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maakt van
uw huis een ‘thuis’
Gemak, comfort, veiligheid en inzicht
in energieverbruik binnen handbereik

Wat is xComfort?
xComfort is een draadloos regel- en besturingssysteem voor de
elektrotechnische installatie in een woning. Hierdoor biedt de
installatie op een eenvoudige wijze slimmere functies, meer veiligheid
en meer comfort. Dit zelf ontwikkelde systeem van Eaton valt op door
zijn betrouwbaarheid, eenvoud, snelle en vooral schone manier van
montage en de zeer gebruiksvriendelijke wijze van inbedrijfname.
Met het draadloze schakelsysteem zijn in een woning
talrijke toepassingen te realiseren. Denk hierbij aan:
•
•
•
•
•
•
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Het schakelen en dimmen van verlichting,
Regelen van verwarming en/of ventilatie,
Op- en neer laten van rolluiken en zonwering,
Veiligheidsfunctionaliteiten,
Energie managen en monitoren,
Draadloze besturing via smartphone en/of tablet
via wifi of het internet.

Hoge bedrijfszekerheid
Door gebruik te maken van
de speciaal voor draadloze
schakeltechniek bestemde
868 MHz frequentieband is
een betrouwbare signaaloverdracht gewaarborgd.
Bidirectionele communicatie
Het aansturen gebeurt via een
draadloze zender en zogenaamde actoren. Dit zijn kleine ontvangers die eenvoudig decentraal in een inbouwdoos,
boven een verlaagd plafond of
in een aan te sturen apparaat
ingebouwd kunnen worden.
Deze actoren schakelen of
besturen de elektrische apparaten zoals lampen of rolluiken.
Doordat het draadloos schakelsysteem bidirectioneel is,
(de zender en de ontvanger
communiceren elke keer met
elkaar) is de bedrijfszekerheid
maximaal.

Geen hak- en breekwerk
Draadloze wandschakelaars
kunnen eenvoudig overal
gemonteerd worden zonder dat
hiervoor sleuven in de wand
gemaakt moeten worden. Het
is hierdoor zeer goed mogelijk
om schoon te werken zonder
hak- en breekwerk. Dit maakt
het systeem ook uitermate
geschikt voor renovaties en
toepassingen in monumenten
waar frees- en/of breekwerkzaamheden in wanden vaak
niet geoorloofd zijn.
Perfect signaalbereik door
routingfunctie
Als het standaard bereik van
een zender niet voldoende ver
is dan kan de routingfunctie
er voor zorgen dat het signaalbereik vergroot wordt. Alle
actoren en sensoren met een
nominale voedingsspanning van
230 VAC hebben standaard
deze routingfunctie ingebouwd.

Oneindig veel mogelijkheden
xComfort
Na het installeren van xComfort heeft men toegang tot alle
toepassingen zowel binnen als buiten de woning en deze zijn
aan te sturen en te monitoren via verschillende gebruikersinterfaces zoals te zien is in de afbeelding hierboven.
Standaard oplossingen
xComfort koopt men bij de lokale elektrotechnische installateur.
Deze maakt een ontwerp met de gewenste verlichting- en
zonweringsregeling en de bijbehorende tijdschakelingen.
Eventueel kan het systeem uitgebreid worden met een
temperatuurregeling en IP-camera’s.
Uitgebreide oplossing
Als men het xComfort-systeem wilt uitbreiden dan kunnen
apparaten, elektrische deursloten, garagedeuren en tuinpoorten
worden bediend via bijvoorbeeld een afstandsbediening.
Tevens is het mogelijk dat men met één druk op een knop
alles aan- of uitschakelt of in een gewenste (licht)stand zet.
Als men het energieverbruik wil verminderen dan kan men
het energieverbruik monitoren, automatisch overconsumptie
laten melden via waarschuwingen, bewegingssensoren toepassen
alsmede gebruik maken van ingebouwde schakelklokken.
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Verlichtingsregeling
Met de juiste verlichting zorgt men altijd en overal voor de juiste
sfeer in een ruimte. Met xComfort is het mogelijk om met één
druk op een knop elke gewenste verlichtingsfeer te creëren.
Zo is het mogelijk de gewenste lichtsfeer in de eetkamer,
woonkamer en slaapkamer in één keer in te schakelen zonder
elke lamp afzonderlijk in te hoeven schakelen.
Als het ‘s avonds al vroeg donker wordt is verlichting niet alleen
een essentiële maar ook een sfeer creërende factor. Daarom
wordt verlichting tegenwoordig gebruikt als onderdeel van de
inrichting.
De mogelijkheid verlichting te kunnen dimmen, is dan ook al
een vanzelfsprekendheid geworden.

