xComfort Huisautomatisering

EASY-ventilation:
Complete oplossing
in één blister

xComfort blisterpakket voor het eenvoudig
draadloos aansturen van een centrale ventilatiebox
Voorgeprogrameerd
en klaar voor gebruik!

EASY-ventilation xComfort blisterpakket
Met dit blisterpakket kan draadloos en eenvoudig een
centrale ventilatiebox aangestuurd worden. Dus ideaal
voor nieuwbouw en renovatie. Zeer schoon en snel te
monteren en in bedrijf te stellen, omdat de actor en de
wandschakelaar al voorgeprogrammeerd zijn! Het pakket
is dus klaar voor gebruik en er hoeft dus niet meer zelf
geprogrammeerd te worden.

U bepaalt zelf waar de wandschakelaar komt
De batterijgevoede wandschakelaar kan eenvoudig en snel op elke
gewenste plaats gemonteerd worden, zonder hakken of breken,
door middel van dubbelzijdige tape (standaard meegeleverd) of
schroeven. De batterij in de wandschakelaar heeft een levensduur
van circa 10 jaar (afhankelijk van gebruik en type batterij).
Eenvoudige bediening
Met de batterijgevoede wandschakelaar kan de centrale
ventilatiebox handmatig in 3 verschillende standen (laag, midden
en hoog) worden geschakeld en kan er tevens een timerfunctie
worden gestart.
Met geïntegreerde timerfunctie
Met de timerfunctie kan de centrale ventilatiebox voor een
bepaalde tijd in de hoogste stand geschakeld worden om extra te
ventileren. De tijdsduur hiervan (10 of 30 minuten) kan door de
gebruiker zelf bepaald worden.
Voor zowel nieuwbouw als ook renovatie

Door de zeer schone en snelle wijze van montage en in bedrijfsstelling is het xComfort-blisterpakket zeer goed geschikt voor de
De batterijgevoede wandtoepassing in nieuwe maar ook in oudere/renovatie-woningen.
schakelaar kan op elke gewenste Uiteraard is het blisterpakket combineerbaar met de rest van het
plek gemonteerd worden.
xComfort-huisautomatiseringsprogramma waarbij het ventilatiepakket een goed begin kan zijn van een comfortabele en moderne
huisinstallatie. Waarbij de bediening met een smart phone/tablet
ook tot de mogelijkheden behoort.
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Voor meer informatie over xComfort raadpleegt u onze website:
www.eaton.nl/xcomfort

Artikelnr: 173445
Typenr: CPAD-00/187

De drie andere nieuwe xComfort-blisterpakketten met trendy schakelaars
Easy-Switch 55 mm

Voor het draadloos schakelen van verlichting en apparaten.

Easy-Dim 55 mm

Voor het draadloos schakelen en dimmen van verlichting.

Easy-Shading 55 mm

Voor het draadloos aansturen van rolluiken en jaloezieën.
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