Bezdrátové sady EATON GO Wireless xComfort
Chytré ovládání osvětlení, zásuvek a spotřebičů, rolet, vytápění a ventilace
Potřebujete změnit uspořádání nábytku v místnosti a na stěně vám překáží stávající
klasické vypínače? Jděte na to chytře. Použijte bezdrátové sady GO Wireless pro
ovládání světel a spotřebičů, žaluzií či regulaci vytápění. Bezdrátové vypínače nebo
dotykové termostaty instalujte na stěnu nebo je nalepte na nábytek až po rozmístění
nábytku a dekorací v interiéru.
Eaton sady GO Wireless pro chytré instalace využívají nejmodernější bezdrátovou
technologii. Sady jsou již naprogramované a jsou navrženy pro rychlou a snadnou
montáž, díky které lze zakázky realizovat rychleji a bez nepořádku. Díky tomu je možné
realizovat více za méně času a s vyšší efektivitou! Skvělé je, že všechny produkty Eaton
GO Wireless lze kdykoli rozšířit. Zákazníkovi je možné v budoucnu nabídnout spínání
nebo stmívání osvětlení, vypnutí vybraných spotřebičů při odchodu, ovládání
elektrických žaluzií a rolet, ventilační jednotky a regulaci vytápění v každé místnosti.
Vše lze ovládat z jednoho nebo
více míst bezdrátovými tlačítky a
to individuálně, nebo ve skupině
centrálním tlačítkem. Změna
v ovládání nebo přidání nového
tlačítka se vždy obejde bez
sekání a požadavku na ukládání
nových
kabelových
rozvodů
k vypínačům a následného nepořádku. Proto jsou bezdrátové
sady vhodné pro novostavby,
rekonstrukce a modernizace
stávající elektroinstalace.
Pokud je požadováno ovládání osvětlení a spotřebičů ze smartphonu, je možné doplnit pro základní
ovládání xComfort Bridge, resp. pro komfortní funkce včetně vzdáleného přístupu Smart Manager.
Sady Eaton GO Wireless jsou navrženy pro
nejčastější aplikace. EATON xComfort
produkty pomáhají profesionálům instalovat
ovládání rychle, čistě a flexibilně. Jsou
bezdrátové a naprogramované, což
znamená rychlou a snadnou instalaci na
jakémkoli rovném povrchu včetně skleněných
povrchů. Nejvíce oceníte, že sady Eaton GO
Wireless lze kdykoliv rozšířit o další funkce.
Na práci, kterou nyní dokončíte, můžete
kdykoli později pohodlně navázat.
Bezdrátové vypínače řady Eaton xComfort lze kombinovat s mnoha
rámečky různých výrobců s rozměrem klapky 55x55 mm.
Bezproblémově se integrují s vašimi oblíbenými designy vypínačů a
zásuvek, ať již ve stávající instalaci nebo jako součást nových domů a
bytů. Sady Eaton GO Wireless je snadné kdykoli později rozšířit o další
ovládací prvky, pokud se rozhodnete pro ještě větší flexibilitu.
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Sady GO Wireless pro spínání a stmívání osvětlení nebo spotřebičů
RF Spínací sada CPAD-00/212, 193727 - Wireless Switch All
Sada pro spínání libovolného světelného
zdroje, zásuvky nebo spotřebiče 230V.
Inovativní technologie hybridního spínání
v nule. Rychlá a snadná instalace
bezdrátového vypínače pro ovládání
osvětlení nebo spotřebičů tam, kde
zákazníci chtějí vypínač instalovat
pouhým nalepením na libovolný podklad.
Sada je ideální rovněž pro změnu
ovládání, pokud jsou stávající vypínače
nevhodně umístěné.
Sada obsahuje: spínací aktor 10A a bezdrátové tlačítko.

RF Spínací sada „rekonstrukce“ CPAD-00/215, 193730 - Wireless Second Switch
Sada pro rekonstrukci nebo modernizaci
interiéru poslouží především tam, kde
chcete přidat nebo změnit umístění
vypínačů a ušetřit uživateli sekání zdí,
nutnost ukládat nová kabelová vedení
s nepořádkem při montáži a současně
výrazně zkrátit čas instalace nových
vypínačů. Výhodou tohoto řešení je
instalace aktoru pod stávající klasický
vypínač 230V, který jednoduše připojíte
na binární vstup aktoru a světlo můžete
tak i nadále ovládat tímto vypínačem 230V. Bezdrátové tlačítko instalujte na libovolném povrchu a
získáte tak možnost ovládat světlo z dalšího místa. Samozřejmostí je možnost přidat další bezdrátová
tlačítka a ovládat tak osvětlení nebo spotřebiče z více míst. Typickým příkladem využití sady je chybějící
vypínač na chodbě nebo v ložnici u postele pro ovládání osvětlení.
Sada obsahuje: spínací aktor 10A s binárním vstupem 230V a bezdrátové tlačítko.