Enkele mogelijkheden van xComfort
voor het regelen van de verlichting:
• Verschillende verlichtingsgroepen creëren in één ruimte
die gedimd kunnen worden tot elk gewenst niveau.
Deze verschillende helderheidsinstellingen zorgen voor de
juiste aangename sfeer.
• Eenvoudig de juiste verlichtingssfeer oproepen met een
wandschakelaar, afstandsbediening of met een druk op
het touchscreen van een smartphone of tablet.
• Wandschakelaars op elke gewenste plaats, net naast die
luie stoel, op de zijkant van de kast of zelfs onder het
tafelblad van de eettafel.
• Als er ‘s nachts iemand uit bed stapt en naar het toilet loopt
gaat automatisch het licht op de overloop gedimd aan.
Bij terugkeer in bed gaat het licht ook automatisch weer uit.
• Een centrale schakelaar bij de voordeur waarmee met één
druk op de knop alle verlichting in huis uitgeschakeld wordt.
• Een schakelaar op het nachtkastje die er voor zorgt dat bij
onraad in of bij de woning alle verlichting in huis ingeschakeld
wordt.
• Bewegingssensoren schakelen eenvoudig de verlichting aan
en uit in toilet, badkamer, berging en kelder.
• Bij een alarmmelding automatisch de bijbehorende verlichting
inschakelen.
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Verwarmingsregeling
Temperatuur is een zeer belangrijke factor voor ieders welzijn.
De temperatuur in ruimten die niet in gebruik zijn kan
eenvoudig verlaagd worden zodat men op een eenvoudige
wijze in de stookkosten van een woning bespaart. Met
xComfort is dit mogelijk in zowel nieuwbouw als ook in de
bestaande bouw.
In een Europees klimaat is het verwarmen van de woning
zeer belangrijk. Anderzijds, de toenemende schaarste van
de fossiele brandstoffen, stijgende energiekosten en het
milieubewustzijn betekenen ook dat we de benodigde
energie hiervoor verstandig moeten gebruiken. xComfort
kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren!
Een verwarmingsregeling heeft meerdere voordelen.
Als eerste moet deze er voor zorgen dat de temperatuur
behaaglijk is op het moment dat het moet en op het moment
dat men het ook wil. Een tempartuurregeling zorgt er ook voor
dat er alleen maar verwarmd wordt op het moment dat het
nodig is. Het verwarmen van ruimten voor niets en niemand
behoort hierbij tot het verleden.
Met xComfort is het mogelijk om verwarming door middel van
elektriciteit of warm water te regelen. Functies als nachtstand en
energiespaarstand bij langere afwezigheid zijn vanzelfsprekend
beschikbaar en eenvoudig in te stellen.

Welke xComfort-oplossingen worden
toegepast in een verwarmingsregeling
• Schakelactoren: deze schakelen de verwarmingselementen,
verwarmingskabel, radiatorventielen, de ventielen voor
vloerverwarming en nog meer.
• Kamerthermostaten of temperatuursensoren voor het meten
van de actuele temperatuur binnen en buiten.
• Raamcontacten die registeren dat een raam open gaat en
zo de verwarmingsregeling (tijdelijk) uitschakelen.
• Centrale regelunit: Deze heeft een individuele kalender
en tijdfuncties voor het regelen van elke afzonderlijke
verwarmingszone.
• Een lokale “overrule” functie waarmee men in staat is om
de gewenste actuele temperatuur tijdelijk of voor langere
tijd te wijzigen ten opzichte van de ingestelde temperatuur.
• Met een centrale schakelaar in de hal kan men aangeven
dat er niemand meer thuis is en zo wordt niet alleen alle
verlichting in de woning uitgeschakeld maar ook automatisch
de verwarmingsregeling in de nachtstand geschakeld.

