Eaton GO WIRELESS

Verhoog uw omzet met eenvoudig te
installeren draadloze wandschakelaars.

Hoe werkt u sneller en slimmer om uw omzet te
vergroten? Eaton GO WIRELESS pakketten
vereenvoudigen de installatie van wandschakelaars voor
verlichting, zonnescherm/screen/rolluik, ventilatie en meer
- voor nieuwbouw én bestaande bouw.
Met minder rommel en minder tijd krijgt u meer gedaan.

plaats hem hier … en/of

NIET BOREN

Eaton GO WIRELESS

GEEN STOF

is eenvoudiger te installeren dan traditionele wandschakelaars.
Niet langer frezen, buizen plaatsen en draden trekken. U levert
eenvoudige en betrouwbare draadloze bediening.

GEEN DRADEN

En omdat de installatie zo eenvoudig is, kunnen klanten nog van
gedachten veranderen zonder dat dit effect heeft op uw resultaat.
Veranderingen die eerder uren werk vergden, kunnen nu in enkele
minuten uitgevoerd worden.

GEEN DRADEN
TREKKEN

Onze Eaton GO WIRELESS pakketten zijn ontworpen voor de meest
voorkomende toepassingen. Onze producten helpen professionele
installateurs om snel, schoon en flexibel extra bedienpunten toe te
voegen. De wandschakelaars zijn zowel draadloos als
voorgeconfigureerd, wat garant staat voor snelle en eenvoudige
installatie op elke vlakke ondergrond, zelfs op glazen wanden.
Daarbij zijn alle Eaton GO WIRELESS pakketten te allen tijde uit te
breiden met extra functionaliteiten. Hetgeen u nu installeert, kan later
bij een eventueel volgend bezoek eenvoudig worden uitgebreid.

ste

Te

Maximale flexibiliteit

en met de m
ruik
ee
b
ge

Eaton‘s draadloze wandschakelaars
kunnen worden gecombineerd
met de meeste bekende merken
schakelmateriaal.

Het is probleemloos te integreren
met het schakelmateriaal van
uw voorkeur, of dit nu reeds in
uw woning is geinstalleerd of dat
het onderdeel is van nieuwbouw.
Onthoud dat het met Eaton‘s GO
55
WIRELESS pakketten zeer eenvoudig
en
mm
is om later meer bedienpunten toe te
afdekram
voegen als u op een later moment besluit
dat u nog meer flexibiliteit nodig heeft.

MINDER FOUTEN

TIJDSBESPAREND

U kunt kiezen uit de volgende pakketten:
•	Wireless Switch All - kan snel en eenvoudig
geïnstalleerd worden op plaatsen waar uw klanten
verlichting en apparaten willen bedienen. Een ideale
oplossing voor bestaande situaties wanneer
wandschakelaars niet op de juiste plek zitten. Bestaat
uit een schakelactor en een draadloze
wandschakelaar.
•	Wireless Second Switch – Het draadloze Second
Switch pakket kan worden toegepast als aanvulling
op een bestaande schakelaar, waardoor aansturing
van lampen of apparaten vanaf twee plaatsen in de
woning mogelijk wordt. Door de actor te monteren
achter de bestaande schakelaar, kunt u een tweede
draadloze wandschakelaar installeren op een voor de
klant gunstiger of beter bereikbare plek.

•	Wireless Dim All – Met dit pakket zijn alle dimbare
lampen traploos vanaf elke plek te dimmen. In enkele
minuten gemonteerd en biedt meer flexibiliteit dan
“traditionele” dimmers. Het pakket bevat een
dimactor en een draadloze wandschakelaar.
•	Wireless Shading – Voor elke klant die elektrische
zonneschermen, screens en rolluiken of gordijnen wil
bedienen. Met Eaton’s Wireless Shading pakket kan
een schakelaar op elke plaats of oppervlak
geïnstalleerd worden waar uw klant deze wenst. Het
pakket bestaat uit een jaloezie-actor en een draadloze
wandschakelaar.
•	Wireless Ventilation – Een zeer eenvoudig te
installeren draadloze schakelaar om ventilatie aan te
sturen in elke gewenste ruimte. Kan eenvoudig op elk
oppervlak/ondergrond worden gemonteerd.

Installatie
De voorgeconfigureerde Eaton GO WIRELESS
pakketten zijn ontworpen voor eenvoudige en
snelle installatie.

functionaliteiten toe te voegen voor: Besturing van
apparaten en verlichting, elektrische bediening van
zonwering of mechanische ventilatie - bediend door één
of meerdere schakelaars, via een schakelklokfunctie of
via de app. Hiervoor hoeft u alleen maar extra
xComfort-componenten toe te voegen.

Dit geeft u de kans om meer werk te verzetten in
minder tijd, zodat u uw tijd beter besteed en meer
omzet maakt.
Vergeet niet dat alle Eaton GO WIRELESS pakketten
kunnen worden uitgebreid. In de toekomst kunt u uw
klanten eenvoudig de mogelijkheid bieden om extra

Stap 2
Vraag of men ook extra
wandschakelaars wenst. Meer
bedieningsgemak voor hen betekent
meer omzet voor u.

Uw klant kan zijn/haar huis in drie eenvoudige
stappen upgraden naar een slim huis!

•	Een lichtpunt/zonnescherm of rolluik/
ventilatie bedienen met een of meer
extra draadloze wandschakelaars

Door een snelle en schone oplossing te bieden
voor de wensen van uw klant, zal dit resulteren in
tevreden klanten en u helpt hen, hun huis in slechts
drie eenvoudige stappen te upgraden naar
een “slim huis”.

Stap 1

•	Een groep lichtpunten of
zonneschermen/rolluiken bedienen
met een (of meer) “master”schakelaar(s)

Selecteer het juiste pakket dat
past bij de wens van uw klant

Stap 3
Heeft uw klant behoefte aan extra
functionaliteiten, bijvoorbeeld
schakelklokfuncties of app-bediening?
Uw klant zou nog meer wensen kunnen hebben.
Bijvoorbeeld, wanneer men op vakantie gaat,
aanwezigheidssimulatie kunnen inschakelen.
Men zou dit eventueel op afstand ook via een
app willen kunnen bedienen. Dit - en nog veel
meer - kunt u voor hen realiseren
door slechts een extra xComfort
component te installeren.

Voor meer informatie over Eaton GO WIRELESS
pakketten gaat u naar: www.eaton.nl/GoWireless
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van Eaton.
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Volg Eaton op social media en ontvang het
laatste nieuws over producten en
ondersteuning bij uw projecten

