
Een intuïtieve bediening, een 
uitstekend design en een 
multifunctionele uitrusting: 
met het nieuwe Luxmate Ci-
ria bedieningspaneel wordt 
het sturen van licht en andere 
technieken in de ruimte een 
waar genoegen. Bij de ont-
wikkeling stond dan ook in 
de eerste plaats een makke-
lijke bedienbaarheid centraal. 
“Door de eenduidige sym-
bolen en het intuïtieve menu 
van de bedieningsinterface is 
Ciria voor iedereen makkelijk 
te gebruiken. Een eenvoudige 
bediening zonder omslach-
tige gebruiksaanwijzing“, zo 
verklaart de gerenommeerde 
architect en designer Matteo 
Thun het design.

Rechte vormen en harmonieus 
afgeronde hoeken typeren de 

look van het nieuwe Luxmate 
bedieningspaneel Ciria. De 
bedieningsinterface bestaat 
uit een doorlopend glasfront – 
naar keuze in zwart of wit. De 
rondom gesloten behuizing 
met een glad, makkelijk te rei-
nigen oppervlak maakt van het 
92 x 130 x 13 mm kleine be-
dieningspaneel een optische 
blikvanger op zich.

Meer dan 20 verschillende 
lichtstemmingen kunnen met 
het nieuwe Luxmate bedie-
ningspaneel Ciria geprogram-
meerd en opgeslagen worden. 
Naast het licht kunnen alle an-
dere in de ruimte beschikbare 
technieken, zoals jaloezieën, 
ventilatie, temperatuur of 
projectieschermen met Ciria 
worden gestuurd. Fijne instel-
lingen, zoals het dimmen van 

de verlichting of de lamellen-
positie van de jaloezie, kun-
nen traploos via de centraal 
geplaatste dimring worden uit-
gevoerd. Door de compacte 
bouwvorm kan Ciria in Euro-
installatiedozen volgens DIN 
0606 worden ingebouwd.

De capacitieve interface van 
het Ciria bedieningspaneel 
geeft het contact heel precies 
via de Luxmate bus aan de 
sturingscentrale van Luxmate 
Litenet of Luxmate Professi-
onal door. De OLED-display 
visualiseert de comfortabele 
bediening met verstaanbare 
symbolen, een bijkomend 
opschrift en een goed zicht-
bare aan/uit-knop. Zo wordt 
de bediening kinderspel, ook 
wanneer meerdere technieken 
geïntegreerd zijn.
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B2 I Voor de Italiaanse designer Matteo Thun stond de intuïtieve 
bedienbaarheid centraal in het ontwikkelingsproces.

B1 I Eenvoudiger kan niet: met mak-
kelijk verstaanbare symbolen kunnen 
via het Luxmate bedieningspaneel 
Ciria alle technieken in de ruimte opti-
maal worden gestuurd.
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