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Işık, insan bedenindeki birçok fizyolojik süreçten sorumludur: Günümüzün akışını düzenler,  

konsantrasyonumuzu etkiler ve sakinleştirici veya canlandırıcı etki yaratabilir. Aydınlık-karanlık  

bilgileri gözlerimiz tarafından algılanır ve beyinde, ruhsal ve bedensel durumumuzu kontrol eden ve  

aktivitelerimizi etkileyen sinyal iletici kimyasalların üretimini stimüle eder. 

„Karanlık“ mevsimlerde örneğin, çoğu insan genellikle yeterince ışık alamaz. Bu ışık eksikliği duygu  

durumumuzu ve zindeliğimizi kuvvetli bir şekilde aşağı çeker, uyku düzensizliklerine ve depresif bir ruh 

haline yol açabilir.

Paul Neuhaus tarafından geliştirilmiş akıllı ışık kontrolü Q ile yaşam alanınızın aydınlatma gruplarını  

kendi bireysel ihtiyaçlarınıza göre belirleyebilir, mevsime göre kişisel ruh ve beden sağlığınız veya 

çalışma, yemek hazırlama, dinlenme vs. gibi aktiviteler için ihtiyaç duyduğunuz ışık miktarını ve ışık  

rengini ayarlayabilirsiniz. Q uzaktan kumanda cihazıyla aydınlatma ürünlerini kısabilir ve RGB renk 

değişim modunda akıcı geçişlerle değiştirebilirsiniz. 

Tüm Q aydınlatma ürünleri ZigBee uyumludur ve mevcut Smart Media kontrol sistemlerine entegre  

edilebilir; böylece ışık, kahve makinesi, panjurlar, ses sistemi, televizyon vs. dijital olarak merkezi bir 

kontrol cihazı, örn. akıllı telefon veya tablet üzerinden kumanda edilebilir.
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DoGru ISIK KENDImIzI IYI hISSETmEmIz IçIN 

NEDEN bu KaDar öNEmlI?

Gün ışığı Yakl. 5000 Kelvin sıcaklığında ışık uyku hormonları 
üretimini durdurur, konsantrasyon gücünü uyarır, 
aktive eder ve canlandırır

Sıcak beyaz ışık Yakl 2700 Kelvin sıcaklığında ışık, dinlendirici etki 
yaratır, iyi hissetmenizi sağlar, keyif verir ve 
yaşama sevincini arttırır

Hafif soğuk 
ışık

Tehdit edici ve itici etki yaratır

Hafif sıcak ışık Yatıştırıcı, huzur verici etki yaratır, derinlemesine 
gevşeme ve rahatlama atmosferi oluşturur
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rENKlI ISIGIN INSaN üzErINDEKI ETKIlErI
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2700 K 4000 K 5000 K 

rahatlatıcı nötr verimli

Kırmızı ve yeşilden oluşan bir ışık 
karışımı, depresif duyguları yener.

Çalışırken: Daha iyi konsantre  
olabilmek için beyaz ışık. 

Sabahları: Uyanmak için beyaz ışık. Akşamları: Rahatlamak için sıcak ışık.

Pembe   sakinleştirici

    ısıtıcı/canlandırıcı

Sarı  gevşetici/neşelendirici

Yeşil  ilham verici/yaratıcılığı arttırır

Mavi yatıştırıcı/ağrı kesici

Kahverengi   rahatlatıcı/huzur verici

Kırmızı - 
turuncu



Paul Neuhaus GmbH şirketi teslimat kapsamında verilen Q-Uzaktan kumanda üzerinden lamba ve  

ampullerin hemen ve bağımsız bir şekilde kumanda edilebilmesini veya mevcut ZigBee sistemlerine  

entegre edilip Akıllı Medya cihazlarıyla kullanılabilmesini sağlayan Q ürün sayesinde akıllı bir ışık  

kumanda sistemi geliştirmiştir.  

Q lambalar ve Q ampuller ek bir kurulum işlemi gerekmeksizin hemen devreye alınabilir. Ürün 

beraberinde verilen uzaktan kumanda sayesinde basit ve hesaplı ışıklandırma seçenekleri oluşturulup 

oturma alanı aydınlatmaları yönetilebilir. Örneğin hiç koltuğunuzdan kalkmadan 16 milyondan fazla 

renk tonu arasından seçim yapabilirsiniz.

