xComfort Smart Dimmer
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Eenvoudig spaaren ledlampen
vloeiend dimmen
Lorem ipsum dolor sit amet

Het kan met de universele
xComfort Smart Dimmer
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Eaton’s nieuwe
Smart Dimmer
doet wat hij belooft:
•
•
•
•
•
•
•

Dimt traploos en probleemloos zonder flikkering
Dimt al vanaf 0 Watt met maximaal dimbereik
Dimt alle soorten spaar- en ledlampen
Schakelt ook niet dimbare LED’s
Geen storend zoemgeluid
Eenvoudig te installeren zonder hak- en breekwerk
Geschikt voor elke standaard pulsdrukker

Eenvoudige en
schone montage

Flexibel wandschakelaars
plaatsen

Eenvoudig licht schakelen
en dimmen

Bediening via
tablet/smartphone

Door de zeer geringe
inbouwdiepte van slechts
18mm is de xComfort dimactor
zeer eenvoudig achter
bestaande wandcontactdozen
en/of wandschakelaars in te
bouwen. Hierdoor is er geen
hak- en breekwerk nodig en
kan er zeer schoon gewerkt
worden. Dit maakt het systeem
uitermate geschikt voor nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Door gebruik te maken van
xComfort batterijgevoede
wandschakelaars is er geen
bedrading meer nodig en bent
u vrij in de keuze waar u de
wandschakelaars wilt plaatsen.
Zo is het nu dus ook mogelijk
om wandschakelaars op
plaatsen te monteren die
voorheen onmogelijk waren.

Met de xComfort Smart
Dimmer kan de verlichting in
een ruimte eenvoudig
geschakeld en gedimd worden
tot elk gewenst niveau. Met
één druk op de knop van een
wandschakelaar, afstandsbediening of tablet/smartphone
heeft u de juiste lichtsfeer en
het bijbehorende comfort in
deze ruimte ingeschakeld.

De xComfort installatie laat zich
eenvoudig thuis, maar ook via
het internet, bedienen via de
tablet en/of smartphone.
Tevens is het mogelijk om
berichten op uw smartphone
te ontvangen zodat u altijd op
de hoogte bent en gehouden
wordt over de actuele
gebeurtenissen thuis zoals
inbraak en brand.
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•

Platte actor, slechts 18 mm diep

•

6 eenvoudig te selecteren voorgeprogrammeerde
DIM profielen (Basic Mode)

•

Eenvoudig importeren, selecteren, instellen, delen
en onderhouden van DIM profielen (Comfort mode)

•

Beschermt tegen kortsluiting, overbelasting en
hoge temperatuur (auto recovery)

•

Kan toegepast worden met alle standaard
schakelaar-fabrikaten

De meest universele dimmer in de markt!
Spectaculair: De xComfort Smart dimmer, de dimmer die leds probleemloos dimt!
Momenteel worden veel
bestaande lampen vervangen
door een veel zuinigere
ledlamp. Hierdoor kan er op
eenvoudige wijze veel energie
bespaard worden in een
woning. De praktijk heeft
echter ook uitgewezen dat dit
leidt tot grote problemen met
de reeds bestaande dimmers.
Reden hiervoor is dat ledlampen
zich anders laten dimmen dan
de bekende gloei- of halogeenlampen. Om probleemloos met
deze verandering om te gaan
heeft Eaton de universele
xComfort Smart Dimmer
ontwikkeld.

Geheel traploos
De universele xComfort Smart
Dimmer dimt geheel traploos
gloei-, halogeen-, spaar- en
ledlampen vanaf 0W. Dus er is
geen minimale dimlast. De
dimmer bevat meerdere
standaard dimcurves die
eenvoudig geselecteerd
kunnen worden, door een
keuzeknop op de dimmer zelf,
zodat de dimmer eenvoudig
aan de te dimmen ledlamp
aangepast kan worden.
Met de MRF draadloos schakelsoftware is het tevens mogelijk
om zelf een dimcurve te
ontwerpen en zodanig aan te

passen dat deze nog beter past
bij de toegepaste ledlamp.
Hierdoor is het ook mogelijk
om een bibliotheek aan te
leggen met de perfecte
dimcurven voor de door u
toegepaste ledlampen.
De oplossing voor het
dimmen van ledlampen

Bekijk een korte introductie
van de xComfort Smart Dimmer

Met de Eaton Smart Dimmer
krijgt u niet alleen een
universele dimmer, maar
tevens de oplossing voor uw
dimprobleem als het gaat om
het dimmen van ledlampen.
www.eaton.eu/xcomfort

Bij Eaton krijgen we energie van
de uitdaging om een wereld die
meer vraagt, van energie te
voorzien. Met meer dan 100 jaar
ervaring in energiemanagement
beschikken we over de expertise om verder te kijken dan
vandaag. Van grensverleggende
producten tot kant-en-klare ontwerp- en engineeringsdiensten.

Over de hele wereld rekenen
belangrijke sectoren op Eaton.
Wij bieden bedrijven betrouwbare, efficiënte en veilige
oplossingen voor energiemanagement. Naast onze
persoonlijke service, ondersteuning en krachtige ideeën,
leveren wij vandaag oplossingen
voor de behoeften van morgen.

Met de nieuwe Smart Dimmer van Eaton
opent u de deur naar de wereld van mogelijkheden
met xComfort-domotica.
xComfort, het antwoord op
toekomstgericht wooncomfort!
xComfort is het domoticasysteem van Eaton. Het is
geschikt voor zowel nieuwbouw
als bestaande bouw omdat het
zonder hak- en breekwerk te
installeren is. Het systeem
kan in een woning talrijke
toepassingen realiseren, zoals
het schakelen en dimmen van
verlichting, regelen van
verwarming en/of ventilatie,
veiligheidsfunctionaliteiten, etc.
Veiligheid, comfort en
energiebesparing
Een belangrijk onderdeel van
het domotica-systeem is de
Smart Home Controller.
Met de Smart Home Controller
en bijbehorende app kunnen
huiseigenaren via hun smartphone en tablet thuis en verder
overal ter wereld snel en
comfortabel, op afstand via
internet, o.a. verlichting,

zonneschermen en veiligheidssystemen regelen.
Zo kan bijvoorbeeld het
verwarmingssysteem op
afstand bediend worden zodat
het al comfortabel warm is bij
thuiskomst. xComfortgebruikers die niet thuis zijn,
kunnen direct per sms en/of
e-mail op de hoogte gesteld
worden van onverwachte
gebeurtenissen, zoals een
inbraak of alarmmelding.
Gebruikers hebben op elk
moment en vanaf elke locatie,
een overzicht van wat er in huis
gebeurt. Ook kan het energieverbruik per apparaat inzichtelijk
gemaakt worden.
De Smart Home Controller en
bijbehorende app verhogen het
comfort en de veiligheid in huis
en maken het mogelijk om
energie te besparen.

Bezoek voor meer informatie onze websites:

www.eaton.nl/xcomfort en www.xComfort.nl
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