xComfort Huisautomatisering

Comfort en veiligheid
in huis realiseert
u snel en eenvoudig

Alle verlichting, verwarming en apparaten
gemakkelijk bedienen met xComfort.
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Comfort en veiligheid met één druk op de knop
Automatische lichtinschakeling door middel van
bewegingsmelders of het alarmsysteem. xComfort is een
flexibel draadloos systeem dat eenvoudig, zonder hakken
en breken, kan worden geïnstalleerd in nieuwe en
bestaande woningen.

Sfeer creëren met een druk op de knop
Niet meer elke lamp afzonderlijk inschakelen, maar eenvoudig
lichtscènes en verwarmingsregelingen maken en met één druk
op de knop de perfecte sfeer creëren. Zowel voor licht als voor
de temperatuur.
ECO stand
Bij verlaten van de woning schakelt u eenvoudig alle verlichting
en kritische apparaten uit en de verwarming in de ECO stand.
Automatische bewegingsmelders
Geen donkere plekken in huis meer doordat bewegingsmelders
automatisch het licht inschakelen bij binnenkomst.
Alle verlichting in een keer aan
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Bij onraad met één druk op de knop of automatisch alle lampen
in huis aan.
Met één druk op de knop alle
verlichting in huis aan.

Wandschakelaars vrij te plaatsen
Wandschakelaars plaatsen op elke gewenste plek zonder te
hakken of te breken.
Bediening met smartphone en tablet
Bediening met Smart Phone en tablet, ook vanaf elke plaats op
de wereld via het internet met gratis app.
Voor meer informatie over xComfort raadpleegt u onze website:
www.eaton.nl/xcomfort

Wandschakelaars zonder boren
op elke gewenste plek in huis.

Producten

De schakelactor
De schakelactor schakelt de
verschillende functies in een
woning. Bijvoorbeeld
automatisch de verlichting aan
bij binnenkomst in de woning.

Wandschakelaars op elke
gewenste plek

De draadloze
bewegingsmelder

Doordat de wandschakelaar
batterijgevoed is kan deze op
elke gewenste plek geplaatst
worden. Met de wandschakelaars kunnen veiligheidsfunctionaliteiten ingeschakeld
worden. Zo is het mogelijk om
bijvoorbeeld met één druk op de
knop alle verlichting in de woning
en de tuin in te schakelen.

Met de draadloze
bewegingsmelder is het
eenvoudig mogelijk om
automatisch verlichting in te
schakelen als iemand een
ruimte betreedt.
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De smart home controller
De smart home controller kan
automatisch berichten
verzenden naar een smart
phone of tablet als er iets
ongewenst in de woning dreigt
te gebeuren of gebeurt is.
Met de gratis app is het zelfs
mogelijk om eventuele camerabeelden uit de woning te
bekijken.