Q lambalar ve Q ampuller teslimat 
kapsamında bulunan Q uzaktan 
kumanda veya Q Control uzaktan 
kumanda (aksesuar) ya da ZigBee 
uyumlu olarak Smart Media üzerin-
den kumanda edilebilir.

Warmweiß

Q® EvINIz IçIN zIGbEE uYumlu 

aYDINlaTma DESTEGINIzDIr
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Q®, ISIGuzaKTaN KumaNDa vEYa SmarT 

mEDIa* üzErINDEN KumaNDa EDEr

Yenilikçi Q-Işık kumanda sistemi bir yandan ZigBee ile uyumlu olduğu için Q-Lamba ve Q-Ampullerin 

mevcut ZigBee sistemlerine entegre edilip Akıllı Medya cihazları üzerinden kumanda edilebilmeleri söz 

konusudur. Diğer yandan ise her Q-Ürünün ışığın kumanda edilmesini ve programlanmasını mümkün 

kılan kendine ait bir kumandası vardır.

Bu, oturma alanı aydınlatmasını yönetme ve basit ışıklandırma seçeneklerini kayda geçirmenin en 

hesaplı yoludur. Uzaktan kumandayla lambaların tek tek ve de gruplar halinde (20 ayrı lamba veya  

en fazla 3 gruba varan Q-Bulbs) kullanılması, parlaklık ve rengin değiştirilmesi ve bunların kayda 

geçirilmesi mümkündür. Mevcut duvar şalteri veya lambanın açma/kapama düğmesi vasıtasıyla her 

zaman varsayılan ayara sıfırlanabilir.

Smart Media cihazları aracılığıyla ZigBee uyumlu aydınlatma kumandası

Mevcut ZigBee sistemlerine bağlanarak Q lambalar ve Q ampuller daha fazlasını başarıyor. Bir uygulama 

vasıtasıyla Q ürünleri bir ZigBee-Bridge üzerinden 50‘ye varan ışık kaynağını kumanda edebilen bir 

ışıklandırma seçeneği sistemine dahil edilir. Böylece örn. uyandırma, alarm, okuma, ortam vs. gibi 

bireysel aydınlatma işlevleri mümkün olup ışık bireysel anlamda daha fazla kişisel yaşam tarzına 

uyarlanabilmektedir.

*  Smart Media cihazlarına bağlantı, mevcut ZigBee sistemleri 
  ve ilgili uygulama üzerinden mümkün.
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Doğal olarak lamba gruplarının programlanması uzaktan kumandayla 
kolay olup her zaman değiştirilebilir. Q lambalar veya Q ampuller en 
son seçilmiş olan ayarı otomatikman kaydeder.

Üçüncü bir tarafça sunulan 
bir ZigBee-Bridge üzerinden Q 
lambaların Smart Media cihazları 
vasıtasıyla kumanda edilmesi 
mümkündür

Geçmiş modu 

sıcak beyaz kırmızı

yeşil mavi 

Aç/kapat

Aydınlık/karanlık

RGB ayarı

Renk seçimi

Saf beyaz kumandası

1-3 aydınlatma 
grubu  
programlanabilir
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Işık, insan bedenindeki birçok fizyolojik süreçten sorumludur: Günümüzün akışını düzenler,  

konsantrasyonumuzu etkiler ve sakinleştirici veya canlandırıcı etki yaratabilir. Aydınlık-karanlık  

bilgileri gözlerimiz tarafından algılanır ve beyinde, ruhsal ve bedensel durumumuzu kontrol eden ve  

aktivitelerimizi etkileyen sinyal iletici kimyasalların üretimini stimüle eder. „Karanlık“ mevsimlerde  

örneğin, çoğu insan genellikle yeterince ışık alamaz. Bu ışık eksikliği duygu durumumuzu ve  

zindeliğimizi kuvvetli bir şekilde aşağı çeker, uyku düzensizliklerine ve depresif bir ruh haline yol açabilir.