Elke ruimte of temperatuurzone kan zijn eigen individuele
temperatuurregeling met temperatuursprofiel hebben dat
aangepast is aan het dagelijks gebruik van deze ruimte of zone.
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Veiligheid
Wie heeft het nog nooit meegemaakt; je bent heerlijk een dagje
uit en je weet niet meer zeker of je het strijkijzer of het koffiezetapparaat thuis uitgezet hebt. Laat dit soort dingen in de toekomst
je dag nooit meer verpesten!
Kritische apparaten zoals het strijkijzer en het koffiezetapparaat
kunnen eenvoudig afgeschakeld worden bij het verlaten van de
woning. Dit geldt ook voor het kooktoestel. Met de xComfortAPP* is het zelfs mogelijk om te controleren of deze apparaten
ook daadwerkelijk uit zijn en deze zo nodig uit te schakelen vanaf
waar men zich ook maar bevindt.
Doordat xComfort draadloos is kan het voor oneindig veel toepassingen gebruikt worden. Zo is het ook eenvoudig een uitgebreid
en functioneel waarschuwingsysteem te realiseren. Bijvoorbeeld
dat bij een brandalarm automatisch alle lampen op de vluchtroute
en in de slaapkamers aan gaan.
Bewegingsmelders, die normaal bij beweging automatisch de
verlichting schakelen, kunnen bij afwezigheid van de bewoners
een alarm activeren als er toch beweging in de woning gedetecteerd wordt.

* In combinatie met de Smart Home Controller verbonden met de Eaton-server
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Welke xComfort-oplossingen kunnen in een
woning een verhoogde veiligheid realiseren
• Schakelactoren: deze kunnen er voor zorgen dat kritische
apparaten zoals koffiezetapparaten, strijkijzer en kooktoestel
veilig afgeschakeld worden bij het verlaten van de woning.
• Rookmelders die er voor zorgen dat de verlichting in de
slaapkamers en op de verschillende etages automatisch
aangaat als deze geactiveerd worden.
• Bewegingsmelders, die normaal bij beweging automatisch
de verlichting schakelen, kunnen bij afwezigheid van de
bewoners een alarm activeren als er toch beweging in
de woning gedetecteerd wordt.
• Automatisch lampen in laten schakelen bij afwezigheid om
potentiële inbrekers af te schrikken.
• Alarmschakelaar op het nachtkastje waarmee met één druk
op de knop alle verlichting in de woning ingeschakeld kan
worden als er een verdacht geluid gehoord wordt.

Zonweringsregeling
Hoewel regenachtige zomers ons vaak anders laten denken,
is de zon nog steeds de belangrijkste bron van warmte die we
hebben. Maar op hete zomerdagen kan het soms ook wel eens
te veel van het goede zijn!
Door zeer sterke instraling van de zon in de woning kan het
in de woning zeer onaangenaam worden. Daarom treft men
graag voorzorgmaatregelen. Zonneschermen, rolluiken en
jaloezieën zijn veel toegepaste maatregelen. Uiteraard kan er
ook een airconditioning toegepast worden maar deze heeft
weer als negatieve bijkomstigheid dat dit veel energie kost.
Daarom heeft in veel gevallen een zonnescherm, rolluik of
jaloezie de voorkeur. Door deze automatisch naar beneden
te regelen bij een te sterk instralende zon kunnen deze voor
schaduw zorgen waardoor de binnentemperatuur minder snel
oploopt. Als de zon weer ondergaat of als de instraling sterk
verminderd is kan het zonnescherm, rolluik of de jaloezie
automatisch weer naar boven toe geregeld worden.
Uiteraard kan er een beveiliging ingebouwd worden die er voor
zorgt dat het zonnescherm automatisch omhoog geregeld wordt
als er een te sterke wind opsteekt of als het begint te regenen.

