WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN SLYM ?
VOORDELEN VOOR INSTALLATEURS
Minder gedoe voor u, meer gebruiksgemak voor
uw klant. Met onze smart lighting oplossing,
genaamd“SLYM”, verkort u aanzienlijk de
installatietijd. Plug & Play geleverd: geen extra
bedrading of schakelaars nodig. Geniet van optimaal
licht dankzij de koppeling tussen uw verlichting en
sensoren. Smart Lighting van LuxImprove wordt
voorgeprogrammeerd geleverd. Vlot en moeiteloos
installeren, dát is slim.
VOORDELEN VOOR EINDKLANTEN
Draadloos uw verlichting aansturen? Maak eenvoudig
uw huidige verlichting ‘slim’. Met SLYM krijgt u
écht de controle over uw verlichting. Groepeer uw
verlichting voor snelle bediening. Koppel sensoren
aan uw verlichting op eenvoudige wijze. Maak gebruik
van dag- en nachtprogrammering. Geen extra kabels
nodig en lagere onderhoudskosten.
VOORDELEN VOOR ARCHITECTEN
Mooie dingen maken met de gebruiker in het
achterhoofd. Dát is design. Dankzij SLYM kunt u - als
architect - gebruiker georiënteerd te werk gaan.
Doordat er volledige controle over het licht ontstaat
kan licht eindelijk worden ingezet zoals u het bedoelt.
Minder kabels, meer creatieve mogelijkheden.
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WAT BIEDT LUXIMPROVE?

WAT IS SLYM ?
SLYM is het concept van LuxImprove waaronder wij alle soorten slimme lichtaansturing scharen,
ook wel smart lighting genoemd. De mogelijkheden zijn eindeloos!
BASISFUNCTIES VAN SMART LIGHTING
Een aantal basisfuncties van smart lighting zijn:
• Draadloze communicatie
• Lichtniveau regelen, per lamp, per ruimte
• Kleurtemperatuur en kleur instellen per lamp
• Koppelen aan sensoren
• Koppelen aan tijdschakelingen
• Schaalbaar, van gang tot aan compleet pand

SLYM PRODUCTEN

Met de komst van SLYM heeft LuxImprove dé oplossing in handen die een gecompliceerde
verzameling van technieken, zoals draadloze netwerken, dimregeling, kleurbepaling en
relaisbesturing, combineert in slechts één module die gevoed wordt
dankzij de driver van de lamp. Met Casambi kunnen installateurs eenvoudig slimme armaturen
plaatsen - zonder te hoeven omgaan met de technische details, doordat de producten plug & play
worden afgeleverd bij u.

FUNCTIES

Smart lighting is onder andere interessant voor...
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SLYM BESTURING
De Smart Lighting besturing die wij aanbieden als onderdeel van onze Smart Lighting oplossing
zijn veelal plug & play. Eenvoudig in gebruik én installatie. Met de draadloze schakelaar
voorkomt u onnodig bedrading trekken of plaatsing van additionele schakelaars.
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SLYM DRIVERS
Deze drivers zijn geschikt gemaakt voor aansturing middels Casambi. De units die hieronder
staan vermeld zijn eenvoudig te bedienen middels de bijbehorende app, voor Android en Apple.
Er is geen externe gateway-module nodig.
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SLYM SENSOREN
Diverse opbouw- en inbouwsensoren zijn geschikt voor aansturing middels Casambi. De
sensoren zijn moeiteloos te koppelen aan lampen, groepen of scenes. Zodat u nóg
meer kunt besparen!
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