Q-CCT aydınlatma kumandası (Correlated Color Temperature/Ilişkili Renk Sıcaklığı) ile ışığınızı tamamen 

bireysel, - bazen parlak, bazen loş - bazen sıcak, bazen soğuk - günlük kişisel ritminizin ihtiyacına, 

işlerinizin gereğine ya da keyfinize göre ayarlayabilirsiniz.

CCT kontrollü Q lambalarda renk sıcaklığı gün ışığı (5000 Kelvin) ila sıcak beyaz (2700 Kelvin) arasında 

kademesiz olarak değiştirebilir. Dahası ışığın renk sıcaklığı değiştirilmeden karartılması mümkündür. 

Verilen uzaktan kumanda ile veya ilgili ZigBee bağlantısı üzerinden arzu edilen aydınlatma şekli ayarlanır 

ve kaydedilir.
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Q® CCT – SICaK bEYaz IlE GüN ISIGI araSINDa 

KaDEmESIz olaraK KumaNDaSI mümKüN!



17

Doğal olarak lamba gruplarının 
programlanması uzaktan kumandayla  
kolay olup her zaman değiştirilebilir. 
Q lambalar veya Q ampuller en son 
seçilmiş olan ayarı otomatikman 
kaydeder.

2700 K 4000 K 5000 K 

sıcak beyaz dengeli beyaz gün ışığı

16

2700 K 4000 K 5000 K 

Parlak beyaz ışık: yüksek 
oranda sarımtırak ışık içeren 
sabahın erken saatleri veya ikindi 
güneşi ışığına benzer. Keyifli bir 
ortam yaratıp rahat ve huzuru 
artırır. Bu ayar insanı fevkalade 
dinlendirir.

Nötr beyaz ışık: Bu ışık 
ayarı konut içerisinde zıt ışıkları 
vurgulayıp renklerin nötr  
görülmesini güçlendirir.  
Evinizi daha berrak, daha  
güzel gösterir ve ev işleri,  
süsleme vb. için mükemmeldir.

Gün ışığı: Mavi oranının yüksek 
olması dikkat ve odaklanmayı 
artırır. Okuma ve çalışma ışığı 
olarak eşsizdir, gözleri koruyup 
erken yorulmayı önler.

2700 K

3500 K

4000 K

5000 K Geçmiş 
modu 

gün ışığı sıcak beyaz

Aç/kapat

Aydınlık/karanlık

CCT ayarıSaf beyaz kumandası

Renk seçimi1-3 aydınlatma  
grubu  
programlanabilir
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Q® uzaKTaN KumaNDa CIhazI vE buSCh-JaEGEr KumaNDa 

ElEmaNI zIGbEE lIGhT lINK IlE ISIK SahNElErI YöNETImI
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Busch-Jaeger kumanda elemanı ZigBee Light Link ve Paul Neuhaus‘un Q uzaktan kumanda cihazıyla,  

evinizin aydınlatma sistemi, ışık sahnesi yönetiminde yeni bir seviyeye ulaşır. Zahmetli montaj ve kırma  

işlemleri gerektirmeden, Busch-Jaeger kumanda elemanı, evin 230 V tesisatına, eski duvar anahtarının 

yerine entegre edilebilir veya pille çalıştırılarak, istenilen duvara sabitlenebilir.

Akıllı medya cihazları kullanarak veya kullanmadan ışık sahneleri yaratın

Q uzaktan kumanda ve Q aydınlatma ürünleri veya Q lambalarıyla akıllı medya cihazları kullanılmadan da 

ışık sahneleri programlanabilir. Bunun için Q uzaktan kumanda cihazı Busch-Jaeger kumanda elemanına 

tanıtılır ve Q uzaktan kumanda cihazı aracılığıyla her bir Q aydınlatma ürünü için istenilen ışık ayarı yapılır. 

Ardından bu ışık ayarları / sahneler ilgili düğmelere atanabilir. Şimdi ev aydınlatmalarını her zamanki 

gibi duvar anahtarından (Busch-Jaeger kumanda elemanı) açıp kapatabilir ve önceden programladığınız  

ışık sahnelerini çağırabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Busch-Jaeger kumanda elemanları ve Q uzaktan 

kumanda cihazı, ZigBee uyumlu ağ geçidi konfigürasyonlarına entegre edilebilir.

