xComfort Huisautomatisering

Met xComfort
renoveert u snel
en gemakkelijk
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Zonder hakken en breken eenvoudig te installeren!

Snel, gemakkelijk en vooral schoon renoveren
Zonder hakken en breken, eenvoudig installeren. Dat kan!
xComfort is een flexibel draadloos systeem dat eenvoudig
kan worden geïnstalleerd. Denk bijvoorbeeld aan
renovatieprojecten waarbij u het conventionele systeem
eenvoudig uitbreidt met nieuwe functionaliteiten.

Eenvoudig en snel uit te breiden
Oudere conventionele installaties zijn eenvoudig en snel uit
te breiden met moderne en comfortabele functionaliteiten
Smalle schakelactoren
Nieuwe smalle schakelactoren monteren achter bestaande
conventionele wandschakelaars die de oude functie van de
schakelaars vervullen maar tevens de conventionele schakelaar
integreren in de xComfort-installatie zodat deze meerdere
functies kan vervullen.
Zonder hakken en breken
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Batterijgevoede wandschakelaars kunnen geplaatst worden
op elke gewenste plek, zonder hakken en breken! Zo breidt u
eenvoudig de (beperkte) functionaliteiten van de conventionele
installatie uit naar wens van de gebruiker.
Bediening met smartphone en tablet
Wandschakelaars zonder boren
op elke plek.

Door gebruik te maken van xComfort is ook de bediening en
regeling van de installatie met behulp van de smartphone en
tablet eenvoudig mogelijk. Dit geldt ook voor oudere woningen.
Voor meer informatie over xComfort raadpleegt u onze website:
www.eaton.nl/xcomfort

Producten

Inbouw van de actor in een
muurinbouwdoos, achter een
wandschakelaar of achter een
wandcontactdoos.

Schakelactor met lokale
ingang

Wandschakelaars op elke
gewenste plek

Met de lokale ingang op de
schakelactor is het mogelijk
om bestaande schakelaars
op te nemen in de xComfort
installatie. Op deze wijze is
het mogelijk om ze naast de
bestaande functie meerdere
functionaliteiten in de woning
te laten vervullen.

Doordat de wandschakelaar
batterijgevoed is kan deze op
elke gewenste plek geplaatst
worden. Zonder hak en
breekwerk zodat er snel en
schoon gewerkt kan worden.
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De xComfort schakelactor heeft
een dikte van nog maar 18 mm.

De centrale ventilatiebox
vanaf elke gewenste plek
aansturen
Met het EASY-ventilation blister
pakket is het mogelijk om een
centrale ventilatiebox aan te
sturen. De batterijgevoede
wandschakelaar kan op elke
gewenste plek gemonteerd
worden. Doordat de producten
al voorgeprogrammeerd zijn is
het pakket klaar voor gebruik.

Eenvoudig ook de oudere
installatie bedienen
Met de gratis app is het
eenvoudig en zonder veel
hak- en breekwerk mogelijk om
oudere installaties te bedienen
met een smart phone of tablet.

