwem aplikacji centrum sterowania systemem 

LUXORliving IP1 musi być podłączone do sieci domowej. 
 

http://luxorliving.de/luxorplug/)
http://luxorliving.de/luxorplug/)
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2 System 

• Wszystkie elementy LUXORliving komunikują się przez połączenie 

magistrali zgodnie ze standardem KNX (tryb KNX S). 
 

• Połączenie z siecią domową odbywa się za pośrednictwem centrum 

kontroli systemu LUXORliving IP1. Umożliwia to obsługę za 

pośrednictwem aplikacji LUXORplay. 
 

• System może być wyposażony w maksymalnie 64 urządzenia 

LUXORliving, w tym urządzenia systemowe, czujniki i mechanizmi. 

 
Urządzenia systemowe 

- LUXORliving IP1 (centrum kontroli systemu), 

- LUXORliving P640 (zasilacz)1
 

 
Czujniki 

- Czujniki pokojowe 

- Wejścia binarne 

- Interfejsy przycisków 

 

Mechanizmy 

- Mechanizmy przełączników 

- Mechanizmy ściemniania 

- Mechanizmy żaluzji 

- Mechanizmy ogrzewania 

 
 

• Do pracy używane są konwencjonalne przyciski. Są one zintegrowane 

z systemem za pomocą interfejsów przycisków / wejścia binarnego. Sterowanie 

odbywa się zawsze za pomocą przycisków. Tylko dla funkcji „przełącznik” 

można wybrać pomiędzy „przyciskiem” a „czujnikiem ruchu” (przełącznik). 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
1 W jednym systemie można zainstalować tylko jedno centrum sterowania systemem i jedno źródło zasilania.
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3 Instalacja 

• Elementy LUXORliving są przeznaczone do montażu w szafie rozdzielczej, 

w puszce podtynkowej lub do montażu na ścianie. 
 

• Komunikacja odbywa się za pomocą 2-żyłowej magistrali, do której każde 

urządzenie musi być podłączone. Połączenie magistrali może być wykonane  
w topologii linii, gwiazdy lub drzewa. 

 

 Należy przestrzegać następujących długości kabli: 

zasilacz - element → max. 350 m 

element - element → max. 700 m 

całkowita długość kabla → max. 1,000 m 

 
Do podłączenia magistrali należy użyć linii magistrali z certyfikatem KNX (J-Y(St)Y 2x2x0,8mm). 

 

 Do pracy używane są konwencjonalne przyciski. Są one zintegrowane z systemem za pomocą 

interfejsów przycisków / wejścia binarnego. Sterowanie odbywa się zawsze za pomocą 

przycisków. Tylko dla funkcji „przełącznik” można wybrać pomiędzy „przyciskiem” 

a „czujnikiem ruchu” (przełącznik). 
 

 

 Należy pamiętać, że na zewnątrz linia magistrali może zwiększać ryzyko bezpieczeństwa. 

Alternatywnie w obszarze zewnętrznym można na przykład zintegrować normalne czujniki 
ruchu ze stykiem przekaźnikowym z systemem za pośrednictwem wejścia binarnego 

LUXORliving B6. Podczas korzystania ze stacji pogodowej LUXORliving M140 miejsce 
instalacji i prowadzenia kabli należy wybrać w taki sposób, aby dostęp do linii magistrali był 

utrudniony. 
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4 Uruchomienie z LUXORplug 

4.1 Nawiązanie połączenia 

 
LUXORliving jest zawsze uruchamiany przy użyciu centrum kontroli systemu LUXORliving 

IP1 i oprogramowania LUXORplug. Oprogramowanie LUXORplug można pobrać bezpłatnie 

ze strony https://www.theben.de/ (https://luxorliving.de/luxorplug/). 

Do pracy używana jest aplikacja LUXORplay, która jest również dostępna do pobrania 

za darmo na smartfonu / tablet. 

 

 https://luxorliving.de/luxorplug/  

Wymagania systemowe dla LUXORplug: 

- Windows 7 do Windows 10 

- 32 bit i 64 bit 

 

 https://itunes.apple.com/de/app/luxorplay/id1319899246?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=de 

https://luxorliving.de/luxorplay/ 

Wymagania systemowe dla LUXORplay: 

- Windows 7 do Windows 10 

- 32 bit i 64 bit 

- Android od wersji 4.4, 

- iOS od wersji 9.x 

 

Połączenie między komputerem osobistym a centrum sterowania systemem IP1 LUXOR 

może być ustanowione na różne sposoby. Zalecamy połączenie przez router. 

 
 

4.1.1 Opcja 1 - Połączenie przez router 

➢ Połącz komputer (WLAN lub LAN) i centrum kontroli systemu LUXORliving IP1 (LAN) 

z routerem i włącz zasilanie centrum kontroli systemu LUXORliving IP1. 

Centrum sterowania systemem LUXORliving IP1 jest dostarczane z aktywowaną usługą 

DHCP i automatycznie odbiera adres IP z routera. Po uruchomieniu adres IP jest 

wyświetlany na wyświetlaczu LUXORliving IP1. Jeśli router nie obsługuje DHCP, adres IP 

LUXORliving IP1 należy przypisać ręcznie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

w instrukcji obsługi routera. 

 

W LUXORliving IP1 adres IP można skonfigurować w następujący sposób: 

➢ Naciśnij " " i otwórz menu „Konfiguracja IP” za pomocą " ". 

➢  Wybierz ustawienie „DHCP” za pomocą " ". 

➢ Ustaw na „Ręcznie” za pomocą „     ” i potwierdź za pomocą „       ”. Teraz 

możesz ustawić adres IP, maskę podsieci i bramkę za pomocą klawiszy strzałek. 

➢ np. Adres IP 192.168.0.100/maska podsieci 255.255.255.0/bramka domyślna 192.168.0.1 

https://www.theben.de/
https://itunes.apple.com/de/app/luxorplay/id1319899246?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=de
https://luxorliving.de/luxorplay/
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4.1.2 Opcja 2 - Połączenie bez routera za pomocą usługi 

DHCP LUXORplug 

 
Adres IP może zostać przypisany do centrum sterowania systemu LUXORliving IP1 i 

komputera poprzez zintegrowaną usługę DHCP w LUXORplug. Zmienia to ustawienia 

sieciowe, które wymagają odpowiednich praw dostępu. Po wyjściu z wtyczki LUXORplug 

ustawienia te zostaną cofnięte. 

 
➢ Uruchom aplikację LUXORplug „Jako administrator” 

➢ Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „LUXORplug”. 
 

 
➢ Potwierdź następujący komunikat za pomocą „TAK”. 

→  Po tym LUXORplug będzie działać w „trybie administratora”. 

 
➢ Aktywuj „Ustawienia” - „Bezpośrednie połączenie z LUXORliving IP1” w menu „Plik”. 

 

➢ Zaktualizuj ustawienia adaptera i rozpocznij proces za pomocą „OK”. 
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➢ W ustawieniach zapory zezwól na dostęp w „Sieciach publicznych”. 

→ Następnie adres IP zostanie przypisany do centrum kontroli systemu LUXORliving IP1, 

a także do komputera. 

 

4.1.3 Opcja 3 - Połączenie bez routera przy użyciu ręcznych ustawień 

sieciowych 

➢ Dezaktywuj połączenie WLAN na komputerze. 

➢ Użyj kabla sieciowego, aby połączyć komputer bezpośrednio z LUXORliving IP1. 

 

Komputer zwykle uzyskuje adres IP automatycznie za pośrednictwem istniejącej sieci. 

Ponieważ żadna sieć nie jest dostępna, adres IP komputera należy ustawić ręcznie. To 

ustawienie należy wprowadzić w panelu sterowania. 

 

 Poniższe ustawienia przerywają prawdopodobnie istniejące połączenia sieciowe. 

Może to prowadzić do utraty danych w otwartych aplikacjach. 

➢ Zamknij wszystkie aplikacje przed dokonaniem tych zmian. 

 

Przykład 

➢ Otwórz eksplorator plików (używając skrótu Win + E), kliknij prawym przyciskiem 

myszy „Sieć” i wybierz „Właściwości”. 

➢ W nowym oknie kliknij „Zmień ustawienia adaptera”. 

→  Zostanie wyświetlona lista połączeń wszystkich kart sieciowych. 

 

➢ Kliknij dwukrotnie połączenie „Ethernet” i otwórz „Właściwości”. 

➢ W nowym oknie kliknij dwukrotnie „Protokół internetowy, wersja 4 (TCP / IPv4)”. 