Birbirini anlayan ikili – 
Busch-Jaeger kumanda elemanı  
ZigBee Light Link ve Paul Neuhaus‘un Q  
uzaktan kumanda cihazıyla, akıllı medya cihazları 
gerekmeksizin, ışık sahneleri programlanabilir. 
Busch-Jaeger ürünlerini elektrik tesisatçılarında 
bulabilirsiniz.
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YENI Q® CoNTrol uzaKTaN KumaNDa IlE 

Q® ISIKlaNDIrma SEçENEGI KumaNDaSI
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Yeni geliştirilen Q Control uzaktan kumanda mevcut standart uzaktan kumandanın (Q lambaların 

teslimat kapsamında) gelişmiş şekli olup ışıklandırma seçeneği sistemi için yararlı bir aksesuardır. Bu 

kumanda 6 aydınlatma grubu oluşturan ve 50‘ye varan Q lambanın veya Q ampulün daha rahat 

yönetilmesini sağlar. Uygun kullanım yapıları sayesinde Q lambaların kumanda edilmesi daha kolay olup 

4 adet ışıklandırma seçeneğini kaydetmek mümkündür.

Üstelik ZigBee uyumlu Q Control uzaktan kumanda mevcut ZigBee sistemlerine dahil edilebilmekte  

olup Smart Media cihazlarının mükemmel bir tamamlayıcısıdır.

Yenilenmiş Q  Control uzaktan kumanda 
bir alüminyum gövdeye sahip olup derli 
toplu tuş düzeni sayesinde kullanımı 
daha kolaydır. KYM (kırmızı-yeşil-mavi) 
kumandasının bir algılayıcı alan  
üzerinden gerçekleşmesinin yanında 
diğer taraftan temel renkler ve otomatik 
renk değişimi doğrudan P tuşu üzerinden 
kumanda edilebilir.

ZigBee uyumlu Q  Control uzaktan 
kumanda, güç kaynağı olarak entegre 
bir pile sahip olup C tipi bağlantısı olan 
bir USB kablosu (teslimata dahil değildir) 
ile şarj edilebilir. C tipi USB ile Micro USB 
arasında bağdaştırıcı bir adaptör teslimat 
kapsamındadır. 

C tipi USB ile Micro  
USB arasında bağdaştırıcı 
adaptör dahil
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7202-21 Q-Control Funkfernbedienung/radio remote control, 
ZigBee kompatibel/ ZigBee compatible,  170 x 40, † 7 u|

Huzur veren ışık -  

Hıç zaHmetsız uzaktan kumanda ıle ayarlayın
KYM kumandası için 
algılayıcı alan

Aluminyum gövde

1-6 aydınlatma grubu 
programlanabilir

Temel renkler KYM ve otom. 
renk değişimi

açık

parlak

İptal

Soğuk beyaz 
kumandası

Uzaktan kumanda 
açık/kapalı

Tüm ışıklandırma 
grupları birlikte  
kumanda edilir

Geçmiş modu

kapalı

loş

Saf beyaz kumandası

Dört bellek alanlı 
ışıklandırma seçeneği 
kumandası

Şarj kablosu için C tipi USB bağlantısı



24 25

R

INDOOR



26 27

R

DOWNLIGHT



2928

fo
to

lia
©

K
B3

R

OUTDOOR



30

Weitere Informationen zu unserem 
Q-Sortiment finden Sie unter 
http://www.paul-neuhaus.de/de/q.html

Further information about the Q range:
http://www.paul-neuhaus.de/de/q.html

Weitere Sprachversionen finden Sie unter
http://www.paul-neuhaus.de/de/q_int.html

more language versions:
http://www.paul-neuhaus.de/de/q_int.html

Q® Smart Home Lights
ist eine Marke der

Paul Neuhaus GmbH 
Olakenweg 36
D-59457 Werl

www.paul-neuhaus.de

Telefon: +49  (0)  29  22-97  21- 0
Telefax: +49  (0)  29  22-97  21-9120

info@paul-neuhaus.de


