xComfort Huisautomatisering
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Energie besparen en
monitoren kan eenvoudig
met xComfort

Verwarm en verlicht alleen daar waar
dat nodig is. Uw energieverbruik is direct
inzichtelijk en u ziet meteen wat u bespaart!

Uw verbruik altijd inzichtelijk
xComfort is een flexibel draadloos systeem dat
eenvoudig, zonder hakken en breken, kan worden
geïnstalleerd. Het xComfort-systeem is uit te breiden met
de Smart Home Controller, waardoor het energieverbruik
inzichtelijk en bestuurbaar is met de gratis xComfort app.

Energieverbruik verminderen
Het is eenvoudig om functies te realiseren die het energieverbruik (verwarming- en overige energie) op een slimme
manier kunnen verminderen zonder in te boeten op comfort.
Verwarmingsregeling
Eenvoudig en snel energie besparen door de juiste
verwarmingsregeling te kiezen en alleen te verwarmen
daar waar dat nodig is.
Verlichting regelen
Bespaar ook energie door het regelen van de verlichting
naar behoefte. Door bijvoorbeeld het toepassen van
bewegingsmelders die het licht uitschakelen als er niemand
meer in de ruimte aanwezig is.
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Zonwering

Energie besparen door de juiste
verwarmingsregeling.

Eenvoudig en snel energie besparen kan bijvoorbeeld ook door
het naar beneden regelen van de zonwering bij zon instraling in
plaats van het inschakelen van de airco.
Bediening met smartphone en tablet
De verbruikte energie en kosten kunnen eenvoudig gemeten
worden via de Smart Home Controller en duidelijk getoond
worden op de Smart Phone en tablet via de gratis app. Thuis en
overal ter wereld via het internet. Het bewustzijn wordt vergroot
en uw besparingen zijn direct inzichtelijk.
U ziet direct wat u verdient

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

Wordt er in de woning energie opgewekt (zonnepanelen) dan
kan deze opgewekte energie en opbrengst hiervan ook
eenvoudig gemeten worden en duidelijk getoond worden op de
Smart Phone en tablet via de gratis app. U ziet direct wat u
verdient.
Voor meer informatie over xComfort raadpleegt u onze website:
www.eaton.nl/xcomfort

Producten

Schakelactor met lokale
ingang en energiemeetsensor

Wandschakelaars op elke
gewenste plek

Kamerthermostaat met
ECO schakelaar

Eenvoudig de temperatuur
regelen

Eenvoudig apparaten en
verlichting aan- en uitschakelen
en tegelijkertijd de verbruikte
energie meten en monitoren.

Doordat de wandschakelaar
batterijgevoed is kan deze op
elke gewenste plek geplaatst
worden.

Met de kamerthermostaat kan
de temperatuur in elke ruimte
efficiënt en comfortabel
geregeld worden. De ECO
schakelaar schakelt bij het
verlaten van de woning de
installatie automatisch in de
ECO stand zodat ook hier
energie bespaard wordt.

Met de gratis app is het
eenvoudig mogelijk om de
temperatuur efficiënt in de
woning te regelen en zo
energie te besparen.
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