Welke xComfort-oplossingen worden
toegepast in een zonweringsregeling
• Jaloezieactoren: deze besturen één of meerdere
zonneschermen, rolluiken of jaloezieën.
• Wandschakelaar, afstandsbediening, smartphone of
tablet voor het handmatig aansturen van zonneschermen,
rolluiken of jaloezieën.
• Door toepassing van een wind- en regensensor die bij
slecht weer zonneschermen omhoog regelt kan
schade voorkomen worden.
• Schakelklokfuncties via een centrale regeleenheid, die
de zonneschermen, rolluiken of jaloezieën op vooraf
vastgestelde tijden omlaag en ook weer omhoog
regelen.
• xComfort kan de zonwering efficiënt en betrouwbaar
regelen en zo extra energieverbruik voor koeling
effectief voorkomen.
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Energiebesparing
Omdat xComfort een draadloze oplossing is, kan het systeem
geïnstalleerd en toegepast worden in bestaande woningen
zonder uitgebreide en kostbare aanpassingen aan de woning.
Met andere woorden het is eenvoudig functies te realiseren
die de verwarmingsenergie en het overige energieverbruik
reduceren wanneer hier geen behoefte aan is. Maar die er
ook voor zorgen dat het comfortabel is als dit gewenst is.
De verwarmingsregeling is één van de maatregelen die het
snelste tot energiebesparing kan leiden. Er bestaan talloze
voorbeelden van hoe een intelligente verwarmingsregeling
al snel tot deze energiebesparing kan leiden. Wordt er alleen
elektrisch verwarmd dan is een besparing van enkele tientallen
procenten haalbaar maar ook bij het verwarmen met warm
water kan er een belangrijke energiebesparing gerealiseerd
worden. Welke wijze van verwarmen toegepast wordt is voor
het draadloze xComfort-systeem niet belangrijk want zij
ondersteunt zowel elektrisch als verwarming door middel
van warmwatercirculatie.
Een andere toepassing om energie te besparen is het regelen
van de verlichting naar behoefte. Bijvoorbeeld door het
toepassen van bewegingssensoren die de verlichting
uitschakelen als er niemand meer in een ruimte aanwezig is.
Of het automatisch naar beneden regelen van de zonwering
in plaats van het inschakelen van de koelinstallatie als de zon
naar binnen schijnt. En zo zijn er nog veer meer functies te
bedenken.
In de toekomst verbruikt een woning niet alleen maar energie
maar veel woningen zullen ook in staat zijn om zelf energie
op te wekken. Uiteraard is er dan ook een systeem nodig die
deze zelf opgewekte energie meet en op een nette wijze
monitored en managed. Het xComfort-systeem is er klaar voor.
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xComfort oplossingen en componenten
voor het besparen van energie:
• Verwarmingsregeling
• Verlichtingssturing naar behoefte
• Energiemeting en visualisatie van energieverbruik om
bewustzijn te vergroten over wanneer en hoeveel energie men
verbruikt. En zo is eenvoudig energie en dus geld te besparen.
• De Smart Home Controller, die over kalender- en tijdklokfuncties
beschikt, kan centraal op vastgestelde tijden functies starten en
aanvullend het energieverbruik monitoren en managen.
• Centrale aan- of afwezigheidsschakelaar in de hal bij de voordeur.
Zodat het xComfort-systeem “weet” of er iemand in de woning
aanwezig is of niet. In de afwezigheidsstand kan ook de complete verlichting uitgeschakeld worden en de verwarmingsregeling
teruggezet worden in de nachtstand.
• Afstandsbediening om het huis in de aanwezig- of afwezigheidsstand te zetten, maar ook via de smartphone of tablet.