➢ W następnym oknie aktywuj wpis „Użyj następującego adresu IP”. 

➢ Wypełnij poprawnie poniższe pola. 

np. Adres IP 192.168.0.10 maska podsieci 255.255.255.0/bramka domyślna 192.168.0.1 

 

 Cofnij te ustawienia po zakończeniu aktywności w systemie LUXORliving i aktywuj 

DHCP. 
 



Uruchomienie z LUXORplug 

Instrukcja Obsługi LUXORliving 

 

11 

 

 

 

W LUXORliving IP1 adres IP należy również ustawić ręcznie: 

➢ Naciśnij " " i otwórz menu „Konfiguracja IP” za pomocą " ". 

➢  Wybierz ustawienie „DHCP” za pomocą „     ”, ustaw na „Ręcznie ”za pomocą „    ” 

i potwierdź za pomocą „     ” 

➢ Ustaw adres IP, maskę podsieci i bramkę za pomocą klawiszy strzałek. 

np. Adres IP 192.168.0.100/maska podsieci 255.255.255.0/bramka domyślna 192.168.0.1 

→ Połączenie między komputerem PC a LUXORliving IP1 zostało ustanowione. 

 

➢ Uruchom aplikację LUXORplug i rozpocznij konfigurację. 

 
 

 

4.2 Konfiguracja z LUXORplug 

Aby utworzyć projekt, należy wykonać następujące kroki: 

 

- Szczegóły projektu (nazwa projektu, adres itp.) 

- Utworzenie struktury budynku (podłogi i pokoje) 

- Utworzenie listy urządzeń (wczytanie systemu lub ręczne tworzenie listy urządzeń) 

 

 Tylko jeśli ostatni krok zostanie potwierdzony za pomocą (→),  

lista urządzeń zostanie zapisana w projekcie! 
 

 

➢ Kliknij ikonę.  

 

→ Zostanie wyświetlona strona główna z następującymi informacjami o projekcie: 

 
➢ Wprowadź nazwę projektu, adres, instalatora itp. 
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4.2.1 Menu „Plik” 

 
W menu „Plik” dostępnych jest kilka funkcji. 

 
Nowy projekt:  Utwórz nowy projekt 

Otwórz projekt:  Otwórz istniejący projekt 

Zaimportuj projekt:  Zaimportuj plik projektu z LUXORliving IP1 

Poprzednie projekty:  Lista wcześniej edytowanych projektów 

Zapisz:  Zapisz bieżący projekt z ostatnio wybraną nazwą pliku 

i  miejscem przechowywania 
Zapisz jako:   Zapisz bieżący projekt w oknie dialogowym zapisu (do  

  wyboru nazwa pliku i miejsce przechowywania) 
Ustawienia:   Ustaw język menu LUXORplug, tryb demo, aktywuj  

  bezpośredni link, zmień hasło IP1 i tryb debugowania 

Wyjdź:  Wyjdź z LUXORplug 
 
 

Funkcje menu „Plik” - „Ustawienia” 

Tryb demo 

W trybie demonstracyjnym symulowane jest połączenie z systemem. Ten tryb służy do 

wyświetlania funkcji LUXORplug i musi zostać wyłączony, jeśli istnieje połączenie 

z systemem LUXORliving. 

 

Bezpośrednie połączenie z LUXORliving IP1 

Ta funkcja jest używana, jeśli LUXORliving IP1 jest podłączony bezpośrednio do 

komputera za pomocą kabla LAN. Po aktywacji usługa LUXORplug uruchamia usługę 

DHCP, która automatycznie przypisuje adres IP LUXORliving IP1 i komputerowi. W tym 

celu ustawienia sieciowe LUXORliving IP1 i PC muszą aktywować usługę DHCP. 

 

Tryb debugowania 

Tryb debugowania można aktywować, klikając pięć razy w wolne miejsce. Tryb 

debugowania służy do rozwiązywania problemów w konfiguracji. Więcej informacji 

można znaleźć w załączniku. 
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Zmień hasło LUXORliving IP1 

Tutaj możesz zmienić obecne hasło. 

 
Zmień hasło do projektu 

Tutaj możesz zmienić obecne hasło projektu. 
 

 
 

4.2.1.1 Zdefiniuj piętra i pokoje 

 
Nawigując za pomocą ikon strzałek, możesz przejść o jeden krok do przodu (→) lub do 

tyłu () w menu. 

W następnym kroku możesz zdefiniować liczbę pięter i uwzględnić odpowiednie pokoje 

na każdym piętrze. 
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4.2.1.2 Dalsze funkcje 

 

       Dodaj kolejne piętra lub pokoje 

       Usuń piętra lub pokoje 

      Edytuj piętra lub pokoje 

➢ Kliknij na pin. W ten sposób możesz zmienić nazwy pokoi i pięter. 

➢ Kliknij na pokój (np. sypialnię) 

→ Wyświetlany jest wybór alternatywnych ikon dla odpowiedniego pokoju. 
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➢ W widoku pokojów umieść kursor na pokoju. 

→ Wyświetlane są funkcje skonfigurowane w tym pomieszczeniu. 
 

 
 

4.2.1.3 Załaduj urządzenia systemu 

 
Nawigując za pomocą ikon strzałek, możesz przejść o jeden krok do przodu (→) 

lub do tyłu () w menu. W następnym kroku możesz załadować system. 

 

 W tym celu komputer musi być podłączony do LUXORliving IP1 i innych 

komponentów LUXORliving. Alternatywnie możesz pominąć ten krok i ręcznie 

utworzyć listę urządzeń. 
 

 

 Pole „Zresetuj wszystkie urządzenia przed załadowaniem systemu” 

Jeśli ta funkcja jest aktywna, wszystkie wykryte urządzenia zostaną zresetowane. 

Ten krok należy wykonać, jeśli urządzenia z innego projektu są zintegrowane z 

systemem. 
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➢ Kliknij pole „Załaduj system”. 

 

Przed podłączeniem automatycznie podłączonych komponentów LUXORliving użytkownik 

jest proszony o podanie hasła do centrum sterowania systemu LUXORliving IP1. 

Domyślne hasło to „admin”. 

 

 
Ze względów bezpieczeństwa LUXORplug monituje użytkownika o zmianę hasła. 

Użytkownik może następnie utworzyć nowe, bezpieczne hasło.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 W aplikacji LUXORplay administrator musi się uwierzytelnić przy użyciu tego hasła, aby móc 
tworzyć innych użytkowników, definiować prawa tych użytkowników i ustawiać indywidualne hasła 
dla każdego użytkownika. 
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 Jeśli hasło zostanie zapomniane, centrum sterowania systemem LUXORliving IP1 

będzie musiało zostać zresetowane za pomocą resetu głównego. Można to zrobić 

bezpośrednio w urządzeniu (menu „Reset” - „Reset główny”). Następnie hasło 

można utworzyć ponownie za pomocą LUXORplug. Domyślne hasło po resecie 

głównym to zawsze „admin”. 

 Ze względów bezpieczeństwa nowe hasło administratora należy wprowadzić przed 

każdym załadowaniem systemu i każdym jego programowaniem. 

 
 

Podłączone komponenty LUXORliving są następnie automatycznie ładowane i wyświetlane 

na liście urządzeń. 
 

 
Lista urządzeń 

 
 

Rozmieszczenie urządzeń w lewej kolumnie (urządzenia) można regulować, klikając, 

przytrzymując i przesuwając. 
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4.2.1.4 Zidentyfikuj i nazwij urządzenia 

Każde urządzenie musi mieć wyraźną nazwę, aby można je było przypisać do funkcji 

i pomieszczeń. Na przykład każde urządzenie może pokazywać miejsce instalacji, 

funkcję lub inną identyfikację. 

 

Do identyfikacji urządzenia wewnątrz instalacji służy ikona „lupy”. 

➢ Kliknij „lupę”. 

→  Czerwona dioda LED urządzenia miga i umożliwia identyfikację. 
 

 Jeśli przyciski interfejsu LUXORliving T2, T4, T8 są już zainstalowane w skrzynce 

przełączników, każdy z podłączonych przycisków można krótko nacisnąć trzy razy. 

Ikona „lupy” wskazuje następnie interfejs odpowiedniego przycisku. Identyfikację 
można zakończyć, ponownie naciskając krótko przycisk. 

 
 

Po zidentyfikowaniu i wyraźnym nazwaniu wszystkich urządzeń konfiguracja może 

zostać zakończona „→”. 

