LK IHC Wireless
®

Den lette renoveringsløsning

Nyt trådløst el-system
Nu kan du let og enkelt få renoveret el-installationen og
tilføre din bolig helt nye muligheder for styring af lyset.
Med Lauritz Knudsens nye LK IHC Wireless® system får du
adgang til en ny trådløs teknologi, som indeholder en
række åbenlyse fordele.
Med de nye trådløse kontakter kan du selv bestemme,
hvor du vil tænde og slukke for strømmen. Og så slipper
du for besværet med murstøv, fordi der ikke skal fræses
ledninger ind i væggene. I den trådløse el-installation
benytter man nemlig de eksisterende ledninger til at forsyne stikkontakter og lampeudtag med strøm.
IHC Wireless systemet er udviklet, så det designmæssigt
passer ind i Lauritz Knudsens eksisterende LK FUGA®
designserie. Det giver dig mulighed for at bibeholde et
ensartet design på el-installationen.
Kontakterne leveres i farverne hvid, lysegrå samt koksgrå
og kan kombineres med rammer i samme farve eller mixes
med rammer i for eksempel stålmetallic. Du har med
andre ord alle muligheder for at gøre el-installationen til
et spændende element i boligindretningen.
IHC Wireless har Lauritz Knudsens sædvanlige høje kvalitet, som du kender fra din nuværende el-installation.

Ny komfort uden besvær
Indeholder din bolig en lang gang eller en trappe, så kender du sikkert til irritationen over, at lyset ikke kan betjenes lige dér, hvor du har brug for det! Sådan behøver det
ikke være.
Med LK IHC Wireless kan du let og enkelt tilføre din elinstallation nye kontakter, som gør hverdagen nemmere
for dig.
De batteridrevne enheder kan nemlig placeres præcis der,
hvor du har brug for dem. Har du for eksempel en standerlampe, som tændes bag ved sofaen, kan du med en
trådløs kontakt nemt og enkelt flytte betjeningen til et
bedre og mere komfortabelt sted, hvor du ikke skal stå på
hovedet for at tænde og slukke lampen.
Batteriet har en levetid på 5-7 år.
Det er også muligt at skabe en helt speciel lyssætning (et
lysscenarie). Med et lysscenarie tændes flere lamper på én
gang med ét tryk, måske nogle af dem endda på dæmpet
lysstyrke. På den måde kan du få den helt rigtige lyssætning i stuen til en hyggelig middag eller en god film i tv.
Mulighederne er mange, men altid på en enkel og ukompliceret måde.

Løft lyset – rum for rum
Kender du irritationen over at skulle op og slukke loftlyset,
efter du er gået i seng – eller at en natlampe brænder, når
du er på vej ud af soveværelset? Med LK IHC Wireless kan
du helt fjerne disse irritationer.
Ved at tilføre nye, trådløse kontakter ved sengene og
udskifte enkelte af soveværelsets eksisterende, kan loftlyset også betjenes herfra – og ved døren kan du få en
”sluk rum” funktion, som slukker alle lamper i rummet på
én gang med ét tryk. Nemt og bekvemt – og helt uden
efterreparationer.
Hvis du ønsker at renovere mere end et par rum, anbefaler
vi, at der anvendes en LK IHC Control® controller til at
samle løsningen.
Det giver mulighed for en ”sluk-alt” funktion ved hoveddøren, hjemmesimulering, som forebygger indbrud under
ferien, rutelys fra seng til bad og timerfunktioner, så lyset
slukker af sig selv efter brug.
På den måde kan boligens el-installation blive intelligent.
Du bestemmer selv tempoet og kan trin for trin gøre dine
rum færdige for til sidst at lade controlleren give den sidste prik over i’et.
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