Schakelaars eenvoudig op
elke gewenste plek te plaatsen
Het universele wandschakelaarsysteem van Eaton geeft u de
vrijheid bij uw keuze van het schakelaardesign. De inrichting van
de ruimte (v.w.b. de meubels) wordt niet langer bepaald door de
plaats waar normaal gesproken de conventionele wandschakelaars
zitten. U bepaalt zelf waar uw schakelaars worden geplaatst!
De nieuwe universele batterijgevoede wandschakelaar is door
zijn standaard 55 x 55 mm systeem te combineren met meer
dan 30 afdekraamdesigns van diverse schakelaarfabrikanten
zoals Berker, Busch Jaeger, Gira, Jung, Merten en Siemens.
De schakelaar is eenvoudig te monteren en heeft de volgende
kenmerken en voordelen:
• geïntegreerde compensatie voor muuroneffenheden
• met en zonder LED-signalering beschikbaar
• geïntegreerde batterij met een levensduur van
circa 10 jaar*
Eenvoudig schroeven of plakken
Voor het eenvoudig op de wand monteren van de schakelaar
zijn schroefgaten beschikbaar maar de schakelaar kan ook
met de meegeleverde plakstrips op de wand geplakt worden.
De in de wandschakelaar geïntegreerde batterij heeft een
levensduur van ± 10 jaar* en kan zonder veel handelingen
eenvoudig vervangen worden. Bovendien zijn de wandschakelaars voorzien van een geïntegreerde compensatie
voor muuroneffenheden. Hierdoor is de schakelaar ook op
niet exact vlakke wanden probleemloos te monteren.

* Afhankelijk van toepassing en type batterij.
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Functionaliteit en
modern management
Eenvoudig te programmeren
Een groot voordeel van het draadloos schakelsysteem is dat
het eenvoudig te programmeren en in bedrijf te stellen is.
Het xComfort-systeem kan op twee manieren geprogrammeerd
worden.
BASIC mode: Op deze manier kan de complete draadloze
installatie geprogrammeerd en in bedrijf gesteld worden met
behulp van een schroevendraaier.
COMFORT mode: De meest uitgebreide en comfortabele manier
van programmeren gebeurt met behulp van de laptop. Met behulp
van de muis wordt de installatie op een eenvoudige grafische
wijze via het computerscherm geprogrammeerd. De actoren hoeven tijdens het programmeren niet meer bediend te worden. Alles
gebeurt nu op de computer. Een groot voordeel hiervan is dat de
actoren netjes weggewerkt kunnen worden voordat het programmeren van de installatie begint. Uiteraard is voor het programmeren geen uitgebreide programmeerkennis vereist. In de comfort
mode is alleen de USB-programmeer interface CKOZ-00/13
nodig tussen de computer en de draadloze installatie.
Het softwarepakket dat hiervoor nodig is kan gratis gedownload
worden van de website www.eaton.nl/electrical.
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De Smart Home Controller
De Smart Home Controller is een krachtige en veelzijdige
huiscomputer die toegepast kan worden in elke installatie in een
bestaande of nieuwbouwwoning. Hij communiceert eenvoudig
met de aanwezige draadloze installatie en schakelt diverse scènes
en besturingen.
Met behulp van de bijbehorende APP voor smartphone en
tablet (iOS en Android) kan de gebruiker niet alleen de xComfortinstallatie zeer comfortabel bedienen maar ook macro’s en
scènes aansturen en statussen opvragen. Ook kan men eenvoudig
zelf (licht)scènes maken en zelfs een aanwezige actuele lichtsfeer
als scène in de APP opslaan. Zodat deze in de toekomst veel vaker
toegepast kan worden.
Doordat in de APP ook het energieverbruik getoond kan worden
is men ten allen tijde op de hoogte van de verbruikte energie.
De 5 grootste energieverbruikers kunnen zelfs grafisch getoond
worden! Doordat het energieverbruik zeer duidelijk en inzichtelijk
gemaakt wordt kunnen de juiste acties ondernomen worden om,
bij een eventueel te hoog energieverbruik, het energieverbruik
omlaag te brengen.
Door gebruik te maken van de Smart Home Controller is het
mogelijk om de xComfort-installatie nog verder uit te breiden als
het gaat om comfort, energiebesparing en duurzaamheid.