 

4.2.1.5 Tworzenie listy urządzeń ręcznie 

Jeśli komputer nie jest podłączony do systemu LUXORliving lub komponenty 

LUXORliving nie są ze sobą połączone, listę urządzeń można utworzyć ręcznie. Ta 

funkcja pozwala na konfigurację bez uruchamiania lub kończenia instalacji. 

➢ Pomiń „Załaduj system” i dołącz planowane komponenty LUXORliving do listy urządzeń. 

 
Rozmieszczenie urządzeń w lewej kolumnie (urządzeniach) można dostosować, klikając, 

przytrzymując i przesuwając. 
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Tej listy urządzeń można używać do kontynuowania konfiguracji, a poszczególnych funkcji 

dodanych urządzeń można używać w pokojach. 

 

 Jest absolutnie konieczne, aby system został załadowany, tylko gdy wszystkie 

komponenty LUXORliving zostaną zainstalowane i połączone ze sobą. 
 

 

Po załadowaniu skonfigurowane i znalezione urządzenia zostaną przypisane. 

Do identyfikacji urządzenia w instalacji wykorzystywana jest lista urządzeń w kolorze 

zielonym po prawej stronie. Po kliknięciu urządzenia w kolorze zielonym czerwona dioda 

LED tego urządzenia zacznie migać, umożliwiając jego identyfikację. 

 
➢ Przeciągnij to urządzenie do odpowiedniego urządzenia w kolorze czerwonym na 

liście urządzeń i przypisz je do odpowiednich funkcji. 

 

 Jeśli przyciski interfejsu LUXORliving T2, T4, T8 są już zainstalowane w skrzynce 

przełączników, każdy z podłączonych przycisków można krótko nacisnąć trzy razy. 

Następnie jeden z interfejsów przycisków w kolorze zielonym po prawej stronie miga 

i wskazuje odpowiedni interfejs przycisków. 

 

➢ Naciśnij ponownie krótko przycisk. 

→  Identyfikacja zostanie zakończona ponownie. 
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4.2.1.6 Wyszukaj urządzenia ręcznie 

 
W menu „Lista urządzeń” możesz również ręcznie wyszukać urządzenia, które nie 

są uwzględnione w konfiguracji. Mogą to być następujące urządzenia: 

 
1. Urządzenia z niekompatybilnymi adresami 

2. Urządzenia zaprogramowane za pomocą ETS 

3. Urządzenia, które mają być wymienione w systemie 

4. Nowe urządzenia, które zostaną dodane do instalacji 
 

 
➢ Znalezione urządzenie jest wyświetlane po prawej stronie i można je dodać do systemu. 
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4.2.2 Uwzględnione funkcje 

 
Po edycji i zakończeniu tworzenia listy urządzeń wyświetli się menu główne. 

 

 
➢ Kliknij pole „Pokoje”. 

→  Widok budynku zostanie otwarty i umożliwi konfigurację funkcji dla pomieszczenia. 

 
➢ Kliknij żądany pokój, na przykład sypialnię. 

 

 
➢ Przeciągnij żądaną funkcję w prawo do pokoju. 
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Po prawej stronie wyświetlane są urządzenia odpowiednie dla wybranej funkcji. 

 

4.2.2.1 Przełączanie 

➢ Przeciągnij odpowiedni kanał mechanizm przełącznika podświetlony na szaro (np. 

mechanizm przełącznika 1 C1) do pola „Mechanizm przełącznika”. 

→ Otworzy się okno parametrów tej funkcji przełączania. 
 

 
W oknie parametrów można nazwać funkcję i ustawiać różne parametry. 
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Zastosowania 

 

Przełączanie:   Włączanie/wyłączanie z opcjonalnym opóźnieniem czasowym 

Światło w piwnicy: Włączanie / wyłączanie z dodatkowym automatycznym wyłączaniem 

  po ustawionym czasie (z opcjonalnym wcześniejszym ostrzeżeniem 

 o wyłączeniu) 

Światło na schodach:  Włączanie z automatycznym wyłączaniem po ustawionym czasie. 

(z opcjonalnym ostrzeżeniem przed wyłączeniem) 

 

 Funkcja po powrocie prądu: Kanały skonfigurowane jako funkcje światła 

w piwnicy i na klatce schodowej włączają się na ustawiony czas. 
 

 

Następnie do kanału przełączającego można przypisać 
„wyzwalacz”. (Do jednego kanału można przypisać 

maksymalnie 8 par wyzwalaczy). 
 

 
W oknie parametrów można nazwać funkcję i ustawiać różne parametry. 

 
Typ 

Przycisk: Funkcja przełączania po każdym naciśnięciem przycisku 

Czujnik ruchu: Funkcja „Przełącznik” (zbocze narastające = On / zbocze opadające = Off) 

 

 
➢ Kliknij pole „Grupa”. 

→  Otworzy się okno z funkcjami centralnymi i grupowymi. 
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Tutaj kanał można zintegrować z istniejącymi funkcjami grupy i dodać własne grupy. 

Progi funkcji zmierzchu można ustawić w ustawieniach stacji pogodowej. 

 

„Wyzwalacz”, np. kanał interfejsu przycisków, można przeciągnąć do funkcji grupy, i tym 

samym może być uruchamiany przez ten element. 
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4.2.2.2 Ściemnianie 

➢ Przeciągnąć odpowiedni kanał mechanizmu ściemniania do pola „mechanizm ściemniania”. 

→  Otworzy się okno parametrów tej funkcji ściemniania. 

 
 

 
W oknie parametrów można nazwać funkcję i ustawiać różne parametry. 
Wybór obciążenia 

Auto: Podłączony typ obciążenia jest automatycznie wykrywany 

przez kanał ściemniania. 
Indukcyjny: Kanał ściemniania działa z wiodącą kontrolą krawędzi 

Obciążenie RC: Kanał ściemniania działa z kontrolą zbocza 

opadającego (aktywne wykrywanie obciążenia) 
ESL-L i ESL-RC: Ustawienia ściemnialnych lamp energooszczędnych/ 

 świetlówek kompaktowych 
 

Czas ściemniania: Czas ściemniania określa prędkość ściemniania dla 

pełnego zakresu ściemniania 0 … 100% 

 
Minimalna wartość ściemniania: Dostosowanie do podłączonej lampy. Jeśli lampa migocze, np. 

przy wartościach ściemniania < 10% minimalna wartość ściemniania musi 

być ograniczona do 10%. 
 

Następnie do kanału ściemniania można przypisać „wyzwalacz”.  

(Do jednego kanału można przypisać maksymalnie 8 par wyzwalaczy.) 
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W oknie parametrów można nazwać funkcję. 

➢ Kliknij pole „Grupa”. 

→  Otworzy się okno z funkcjami centralnymi i grupowymi. 
 

 
Tutaj kanał można zintegrować z istniejącymi funkcjami grupy i dodać własne grupy. 

Progi funkcji zmierzchu można ustawić w ustawieniach stacji pogodowej. 

 
„Wyzwalacz”, np. kanał interfejsu przycisków, można przeciągnąć do funkcji grupy, a tym 

samym uruchomić poprzez ten element. 
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4.2.2.3 Rolety 

➢ Przeciągnij odpowiedni kanał mechanizmu rolety do pola „Mechanizm rolety”. 

→ Okno parametrów tej funkcji rolety jest otwarte. 

 
 

 
W oknie parametrów można nazwać funkcję i ustawiać różne parametry. 

 

Zastosowanie: „żaluzje” 

 

 

Dla każdego kanału żaluzji, cały czas pracy, czas na obrót (krok), a także udział 

w funkcjach stacji pogodowej można ustawić indywidualnie.
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Zastosowanie: „rolety” 

 

 
Dla każdego kanału rolet można indywidualnie ustawić cały czas pracy, a także udział w 

funkcjach stacji pogodowej. 

 
Zastosowanie: „markiza” 

 

 
Dla każdego kanału markizy można indywidualnie ustawić cały czas pracy, naciągnięcie 

płótna, a także udział w funkcjach stacji pogodowej. 

 
Następnie do kanału markizy można przypisać „wyzwalacz”.  
(Do jednego kanału można przypisać maksymalnie 8 par wyzwalaczy.) 
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Do sterowania żaluzjami, roletami lub markizą potrzebne są dwie wartości  

wejściowe (góra / dół). Ta para wejść zostanie przypisana automatycznie. 

