ieder raam verdient een sieraad

SMARTIFY YOUR HOME
slimme raamdecoratie

CONCEPT
De slimme raamdecoratie van Zonnelux
is gebaseerd op eenvoud in installatie,
programmering

en

gebruik.

Slimme

raamdecoratie draagt bij aan veilige,
comfortabele en duurzame woningen.
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•

comfort

•

veiligheid

•

energiebesparing
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COMFORT
Slimme

raamdecoratie

VEILIGHEID
maakt

het

leven

nog

Slimme raamdecoratie maakt het huis veiliger. Er is geen

aangenamer. Als onderdeel van een smart home

sprake van gevaarlijke kettingen of koorden, waardoor het

ecosysteem, waar verschillende slimme apparaten met

risico op ongelukken wordt verkleind. De raamdecoratie

elkaar samenwerken, beweegt de raamdecoratie mee

van Zonnelux is kindveilig en huisdiervriendelijk.

op het ritme van jouw dagelijkse leven. Dit kan door app-

Jouw

of spraakbediening of door vooraf ingestelde scenario’s.

raamdecoratie. Appbediening stelt jou in staat om

huis

is

altijd

in

beweging

met

slimme

voorgeprogrammeerde timers in te schakelen, waardoor
op ingestelde tijden de raamdecoratie omhoog of
omlaag beweegt. Of er nu iemand thuis is of niet, het
huis lijkt altijd bewoond en dat geeft een veilig gevoel.
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ENERGIEBESPARING
Raamdecoratie heeft een aanzienlijke invloed
op de temperatuur binnenshuis. De voorkeuren
verschillen per seizoen: in de zomer wil je de warmte
buiten houden, terwijl je de warmte in de winter
juist wilt binnenhouden. Slimme raamdecoratie
past zich automatisch aan, aan invloeden uit de
directe omgeving. Met Zonnelux motoren heb je de
mogelijkheid je huis slim te maken. Wanneer je
slimme thermostaat weet dat het buiten warmer
is dan 22 graden, wordt automatisch een trigger
afgegeven naar de raamdecoratie. Op die manier
blijft de warmte buiten zonder dat jij hiervoor
iets hoeft te doen. Dit draagt bij aan een beter
binnenklimaat, wat resulteert in energiebesparing
en een lagere energierekening.
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PRODUCT
Om slimme raamdecoratie voor iedereen
toegankelijk te maken is het slimme raamdecoratieconcept van Zonnelux ontwikkeld
volgens een drietal kernwaarden:
•

gebruiksgemak

•

design

•

connectiviteit

MEDIO
2022

7

8

EENVOUD
Om

slimme

raamdecoratie

voor

iedereen toegankelijk te maken, is
eenvoud de belangrijkste drijfveer
achter dit concept. De eenvoud komt
tot uiting in alle aspecten of het nu
gaat om programmering of bediening.
Een groot deel van het concept is
volledig snoerloos, waardoor het
net zo intuïtief te bedienen is als
handmatig bediende raamdecoratie.
De motor is geïntegreerd in het
systeem, waardoor de raamdecoratie
er
een

optisch

hetzelfde

systeem

met

uitziet

als

koord-

of

kettingbediening.
Er is geen uitgebreide technische
kennis nodig om de raamdecoratie te
programmeren of om de motoren te
verbinden met andere smart hometoepassingen.
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DESIGN
Door samenwerkingen en onze jarenlange ervaring in het creëren van totaaloplossingen voor de
raamdecoratiebranche, is ons slimme raamdecoratieconcept ontwikkeld vanuit een systeembenadering. Dit
houdt in dat de motoren naadloos geïntegreerd kunnen worden met diverse hardwaresystemen, en dat de
kleurgecoördineerde componenten het design compleet maken. Vanuit deze designfilosofie is het concept tot
in de kleinste details uitgewerkt, waardoor gebruikers optimaal kunnen genieten van slimme technologie die
onzichtbaar blijft voor het menselijk oog.