Draadloze communicatie overal
Met xComfort heeft men de totale controle over de draadloze aansturing van een woning ongeacht waar men zich op
dat moment bevindt. Het maakt namelijk niet uit of men in de woning is of dat men op dat moment in het buitenland is.
Men gebruikt overal dezelfde gebruikersinterface.

De Smart Home Controller
verbindt het xComfort-systeem
met de WLAN router van het
lokale netwerk. De Smart
Home Controller communiceert
eenvoudig met de aanwezige
draadloze installatie en schakelt
diverse scènes en besturingen.

Lokaal netwerk
De xComfort-producten communiceren draadloos met
elkaar en met de Smart Home
Controller
Het xComfort-systeem van Eaton
kan van overal ter wereld bestuurd
worden. Als men thuis is dan wordt
het systeem bestuurd via het eigen
lokale netwerk. Is men onderweg
dan heeft men nog steeds de totale
controle en besturing via het
internet of met de APP op de
smartphone via de Eaton-server.

Via WLAN wordt de
xComfort installatie via de
APP op de smartphone
bediend en de informatie uit
de Smart Home Controller
in de APP gevisualiseerd.

Internet
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Uw droomhuis, uw thuis

Veelvoud aan functies

Eenvoudig in gebruik

In uw droomhuis vindt u rust,
ontspanning, geborgenheid en
sfeer. U woont en leeft er comfortabel, u voelt zich er prettig
en veilig, u vindt er de ruimte
voor uw hobby’s en u ontvangt
er uw vrienden met een warm
welkom. Thuis zijn is pure verwennerij! Dat is de gedachte
achter xComfort, dé trend op
het gebied van draadloos schakelen. Met xComfort trakteert
u uzelf dagelijks op luxe, comfort en veiligheid. U beschikt
over een uitgekiend en multifunctioneel systeem dat u van
’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat verrast met zijn mogelijkheden.

Met het draadloze schakelsysteem xComfort kunt u talrijke
toepassingen in uw woning
realiseren. Denk aan het aanen uitschakelen van apparaten,
het schakelen en dimmen van
verlichting, het oproepen van
sfeerverlichting, het op afstand
of via bewegingsmelders bedienen van rolluiken en poortdeuren en het regelen van ventilatie en temperatuur. xComfort
biedt bovendien diverse mogelijkheden voor alarmering.

xComfort geeft u de vrijheid
om zelf de bediening van uw
verlichting en apparatuur te
regelen. Zo laat u bijvoorbeeld
de lichten aan- of uitgaan op
elk gewenst tijdstip. En bent
u altijd op een bepaalde dag
vrij, dan kunt u instellen dat op
die dag alles later in werking
treedt. Op dezelfde manier laat
u natuurlijk ook de verwarming
automatisch uitgaan, een half
uurtje voordat u gaat slapen.
Comfortabel en energiebesparend. Heeft u speciale wensen?
Uw xPert-installateur installeert
het systeem precies zoals u dat
wenst.

Snelle, schone en
eenvoudige montage
Voor xComfort draadloze wandschakelaars hoeft niemand te
hakken of te breken; xComfort
schakelaars zijn draadloos
en vlak. Hierdoor kunt u zelf
bepalen waar de schakelaars
geplaatst worden. Geschroefd
op de plaats van de huidige
schakelaar, maar ook geplakt op
een kast of bureau. Dat is wel
zo prettig voor u, want daardoor zit u niet in de rommel
en bepaalt u voortaan zelf op
welke plek een wandmeubel
kan staan.
Het aansturen van het systeem
gebeurt via een draadloze zender en zogenaamde actoren.
Deze actoren zijn kleine ontvangers die eenvoudig decentraal
in een inbouwdoos, boven een
verlaagd plafond of in een aan
te sturen apparaat ingebouwd
kunnen worden. Deze actoren
schakelen of besturen de elektrische apparaten zoals lampen
of rolluiken.

Uw installateur staat voor u klaar

Heeft u, na het lezen van deze folder, nog vragen over xComfort, de Smart
Home Controller of de app, dan kunt u deze stellen aan uw xPert installateur.
Deze is speciaal opgeleid voor de installatie van deze systemen en kan u
vrijblijvend adviseren.
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