Pierwszy przypisany wyzwalacz musi mieć nieparzysty numer kanału (C1, C3, C5, 

C7), a drugi wyzwalacz zostanie dodany automatycznie (C2, C4, C6, C8). 

Ponadto do kanału rolet można przypisać „zestyk drzwi”. Zestyk drzwi zapobiega 

automatycznemu przesuwowi przy otwartych drzwiach lub oknie. 

Blokowane są następujące funkcje: czasy przełączania, sceny, ochrona przed 

słońcem, zmierzch. Ręczne polecenia obsługi (góra / dół) i funkcje 

bezpieczeństwa (np. wiatr, deszcz, mróz) są wykonywane bez zmian, nawet gdy 

drzwi są otwarte. 
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Ustawienie „Praca ze zestykiem zamkniętym” zależy od zastosowanego zestyku (zestyk 

zwierny (NO) lub zestyk rozwierny (NC)). 

 
➢ Kliknij pole „Grupa”. 

→  Otworzy się okno z funkcjami centralnymi i grupowymi. 
 

 
Tutaj kanał można zintegrować z istniejącymi funkcjami grupy i dodać własne grupy. 

Progi ochrony przeciwsłonecznej lub funkcji zmierzchu można ustawić w ustawieniach 

stacji pogodowej. 

 
„Wyzwalacz”, np. kanał interfejsu przycisków, można przeciągnąć do funkcji grupy, a tym 

samym uruchomić poprzez ten element. 
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4.2.2.4 Ogrzewanie 

➢ Przeciągnij odpowiedni kanał mechanizmu ogrzewania do pola "mechanizm ogrzewania". 

→   Okno parametrów tej funkcji grzania jest otwarte. 
 

 

W oknie parametrów można nazwać funkcję i ustawiać różne parametry. 

 
Sterowanie obsługuje tryb pracy „Ogrzewanie”, a także „Ogrzewanie i chłodzenie”. 

Typ instalacji można ustawić dla każdego trybu pracy. 

 
Rodzaj instalacji ogrzewania: 

Grzejniki: do szybko działających systemów grzewczych, takich jak grzejniki lub dmuchawy 

podłogowe  

Podłogowe: do wolno działających systemów grzewczych, takich jak ogrzewanie podłogowe 

wykorzystujące wodę 

 
Rodzaj instalacji chłodzenia: 

Sufit chłodzący: do wolno działających układów chłodzenia, takich jak sufit chłodzący 

wykorzystujący wodę  

Klimakonwektory: do szybko działających układów chłodzenia, takich jak klimakonwektory 

 

Kontrola zaworów (tylko w przypadku korzystania z kanału grzewczego 24 V LUXOR H6):  

Wyjście przełączające: dla standardowych mechanizmów 24 V. 

0-10 V: Dla mechanizmów ze sterowaniem 0-10 V. 
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4.2.2.5 Czujnik pokojowy LUXORliving R718 

 

 
W oknie parametrów można nazwać funkcję i ustawiać różne parametry. 

 

Oprócz ograniczenia minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej temperatury zadanej 

można wykonać kalibrację dla pomieszczenia. Kalibracja dla pomieszczenia umożliwia 

późniejszą regulację pomiaru temperatury. 

Ponadto czujnik pokojowy LUXORliving R718 ma 4 wejścia binarne (czujniki), które 

można również wykorzystać jako wyzwalacze funkcji. 

 

Funkcja diod LED na urządzeniu 

 

Wyświetlacz na LED 1 (powyżej pokrętła): 
• Ogrzewanie/brak ogrzewania = czerwony (wartość zadana > wartość 

rzeczywista podczas ogrzewania), 

• Chłodzenie/brak chłodzenia = niebieski (wartość zadana < wartość 
rzeczywista podczas chłodzenia) 

 

Wyświetlacz na LED 2 (pod pokrętłem): 

Jeśli otrzymana wartość zadana, np. przesyłana przez LUXORplay, różni się od 

ustawionej wartości zadanej, jest to sygnalizowane na urządzeniu przez świecącą na 

pomarańczowo diodę LED 2. Jeżeli wartość zadana została wcześniej ustawiona za 

pomocą pokrętła, dioda LED 2 świeci na zielono. 

 

 Diody LED można wyłączyć za pomocą przycisku, przycisk znajduje się na diodzie LED 2. 
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Pomiar temperatury za pomocą LUXORliving T4-T8 
 

W oknie parametrów można nazwać funkcję i ustawić kalibrację pomieszczenia. 

Kalibracja pomieszczenia umożliwia późniejszą regulację pomiaru temperatury. 

 

 Podczas pomiaru temperatury za pomocą interfejsu przycisku LUXORliving T4 lub 

T8 żądaną temperaturę można ustawić tylko za pomocą aplikacji LUXORplay. Do 

pomiaru temperatury do wejść C3 i C4 można podłączyć następujące czujniki 

temperatury: czujnik podłogowy (9070321), czujnik temperatury IP 65 (9070459), 

czujnik temperatury podtynkowy (9070496). 
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Przełączanie na ogrzewanie / chłodzenie 

➢ Kliknij pole „Grupa”. 

→  Otworzy się okno z funkcjami centralnymi i grupowymi. 

 
 

 
W typie sterowania „Ogrzewanie i chłodzenie” „wyzwalacz”, np. kanał interfejsu 

przycisków, można przeciągnąć do funkcji grupy „Ogrzewanie / chłodzenie” i ustawić 
typ konfiguracji. 
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4.2.2.6 Grupowanie kanałów mechanizmu ogrzewania 

 
Możesz sterować wieloma kanałami ogrzewania za pomocą jednego czujnika pokojowego 
lub temperatury za pomocą funkcji grupowej. 

Użytkownik tworzy nową grupę, definiuje czujnik jako wyzwalacz (łącząc grupę z 
czujnikiem) i zezwala, aby wymagane kanały były częścią tej grupy (zaznaczając pole). 

Kanały uczestniczące są teraz kontrolowane przez czujnik. 
 

 

Czerwone pole pokazuje kanały uczestniczące w „Grupie ogrzewania”, która jest 

połączona z czujnikiem pokojowym. 
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4.2.2.7 Scena 

Funkcji sceny można użyć do przypisania wejść, np. kanału interfejsu przycisków 

do uruchamiania zapisanych scen. 

 

Dodawane i konfigurowane elementów i operacji do scen zachodzi całkowicie 

w aplikacji LUXORplay. 

 
Po dodaniu wyzwalacza sceny wyzwalacz można podłączyć (np. kanał interfejsu przycisków). 
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4.2.3 Stacja pogodowa 

Jeśli stacja pogodowa została załadowana lub dodana do listy urządzeń, zostanie 

wyświetlona w widoku pokoju w sekcji „Usługi centralne”. 

 

 
➢ Kliknij pole „Stacja pogodowa”. 

→ Okno parametrów zostanie otwarte. 

Można ustawić następujące funkcje: 

Wiatr Próg 1 i próg 2 

Mróz 

Zmierzch Rano WYŁ., Wieczorem WŁ., Rano W GÓRĘ, wieczorem W DÓŁ 

Ochrona przed słońcem Czujnik z przodu, czujnik z prawej, czujnik z lewej, wartość maksymalna 
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4.2.3.1 Wiatr 

 

 
Dla każdego kanału wiatru (próg 1 i próg 2) prędkość wiatru i opóźnienie wyłączenia 
można ustawić indywidualnie. Prędkość wiatru należy ustawić po konsultacji z technikiem 

lub producentem drążków. 

 

Większe opóźnienie wyłączenia minimalizuje częstotliwość przejazdów, zapewniając 

„spokojną” elewację. Udział i działanie w przypadku alarmu wiatrowego można ustawić 

dla każdej funkcji żaluzji indywidualnie w widoku pomieszczenia. 

 

4.2.3.2 Mróz 

 

 
Funkcja „Mróz” zapobiega automatycznemu opuszczaniu drążków, gdy istnieje ryzyko 

mrozu, i umożliwia wykonanie określonej akcji w przypadku alarmu mrozu. Udział 

elementów i operacje w przypadku alarmu mrozu można ustawić dla każdej funkcji 

żaluzji indywidualnie w widoku pomieszczenia. 
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4.2.3.3 Zmierzch 

 

 
Funkcja „Zmierzchu” obejmuje cztery różne funkcje ściemniania. W widoku pokoju każdą 
z tych funkcji można przypisać osobno do funkcji przełączania, ściemniania i żaluzji. 