Kleurgecoördineerde
steunen/systemen

Kleurgecoördineerde
motor afdekkappen

USB oplaadpunt

Naadloze integratie
van motor en systeem

Pullbediening
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CONNECTIVITEIT
Naast

slimme

verlichting

en

camera’s

is

slimme

raamdecoratie nu ook eenvoudig toe te voegen aan
jouw woning. Door de bi-directionele werking krijg je
terugkoppeling op je mobiel: op welke hoogte bevindt
het product zich en je ziet de accuduur, op iedere plek
in de wereld. Bijna alle producten van Zonnelux kunnen
eenvoudig verbonden worden via een controlstation van
KlikAanKlikUit of MotionBlinds.
Beide controlstations zijn toepasbaar voor een smart home
systeem via 2,4 Ghz frequentie.

Met de MotionBlinds

controlstation is het alleen mogelijk om je raamdecoratie
te bedienen. Voor het bedienen van o.a. verlichting is de
KlikAanKlikUit controlstation nodig.
Een controlstation is niet noodzakelijk. Als je alleen de
raamdecoratie wilt bedienen met je mobiel, dan kan dit met
de MotionBlinds bluetooth app via bluetoothverbinding.
Je kunt later altijd nog een controlstation eraan toevoegen.
De apps voor het bedienen van de raamdecoratieproducten
werken via de besturingssystemen iOS en Android.

Controlstation
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UNIEKE
KENMERKEN

•

compleet kabelvrij

•

USB-C oplaadbaar

•

afhankelijk van de gebruiksintensiteit 2 à 3 keer per jaar opladen

•

batterijstatus zichtbaar middels LED-indicator

•

boven-, onder- en tussenpositie makkelijk in te stellen

•

eenvoudig te koppelen met de app

•

1 app voor alle raamdecoratiemotoren

•

te koppelen met verschillende platformen, waaronder bijvoorbeeld
KlikAanKlikUit of Loxone

•
12

bluetoothmotoren

PRODUCTGROEPEN

rolgordijn
duorolgordijn
plissé
Duette®

(ook in top-down/bottom-up uitvoering)

vouwgordijn
geweven hout vouwgordijn
aluminium jaloezie
houten jaloezie
lamelgordijn (Q4-2022)

gordijn (Q3 - 2022)

Zonnelux heeft het meest complete assortiment aan geïntegreerde accumotoren, waardoor je verschillende
producten van Zonnelux kunt combineren met elkaar. Naast het complete assortiment aan accumotoren is er
ook een programma met bedrade motoren leverbaar, in geval de bekabelde voorziening reeds in de woning
aanwezig is.
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MOTOREN
BEDRAAD OF ACCU?
De slimme raamdecoratieproducten van Zonnelux worden geleverd met Motion-motoren.

Deze kunnen

bekabeld of met oplaadbare accu geleverd worden. Beide oplossingen kunnen d.m.v. een controlstation (2,4
Ghz frequentie) op een smart homesysteem worden toegepast. Er zijn naast bedrade Motion-motoren ook
bedrade Somfy®-motoren leverbaar. Deze motoren adviseren wij als je reeds in het bezit bent van een Somfy®
Tahoma® of Connexoon box.

ZONNELUX ADVIES

TYPE MOTOR

MERK MOTOREN

Bij bestaande woningen

Accumotoren toepassen

Motion

Bij nieuw te bouwen woningen

Bedrade motoren toepassen

Motion & Somfy®

Voordelen accumotoren t.o.v. bedrade motoren
•

eenvoudige installatie

•

aantrekkelijk in aanschaf

•

geen investering in aanleg van dure bekabeling

•

bediening via bluetooth-verbinding

•

bediening via pullfunctie altijd mogelijk

Voordelen bedrade motoren t.o.v. accumotoren
•

bij bekabelde motoren heb je nooit last van een lege accu, omdat de motoren aangesloten zijn op
continue stroom.