 

Rano WYŁ.: Ta funkcja może być używana w połączeniu z funkcjami przełączania 

i ściemniania i umożliwia automatyczne wyłączenie w przypadku 

przekroczenia ustawionej wartości jasności. 

Wieczorem WŁ.: Ta funkcja może być używana w połączeniu z funkcjami przełączania 

i ściemniania i umożliwia automatyczne włączanie, jeśli wartość 

jasności spadnie poniżej ustawionej wartości. 

Rano W GÓRĘ: Ta funkcja może być używana w połączeniu z funkcjami żaluzji 

i umożliwia automatyczne przesunięcie w górę (do górnej pozycji 
krańcowej), jeśli ustawiona wartość jasności zostanie przekroczona. 

Wieczorem W DÓŁ: Ta funkcja może być używana w połączeniu z funkcjami żaluzji 

i umożliwia automatyczne przesunięcie w dół (do dolnej pozycji 
krańcowej), jeśli wartość jasności spadnie poniżej ustawionej 

wartości. 

 

Dla każdej funkcji próg jasności i czasy opóźnienia można ustawić indywidualnie. 
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4.2.3.4 Ochrona przed słońcem 

 

 
Funkcja „Ochrona przed słońcem” obejmuje cztery różne funkcje. W widoku pokoju 

każdą z tych funkcji można przypisać indywidualnie do funkcji żaluzji. 

 

Czujnik z przodu: Czujnik z przodu stacji pogodowej wykrywa jasność i wykonuje na 

 przykład automatyczną kontrolę zacienienia południowej elewacji. 

Czujnik z prawej: Czujnik po prawej stronie stacji pogodowej wykrywa jasność i 

 wykonuje na przykład automatyczną kontrolę zacienienia 
 wschodniej elewacji. 

Czujnik z lewej: Czujnik po lewej stronie stacji pogodowej wykrywa jasność i 

 wykonuje na przykład automatyczną kontrolę zacienienia 

 zachodniej elewacji. 

Wartość max:  Wszystkie trzy czujniki stacji pogodowej wykrywają jasność. Gdy tylko 

 wartość pomiaru jednego z czujników przekroczy ustawiony próg 
 przełączania, następuje ruch do ustawionych pozycji. 

 

Dla każdej funkcji pozycję „wysokość” i „listwa” można ustawić w wartościach 

procentowych. Czasu opóźnienia nie można regulować (przekroczenie: 3 minuty, 

spadek: 20 minut).
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4.3 LUXORliving RF 
 

4.3.1 Informacje ogólne 

Łącznik mediów LUXORliving RF1 służy jako podstawowe urządzenie bezprzewodowe; 

łączy urządzenia bezprzewodowe z urządzeniami w przewodowym systemie TP. 

Zasilanie łącznika mediów zapewnia napięcie magistrali. 

Instalacja łącznika mediów jest instalacją podtynkową, na przykład w standardowej 

puszce podtynkowej. Przy wyborze miejsca instalacji należy wziąć pod uwagę zasięg 

urządzeń bezprzewodowych. Zakresy ok. 30 m są możliwe w budynku, gdy sprzyjają 

warunki. 

Łącznik mediów posiada konfigurowalną funkcję powtarzacza, tzn. odebrane telegramy 

mogą być retransmitowane w razie potrzeby w celu zwiększenia zasięgu. 

 
 

4.3.2 Konfiguracja/uruchomienie komponentów RF 

W przeciwieństwie do urządzeń TP, urządzeń RF nie można znaleźć za pomocą 
procedury „Wczytaj urządzenia” (z wyjątkiem łącznika mediów LUXORliving RF1). 

Dlatego są dwa sposoby integracji urządzeń RF z systemem. 

 
Przeciągnij urządzenia ręcznie z katalogu na listę urządzeń: 

➢ Przeciągnij i upuść urządzenie RF lub łącznik mediów RF z katalogu na listę urządzeń. 

➢ Wprowadź ręcznie numer seryjny i FDSK. 

W widoku „System” katalog otwiera się za pomocą znaku „+”. 
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Wczytaj urządzenie za pomocą kodu QR: 

Każde urządzenie RF ma kod QR na spodzie, który można odczytać za pomocą funkcji 

„Odczytaj urządzenie RF przez kamerę”. Funkcja jest przeciągana na listę 
urządzeń; otworzy się okno kamery. 

➢ Trzymaj kod QR przed aparatem, aż urządzenie zostanie wykryte. Numer seryjny 

i FDSK (fabryczny domyślny klucz konfiguracji) są automatycznie rozpoznawane 

i wprowadzane. 

 

 

 

 
 

➢ Aby odczytać w innym urządzeniu, wybierz „OK”. Po naciśnięciu „Nie” odczyt 
zostanie zakończony. 

 

Teraz funkcje można tworzyć i łączyć w odpowiednich pokojach, tak jak 
w przypadku konwencjonalnych czujników/urządzeń wykonawczych. 

 
 

 Adresowanie lub przypisanie domeny RF urządzeń LUXORliving RF odbywa się 

dopiero po programowaniu. 
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Informacje o łączniku KNX/RF 

Łącznik można zintegrować z systemem tylko za pomocą opcji „Odczytaj w 

systemie” lub poprzez wyszukiwanie ręczne (symbol ręki). W ten sposób zostanie mu 

przypisany adres domeny. Dzięki temu urządzenia RF przypisane do łącznika mogą się 

ze sobą komunikować. 

 
 

 Urządzeń, które zostały już zaprogramowane w projekcie, nie można używać 

w nowym projekcie. Podczas programowania FDSK jest zastępowany kluczem 

narzędziowym. W ten sposób FDSK traci ważność. Urządzenie ponownie 

otrzymuje FDSK poprzez reset główny. Następnie urządzenie można przenieść 

do nowego projektu. 

 Przeprowadzanie resetu głównego 

- Odłączyć zasilanie urządzenia. 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz adresu Ph. na urządzeniu. 

- Przytrzymując klawisz, włącz ponownie zasilanie. Po ok. 2 s przycisk można 

zwolnić. Dioda LED gaśnie. 
 

 

Hasło projektu 

 
Jeśli projekt zawiera urządzenia z szyfrowaną komunikacją, wymagane jest hasło do 

projektu. To hasło do projektu chroni klucze do komunikacji i należy je wprowadzić 

podczas otwierania pliku projektu. Hasło można zmienić w dowolnym momencie w 

„Ustawieniach”. 

 

 
 

Teraz tylko komponenty RF obsługują komunikację szyfrowaną. 
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4.4 Programowanie za pomocą LUXORplug 

Po przypisaniu i ustawieniu funkcji do pomieszczeń system można zaprogramować. Ten 

krok jest możliwy w dowolnym momencie, nawet jeśli dodano tylko pojedyncze funkcje. 

➢ Aby zaprogramować, otwórz menu główne. 

 
 

 
➢ Kliknij pole „System”. 

→  Podmenu zostanie otwarte. 

 
 

➢ Kliknij pole „Program systemu”, a następnie „Start”. 

 
Tutaj możesz również zastąpić urządzenia, które zostały zainstalowane, ale nie 

zostały jeszcze uwzględnione w twoim projekcie. Zapewnia to, że urządzenia te nie 

zakłócają funkcji zawartych w projekcie. 
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Po raz pierwszy programowanie potrwa nieco dłużej, ponieważ wszystkie parametry 
urządzenia muszą zostać przesłane. Kolejne programowanie jest szybsze. 

Udane programowanie zostanie potwierdzone. 

 

Po udanym programowaniu skonfigurowane funkcje są dostępne w systemie. 

 

 Przed zaprogramowaniem wersja oprogramowania IP1 zostanie sprawdzona 

automatycznie. Jeśli dostępna jest nowa wersja, oprogramowanie IP1 zostanie 

zaktualizowane automatycznie przed programowaniem (czas trwania ok. 2 minut). 

W tym celu należy wprowadzić hasło administratora. Po aktualizacji rozpoczyna się 

programowanie. 
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4.5 Przygotuj LUXORplay 

Aby aplikacja LUXORplay mogła uzyskać dostęp do zaprogramowanych funkcji, 
należy to przygotować w menu „System”. 

➢ Kliknij pole „Przygotuj LUXORplay” i rozpocznij transmisję danych do centrum 

systemu. 
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4.6 Ustaw interfejs 

Inna funkcja w menu „System” umożliwia ustawienie centrum kontroli systemu 
LUXORliving IP1. Zasadniczo centrum kontroli systemu jest wykrywane automatycznie. 

Jeśli tak nie jest, adres IP podłączonego centrum sterowania systemem można 

wprowadzić ręcznie w tym menu. Możesz odczytać adres IP centrum kontroli systemu na 

wyświetlaczu. 
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4.7 Diagnoza 
 

4.7.1 Nagrywanie 

Menu „Diagnoza” umożliwia rejestrację komunikacji magistrali. To narzędzie ma na celu 

ułatwienie rozruchu i, w razie potrzeby, rozwiązywanie problemów. Nagrywanie można 

rozpocząć, zatrzymać i zapisać. 

➢ Kliknij menu „Strona główna”. 

→  Otworzy się następujące okno: 
 

 
 

4.7.2 Przegląd projektu 

Przegląd projektu umożliwia posortowaną prezentację według urządzeń lub 

pomieszczeń. W tym przeglądzie pokazano wykorzystanie urządzeń oraz połączenia 

między nimi. Przegląd projektu można wyeksportować jako plik tekstowy (.csv) w celu 

dalszego przetwarzania lub dokumentacji. 
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5 Obsługa za pomocą LUXORplay 

Dzięki bezpłatnej aplikacji LUXORplay system inteligentnego domu LUXORliving może 

być obsługiwany w prosty i wygodny sposób. Istnieją również różne dodatkowe funkcje. 

 
 

5.1 Użytkownicy i uprawnienia  
 

5.1.1 Logowanie się jako administrator 

 
➢ Otwórz aplikację LUXORplay. 

 

Podczas pierwszego logowania administrator musi użyć nowego hasła administratora, 

które istnieje po jego zmianie w LUXORplug. Istnieje możliwość zapamiętania danych 

logowania przez system. 
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5.1.2 Tworzenie nowego użytkownika 

 
W „Ustawienia” > „Administrowanie użytkownikami” - administrator może tworzyć 

użytkowników oraz definiować ich prawa i dane logowania. 
 

 

Po pomyślnym utworzeniu użytkownika, w następnym kroku można mu przypisać akcje 

i prawa dostępu. 
 

 

Następnie poszczególni użytkownicy (np. członkowie rodziny) mogą połączyć się 

z systemem za pomocą swoich indywidualnych danych logowania. 
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5.1.3 Logowanie jako użytkownik 

 
W tym oknie użytkownik może zalogować się do aplikacji LUXORplay przy użyciu swojej 
nazwy użytkownika i hasła. 

 

W tym przypadku istnieje również opcja zapamiętania przez system danych logowania, 

aby można było ich użyć do zalogowania się w aplikacji po jej ponownym uruchomieniu. 
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5.2 Sceny 

W aplikacji LUXORplay można tworzyć pojedyncze sceny. Oprócz nazwy sceny można 

wybrać ikonę. Jeśli scena zostanie oznaczona jako ulubiona, pojawi się na ekranie 

głównym w celu umożliwienia szybkiego dostępu. Scenę można uruchomić w aplikacji 

LUXORplay lub za pomocą określonego wyzwalacza, np. przycisku. Scenę można również 

uruchomić za pomocą kontroli czasu (patrz rozdział „Wprowadzanie czasów 

przełączania”). 

 

 

Lista elementów 
 

 

Przy przypisywaniu elementów zostanie również zapisany bieżący status danego 
elementu (status przełącznika, aktualna wartość ściemniania, aktualna pozycja). 

Dlatego pożądany status dla wszystkich pożądanych elementów tej sceny musi być 

ustawiony za pomocą przycisku lub funkcji w LUXORplay. Następnie należy aktywować 
element w ustawieniach sceny.
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Udział elementu w scenie można również zdefiniować bezpośrednio w funkcji/pokoju. 
 

 
 

5.3 Wprowadzanie czasów przełączania 

Możesz skonfigurować funkcje lub sceny, aby włączały się w określonych godzinach. 

Obejmuje to tworzenie czasów przełączania, które wyzwalają funkcję lub scenę 

w określonym momencie. 

 

Jeśli ikona przełącznika czasowego jest aktywowana w funkcji lub scenie, czasy 
przełączania można wprowadzić w nowym oknie. 
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5.4 Funkcje „Ochrona przed słońcem” i „Zmierzch” 

 
Ponadto użytkownik ma możliwość dostosowania progów jasności dla funkcji „Ochrona przed 
słońcem” i „Zmierzch”. „Ochrona przed słońcem” może być aktywowana lub dezaktywowana 

zgodnie z wymaganiami. 

Oznacza to, że nie trzeba jej ponownie programować za pomocą wtyczki LUXOR. 

 

Jeśli progi funkcji „Ochrona przed słońcem” lub „Zmierzch” nie zostaną zmienione w aplikacji 
LUXORplay, zastosowanie będą miały progi ostatnio zaprogramowane w LUXORplug. 

 

Ustawienia w „Automatycznie” > „Ochrona przed słońcem” lub „Zmierzch” 
 

 

 
 

 Automatyczna funkcja przeciwsłoneczna jest zawsze domyślnie aktywowana. 
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5.5 Symulacja obecności 

Symulację obecności można łatwo zdefiniować w aplikacji LUXORplay i aktywować, 

gdy jesteśmy nieobecni. Symulacja obecności w LUXORliving zapewnia, że na 

przykład światła są włączone, a rolety są opuszczane każdego wieczoru. 
Parametry symulacji obecności można ustawić w „Automatycznie”> „Wakacje”. 

 
Naciśnięcie przycisku „Wakacje” spowoduje wyświetlenie wszystkich funkcji, które 

mogą brać udział w symulacji obecności. Aby wziąć udział w symulacji obecności, 
aktywuj je, zaznaczając odpowiednie pola. 

 

Możesz ustawić parametry symulacji obecności dla określonej funkcji, klikając 
funkcję. 
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5.5.1 Parametry symulacji obecności 

Początkowo można wybrać różne profile, które mają predefiniowane wartości dla ustawień 
czasu trwania i powtarzania (tylko z funkcją „Światło / Przełączanie”). 

 
Światło w pomieszczeniu wspólnym: Mniej przełączeń o dłuższym czasie trwania (np. salon) 

Światło w pomieszczeniu przejściowym: Częstsze zmiany z krótszym czasem trwania (np. 

korytarz) 
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5.5.2 Rozpoczęcie symulacji obecności 

Przypadek 1: 

Aktywacja tylko raz na dzień, symulacja jest rozpoczynana zawsze o tej samej porze. 

 
Przypadek 2: 

Po dodatkowej aktywacji i po zachodzie słońca symulacja rozpoczyna się od 
ostatniego wydarzenia. 

Stan zachodu słońca jest dostępny tylko wtedy, gdy w systemie znajduje się stacja 

pogodowa LUXORliving M140. 

 

Przykład 1 (np. miesiące letnie)  

Czas rozpoczęcia: codziennie o 18:00 

Zachód słońca jest o 21:30 

→ Symulacja obecności rozpoczyna się o 21:30 

 

Przykład 2 (np. miesiące zimowe)  

Czas rozpoczęcia: codziennie o 18:00 
Zachód słońca jest o 16:30 

→ Symulacja obecności rozpoczyna się o 18:00 

Warunkiem początkowym jest operacja „ORAZ”, tzn. oba warunki muszą zostać 

spełnione, aby można było rozpocząć symulację obecności. 

 

Przypadek 3: 

Wybrano tylko warunek „i po zachodzie słońca”. Symulacja obecności rozpoczyna się w 
momencie zachodu słońca. 

 
 

5.5.3 Wstrzymanie symulacji obecności 

Jeśli symulacja obecności ma zostać wstrzymana na określony czas, można zdefiniować 
czas wstrzymania od - do. Na początku czasu wstrzymania wszystkie stany zostaną 

przełączone na WYŁ. I zostaną ponownie aktywowane po upływie czasu wstrzymania. 
 
 

5.5.4 Koniec symulacji obecności 

Przypadek 1: 

Jeśli aktywacja odbywa się tylko raz dziennie, symulacja kończy się zawsze o tej samej 

godzinie. 
 

Przypadek 2: 

Po dodatkowej aktywacji i (lub) po zachodzie słońca symulacja kończy się na pierwszym 

zdarzeniu. 

 

Przykład 1 (np. miesiące letnie)  

Czas zakończenia: codziennie o 8:00 

Wschód słońca jest o 06:00 

→ Symulacja obecności kończy się o godzinie 6:00 

Przykład 2 

Godzina zakończenia: codziennie o 8:00. 