GEBRUIKSGEMAK
De meeste accumotoren van Zonnelux hebben een bluetoothfunctie. Hierdoor kun je zonder tussenkomst
van een controlstation de Zonnelux-producten toch bedienen met je smartphone als je er maximaal 10 meter
vanaf staat. De meeste producten worden ook voorzien van een pullfunctie, zodat de producten te allen tijde
bediend kunnen worden.
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BEDIENINGS
MOGELIJKHEDEN
•

pullbediening

•

afstandsbediening

•

appbediening

•

spraakbediening
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GEBRUIKSCOMFORT
De gemotoriseerde raamdecoratie is te bedienen met één druk op de knop en volledig af te stemmen op
jouw leefritme. Ook spraakbediening - via Google Home of Amazon Alexa - is mogelijk bij de gemotoriseerde
raamdecoratie van Zonnelux. Voor veel mensen is gebruikscomfort een belangrijke reden om een smart home
te beginnen en verschillende producten met elkaar te verbinden.
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PULL BEDIENING

AFSTANDSBEDIENING

Trek kort aan de ketting of koord en je

Bedien je raamdecoratie met een druk op de

raamdecoratie gaat bewegen. Handig voor de

knop en kies de afstandsbediening die bij je

oppas of de glazenwasser.

past.

APP BEDIENING

SPRAAKBEDIENING

SMART

SMART

Installeer de app om je raamdecoratie te

Verbind

bedienen via bluetooth of een controlestation.

speakers voor spraakbesturing en ontdek de

·   zeer gebruiksvriendelijk

eindeloze mogelijkheden.

je

raamdecoratie

met

slimme

·   bepaal de positie van het product
·   actuele batterijstatus zichtbaar
17

SLIMME
RAAMDECORATIE
Raamdecoratie met
bluetooth connectie kun
je bedienen met de app
binnen een straal van 10
meter.

Het slimme raamdecoratieconcept van
Zonnelux werkt met toonaangevende
slimme

toepassingen

het

eenvoudig

de

slimme

te

waardoor

integreren

wereld

van

is

in

vandaag

en morgen. Door de integratie van
ons

slimme

met

KlikAanKlikUit

raamdecoratie

raamdecoratieconcept
wordt

toegankelijk

slimme
voor

iedereen. KlikAanKlikUit biedt een ruim
aanbod aan betaalbare en draadloze

De afstandsbediening
is alleen nodig voor het
afstellen van de
boven-, onder- en
middenpositie.

producten: van slimme verlichting tot
beveiliging. Alles kan bediend worden
vanaf één centrale app.

Controlstation

Middels bi-directionele
communicatie ontvang je
terugkoppelling over de positie van
je raamdecoratie en batterijduur in
de app.

Spraakbediening
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MOGELIJKHEDEN
GEMOTORISEERD
Bij de gemotoriseerde raamdecoratie heb je in bijna alle gevallen de keuze uit oplaadbare accumotoren en
bekabelde motoren. Accumotoren zijn oplaadbaar en bekabelde motoren zijn continue aangesloten op stroom.

Oplaadbare accumotor
met pullbediening/
afstandsbediening

Vaste bekabeling
radiografisch

Vaste bekabeling
mechanisch

Aluminium jaloezie

25 mm*
50 mm*

16/25/35/50 mm

16/25/35/50 mm

Houten jaloezie

50mm*

25/50/65 mm

25/50/65 mm

Rolgordijn

Small/Medium/
Large/XL65

Medium/Large/XL

Medium/Large/XL

Duorolgordijn

Small/Medium

Medium

Medium

Plissé

20/32 mm*

20/32 mm

20/32 mm

Duette®

20/32 mm*

25/32 mm

25/32 mm

Vouwgordijn

Standaard*/XL

Standaard/XL

Standaard/XL

Lamelgordijn

Vanaf 2023

Kunststof/Textiel/
Aluminium

Kunststof/Textiel/
Aluminium

Vouwgordijn*

Vouwgordijn

Vouwgordijn

Geweven hout

*) afhankelijk van het model wordt er wel/geen pullbediening geleverd.
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Rolgordijn
Aluminium jaloezie
Houten jaloezie
Geweven hout
Plissé
Duette®
Duorolgordijn
Vouwgordijn
Lamelgordijn

zonnelux.nl
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