Wschód słońca jest o 9:00 

→ Symulacja obecności kończy się o godzinie 8:00 
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Warunkiem zakończenia symulacji obecności jest operacja „LUB”, tzn. jeden z dwóch 

warunków musi zostać spełniony, aby symulacja obecności mogła się zakończyć. 

 
Przypadek 3: 

Wybrano tylko warunek i po zachodzie słońca. Symulacja obecności kończy się o 

wschodzie słońca. 

 
 

5.5.5 Opóźnienie 

Podczas uruchamiania opóźnienie zostanie dodane do czasu rozpoczęcia. Opóźnienie zmienia się 
w wybranym zakresie od - do. 

To samo dotyczy zakończenia symulacji obecności, tj. symulacja kończy się odpowiednio później. 

 
 

5.5.6 Czas trwania i powtarzanie 

Jeśli powtarzanie zostanie aktywowane, status zostanie aktywowany na ustawiony czas 

trwania. Działanie zostanie powtórzone po ustawionym opóźnieniu. Czas trwania i opóźnienie 

różnią się w wybranym zakresie od - do. 

 

Jeśli powtórzenie zostanie dezaktywowane, zadanie zostanie wykonane raz na ustawiony czas 

trwania. Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden czas trwania (00:00), to zostanie ono włączone 

natychmiast po wyłączeniu. 

 
 

5.5.7 Funkcja z żaluzjami 

Na początku symulacji obecności zostaną przesunięte do 100% (W DÓŁ). 

Pod koniec symulacji obecności zostaną przesunięte do 0% (W GÓRĘ). 

Jeśli wprowadzono opóźnienie, zostanie ono dodane do czasu rozpoczęcia, tzn. drążek 

przesuwa się W DÓŁ bez opóźnienia. 

Na końcu drążek przesunie się W GÓRĘ z opóźnieniem. 

Czas opóźnienia zmienia się w wybranym zakresie od - do. 

 

Przykład 1 (np. miesiące letnie)  

Czas rozpoczęcia: codziennie o 18:00 

Zachód słońca jest o 20:30 

→ Symulacja obecności rozpoczyna się o 20:30 

Przykład 2 (np. miesiące zimowe) 

Czas rozpoczęcia: codziennie o 18:00 

Zachód słońca jest o 16:30 

→ Symulacja obecności rozpoczyna się o 18:00 

Po ustawieniu wszystkich parametrów zgodnie z potrzebami kliknij „Aktywuj wakacje” 

na poprzednim ekranie, aby rozpocząć symulację obecności. Każde ustawienie biorące 

udział w symulacji jest oznaczone ikoną małego samolotu w widoku pokoju. 



LUXORliving - chmura Theben 

Instrukcja Obsługi LUXORliving 

 

59 

 

 

 

6 LUXORliving - chmura Theben 

 
Wszystkie funkcje LUXORliving mogą być kontrolowane, a statusy monitorowane przez 

zdalny dostęp za pośrednictwem Theben Cloud za pomocą aplikacji LUXORplay. 

 

 Aby korzystać ze zdalnego dostępu za pośrednictwem Theben Cloud, użytkownik musi 

najpierw zarejestrować się na stronie internetowej https://cloud.theben.de. 
 

 

 
➢ Kliknij przycisk „Zarejestruj się”. 

 

Otworzy się okno wprowadzania 
 

https://cloud.theben.de/
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➢ Wypełnij formularz rejestracyjny. 

➢ Kliknij pole „Zarejestruj się teraz za darmo”. 
 

 

Dalsza konfiguracja nastąpi w aplikacji LUXORplay: 

 
➢ Zaloguj się do aplikacji LUXORplay jako administrator.  

Uwaga: Musisz być podłączony do sieci lokalnej! 

➢ W aplikacji LUXORplay wybierz „Ustawienia”, a następnie „Ustaw interfejs”. 

➢ Aby przypisać centralny systemowy adres IP1 do konta w chmurze, wybierz opcję 

„Poproś o prawa własności”. 
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➢ Uwierzytelnij się za pomocą poświadczeń dla Theben Cloud. Systemowy centralny 

adres IP1 zostanie automatycznie przypisany do Twojego konta w chmurze. 

 

 

Centralny adres IP1 Twojego systemu jest teraz także wyświetlany online pod 

adresem https://cloud.theben.de w sekcji Bramki na koncie w chmurze  
 

https://cloud.theben.de/
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Teraz możesz zalogować się w aplikacji LUXORplay za pośrednictwem chmury. 
 

 
➢ W aplikacji LUXORplay kliknij „symbol chmury” i uwierzytelnij się w chmurze za 

pomocą danych dostępowych. 
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6.1 Dodawanie innych użytkowników 

 
Tworzenie nowego użytkownika z dostępem do chmury Theben 

W administracji użytkowników można dodawać dodatkowych użytkowników, którzy mogą 

również uzyskiwać dostęp do systemu za pośrednictwem Theben Cloud. 

Jeśli zostanie dodany nowy użytkownik (np. małżonek lub dziecko), można go oznaczyć jako 
„użytkownik Theben Cloud”. 

 

Dla nowego użytkownika wprowadzane są następujące informacje: 

- nazwa użytkownika 

- hasło, za pomocą którego użytkownik uwierzytelnia się w aplikacji LUXORplay 

- prawidłowy adres e-mail dla użytkownika, aby uzyskać dostęp do chmury 

 

Po utworzeniu nowego użytkownika właściciel bramki (zazwyczaj administrator) musi się 

nadal uwierzytelnić przy użyciu swoich danych użytkownika. 
 

 
Zaproszenie do Theben Cloud zostanie następnie wysłane na podany adres e-mail 

użytkownika. 
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6.2 Dostęp do chmury dla istniejącego użytkownika 

 
Jeśli użytkownicy zostali już utworzeni do lokalnego dostępu, mogą być również zaproszeni 

do Theben Cloud. W Ustawieniach> Zarządzanie użytkownikami „pożądane zaproszenie” 

zostanie wysłane do żądanego użytkownika. 
Wymaga to prawidłowego adresu e-mail użytkownika do uzyskania dostępu do chmury. 

 

 
Użytkownik otrzyma „Zaproszenie do instalacji” na adres e-mail podany w prośbie 

o potwierdzenie zaproszenia. Wymaga to rejestracji w portalu Theben Cloud. Jeśli nowy 

użytkownik ma już konto, może zalogować się przy użyciu swoich danych (patrz arkusz 

2/krok 1 i 2). 
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Gdy użytkownik zakończy rejestrację i logowanie, będzie teraz wyświetlany również 

w obszarze Użytkownicy na Twoim koncie w chmurze. 

 
 

 
Teraz nowy użytkownik może również połączyć się z Theben Cloud w systemie 

LUXORliving poprzez „symbol chmury”. 
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7 Ustawienia LUXORplay 

Różne parametry można indywidualnie regulować w menu „Ustawienia”. 

 

Administracja użytkownikami (patrz rozdział 5.1) 

Działania 2-etapowe 

Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu funkcji „Panika”, „Scena”, „Centralne 

wyłączenie” lub „Wakacje”, dla każdej funkcji można ustawić aktywację 2-etapową. 

Każda funkcja zostanie wówczas wykonana tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzona 

w drugim kroku. 

 

 
Ustawianie interfejsu 

To menu pokazuje informacje o połączonym centrum sterowania systemem. Pozwala 

także sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania układowego centrum 
kontroli systemu. 

 

Data i godzina 

Możesz użyć tego ustawienia, aby ręcznie ustawić datę i godzinę w centrum 
kontroli systemu. Alternatywnie możesz włączyć synchronizację z czasem 

systemowym (jeśli korzystasz ze smartfonu lub tabletu). 

 
Informacje o oprogramowaniu 

Informacje o zainstalowanej wersji, dane kontaktowe oraz warunki użytkowania. 
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8 Załącznik 

8.1 Tryb debugowania 
 

Tryb debugowania można aktywować, klikając pięć razy w wolne miejsce. 

Służy do rozwiązywania problemów w konfiguracji. 

 
W trybie debugowania połączone adresy grup są wyświetlane dla każdej funkcji, jeśli 

kursor jest na niej umieszczony. 
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9 Często zadawane pytania dotyczące strony 

internetowej LUXORliving 
 

9.1 Jakie funkcje obecnie oferuje LUXORliving? 
1. Ręczna obsługa oświetlenia i napędów 

2. Kontrola indywidualna, w grupach, centralnie lub zintegrowana ze scenami 

3. Funkcja paniki i WYŁ. centralne 

4. Symulacja obecności 

5. Kontrola czasu poszczególnych funkcji za pomocą programu tygodniowego 

6. Sterowanie oświetleniem w zależności od zmierzchu 

7. Automatyczne sterowanie napędami w zależności od jasności, temperatury, wiatru 

lub deszczu 

8. Funkcja indywidualnej sceny 

9. Indywidualne sterowanie pokojowe systemami ogrzewania i chłodzenia 

10. Obsługa za pomocą konwencjonalnych przycisków na miejscu i za pośrednictwem 
aplikacji LUXORplay 

11. Aplikacja LUXORplay na iOS, Android i Windows 

12. Integracja kolejnych aplikacji poprzez link do aplikacji 

13. Administrowanie użytkownikami w LUXORplay z przypisywaniem uprawnień 

14. Import projektu z centrum systemu w LUXORplug 

15. Zdalny dostęp za pośrednictwem konfiguracji routera dostosowanej do klienta (np. 

VPN) 

16. Możliwe rozszerzenia funkcji poprzez aktualizacje 

17. Sterowanie ręczne bezpośrednio na mechanizmach 

18. Zdecentralizowana inteligencja rozproszona na komponenty systemu 

 

9.2 Ile urządzeń można zintegrować w jednym systemie? 

System może być wyposażony w maksymalnie 64 urządzenia LUXORliving, w tym 
urządzenia systemowe, czujniki i mechanizmy. 

 

9.3 W jaki sposób poszczególne funkcje są obsługiwane na 

miejscu? 

Do pracy używane są konwencjonalne przyciski. Są one zintegrowane z systemem za 

pomocą interfejsów przycisków / wejść binarnych. Sterowanie odbywa się zawsze za 

pomocą przycisków. Tylko dla funkcji „przełącznik” można wybrać pomiędzy 

„przyciskiem” a „czujnikiem ruchu” (przełącznik). 

 

9.4 Jakiego rodzaju komunikacji używa się i jak należy 

wykonać połączenie? 

Komunikacja odbywa się za pomocą 2-żyłowej magistrali, do której każde urządzenie musi 

być podłączone. Tryb KNX S służy jako protokół. 

Połączenie magistrali może być wykonane w topologii linii, gwiazdy lub drzewa. 

Należy przestrzegać następujących długości kabli: zasilacz - element → max. 350 m element 

- element → max. 700 m całkowitej długości kabla → max. 1,000 m. Do podłączenia 

magistrali należy użyć linii magistrali z certyfikatem KNX (J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm).
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9.5 W jaki sposób poszczególne komponenty są 

konfigurowane i programowane? 

Konfiguracja odbywa się za pomocą bezpłatnego oprogramowania LUXORplug. Do 

planowania projektu można załadować już zainstalowany system i podłączone 

komponenty. Alternatywnie planowanie projektu można wykonać całkowicie ręcznie. 

Połączenie z centrum systemu nie jest konieczne do planowania projektu. 

 

 

9.6 Jakie typy przełączników mogą być używane 

z LUXORliving? 

Masz swobodę wyboru dowolnego rodzaju przełączników i przycisków. Poprzez interfejsy 

przycisków LUXORliving T2, T4 i T8, dowolne przełączniki i przyciski mogą być 
zintegrowane z systemem LUXORliving. Oczywiście dotyczy to również innych elementów 

ze stykami  bezpotencjałowymi, takich jak czujniki dymu. 

Poprzez moduł wejścia binarnego LUXORliving B6, również styki bezpotencjałowe, np. 

czujniki ruchu, mogą być zintegrowane z LUXORliving. 

 

 

9.7 Jakiego rodzaju lampami można sterować za pomocą 

mechanizmu ściemniającego LUXORliving? 

 
Mechanizmy ściemniające LUXORliving D4, D2 i D1 są przeznaczone do lamp żarowych i 

halogenowych, a także ściemnialnych lamp LED. 

Szczególną uwagę zwrócono na ściemnianie lamp LED, które można przyciemniać bez 

migotania i bezstopniowo w systemie LUXORliving. 

 

 

9.8 Czy można zwiększyć moc ściemniania mechanizmów 

ściemniających LUXORliving? 

Zasadniczo, mechanizm ściemniający LUXORliving D2 może przyciemnić 400 W na kanał, 

LUXORliving D4 200 W na kanał i LUXORliving D1, 250 W (w trybie RC dotyczy to również 
obciążenia LED!). Ogólnie rzecz biorąc, te granice wydajności są wystarczające. 

Jeśli nadal konieczne jest zwiększenie obciążenia, LUXORliving D2 można rozszerzyć za 

pomocą wzmacniacza ściemniania DMB 1 T (maks. 2 x DMB 1 T na kanał). 

 
 

9.9 Jak niezawodnie przełączniki z serii LUXORliving 

przełączają nawet wysokie prądy rozruchowe? 

Mechanizmy przełączające LUXORliving S4, S8 i S16 są zoptymalizowane do 

pojemnościowych obciążeń przełączających i są wyposażone w odpowiednie styki 

przekaźnika - prądy rozruchowe 800 A / 200 µs nie stanowią problemu. 
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9.10 W jaki sposób odbywa się kontrola temperatury 

w pomieszczeniu z systemem LUXORliving? 
Temperatura w pomieszczeniu jest wykrywana i ustawiana za pomocą czujnika 

pokojowego LUXORliving R718. Bieżąca temperatura pokojowa jest również 

wyświetlana w aplikacji LUXORplay, w której zawsze można zdefiniować wartość 

zadaną. 

Alternatywnie temperaturę w pomieszczeniu można również zmierzyć za pomocą 

interfejsu przycisku LUXORliving T4 lub T8. W takim przypadku czujnik temperatury 

(9070459 lub 9070321) jest podłączony do interfejsu przycisków. W takim przypadku 

wartość zadana jest ustawiana tylko w aplikacji LUXORplay. 

 

 

9.11 Ile scen można zapisać i kontrolować? 

Można zapisać i pobrać 32 pojedyncze sceny. 

 

 

9.12 Ilu użytkowników może jednocześnie uzyskać dostęp 

do systemu za pośrednictwem aplikacji LUXORplay? 

Maksymalnie 5 użytkowników może jednocześnie uzyskać dostęp do systemu. Większa 

liczba jednoczesnych połączeń wydłuża czas ładowania. Użytkownicy są tworzeni 

i zapisywani w centrum kontroli systemu LUXORliving IP1. 

 
 

9.13 Czy uruchomienie jest możliwe nawet bez routera 

internetowego? 

Tak, za pomocą wtyczki LUXOR komputer może także łączyć się bezpośrednio z centrum 
systemu. Jedyne, co jest potrzebne, to połączenie LAN między komputerem a centrum 

systemu. 

Jednak do późniejszej operacji z aplikacją LUXORplay niezbędny jest router internetowy. 

 

 

9.14 Z jakiego powodu LUXORplug nie może nawiązać 

połączenia z centrum systemu IP1? 

Po przyłożeniu napięcia magistrali centrum systemu potrzebuje ok. 1 minuty na 
uruchomienie, wtedy powinna być gotowa do pracy. Jeśli później dostęp nie jest 

możliwy, sprawdź następujące elementy: 

 

Jeśli na wyświetlaczu IP1 pojawi się „No LAN”: 

➢ Sprawdź połączenie kablowe z routerem. 

➢ Sprawdź ustawienia routera (DHCP musi być aktywowane). 

 

 
Jeśli na stałym wyświetlaczu IP1 pojawi się „No BUS”: 

➢ Sprawdź połączenie kablowe z zasilaczem LUXORliving. 
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9.15 Co się stanie, jeśli centrum systemu IP1 zostanie odłączone? 

Dzięki zdecentralizowanej inteligencji w systemie LUXORliving wszystkie podstawowe 

funkcje zostaną zachowane za pomocą elementów sterujących. Jednak dodatkowe 

funkcje, takie jak sterowanie czasem i sceną, a także obsługa za pośrednictwem 

aplikacji LUXORplay, zależą od centrum systemu. 
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10 Kontakt 

Theben AG 

Hohenbergstr. 32 

72401 Haigerloch  

NIEMCY 

Tel. +49 7474 692-0 

Fax +49 7474 692-150 

 

Infolinia 

Tel. +49 7474 692-369 

hotline@theben.de 

Adresy, numery telefonów itp. 

www.theben.de 

mailto:hotline@theben.de
http://www.theben.de/
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