RF Stmívací sada CPAD-00/213, 193728 - Wireless Dim All
Sada pro aplikace, kde je požadováno
plynulé a bezhlučné stmívání libovolného
stmívatelného zdroje (halogenky 230V,
žárovky, LED žárovky, ESL úsporky) bez
žhnutí ve vypnutém stavu. Instalaci
komponent lze realizovat během
několika minut, protože stmívací sada je
připravena a naprogramována pro
rychlou instalaci a ovládání stmívání
odkudkoli. Je flexibilnější než použití
tradičního stmívače.
Sada obsahuje: smart stmívací aktor 0-250W a bezdrátové tlačítko.
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Sady GO Wireless pro ovládání zastínění, vytápění a vzduchotechniky
RF Roletová sada CPAD-00/214, 193729 - Wireless Shading
Dopřeje pohodlí vašim zákazníkům
v bezdrátovém ovládání el. rolet a žaluzií,
střešních oken, zastínění, závěsů nebo
brány. Sada je naprogramovaná. Rychlá
instalace tlačítka na libovolný povrch,
roletový aktor se instaluje do krabice
v ostění okna a v blízkosti motoru. Při
použití
dalších
tlačítek
možnost
centrálního ovládání.
Sada obsahuje: roletový aktor 6A/230V pro ovládání pohonu v obou směrech a bezdrátové tlačítko.

RF Vytápěcí sada CPAD-00/217, 193732 - Wireless Heating
Sada pro regulaci vytápění v místností s
PWM řízením různých zdrojů vytápění.
Vhodné pro el. přímotopy a topné panely,
infrazářiče, regulaci hlavic teplovodního
podlahového vytápění nebo radiátorů a
také el. podlahového vytápění (podlahový senzor PT1000 typ CSEZ-01/36,
177263 není součástí balíčku). Dotykový
termostat s modrým podsvícením lze
umístit na libovolný povrch a zvolit tak
ideální místo pro měření teploty a vlhkosti
v místnosti. Týdenní časový program a
přednastavené teploty pro vytápění lze snadno uživatelsky měnit. Teploty: Komfort, Útlum, Noc,
Ochrana proti mrazu a Uživatel. Termostat umožňuje rovněž řízení klimatizace, spínání ventilátoru při
vysoké vlhkosti a dotykovými tlačítky na displeji lze ovládat zastínění a spínat osvětlení - volitelně.
Napájení termostatu: 2x baterie AAA nebo z napáječe 12 - 24V.
Sada obsahuje: vytápěcí aktor s PWM regulací 10A a bezdrátový dotykový termostat.

RF Ventilační sada CPAD-00/216, 193731 - Wireless Ventilation
Sada vhodná pro řízení ventilačních
jednotek rekuperačních systémů. Sadou
lze snadno nastavit výkon ventilace ve
třech stupních (MIN, 50%, MAX), příp.
zapnout intenzivní ventilaci MAX na 10
nebo 30 minut. Sada je naprogramována
a připravena pro snadnou instalaci a
propojení s ventilační jednotkou přes
standardní Perilex zásuvku, bezdrátové
tlačítko lze umístit na libovolné místo
v interiéru pouhým nalepením.
Sada obsahuje: aktor se dvěma výstupy pro aktivaci druhého a třetího stupně ventilační jednotky
(první stupeň je sepnut vždy) a bezdrátové tlačítko pro aktivaci 4 režimů ventilace.
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Ovládání sad GO Wireless ze smartphonu – RF xComfort Bridge
Určeno pouze pro spínací sady CPAD-00/212 a CPAD-00/215 a stmívací sady CPAD-00/213

RF xComfort Bridge CBCA-00/01, 196811
Jednotka s bezdrátovou komunikací pro ovládání až
60 světelných okruhů nebo spotřebičů v místní síti ze
smartphonu. RF Bridge se připojuje do routeru v domě
LAN kabelem, ke kterému mohou být přes WiFi
připojeny současně až 4 smartphony. Celkem lze
ovládat až 60 spínacích, stmívacích nebo analogových
aktorů nové generace v přímém dosahu jednotky.

Aplikaci pro mobilní telefon lze stáhnout
bezplatně z Google či Apple obchodu.
Pojmenování aktorů a místností, výběr grafické
značky z databáze včetně vytvoření vlastních
světelných scén v aplikaci je snadné a intuitivní,
zvládne jej běžný uživatel bez nutnosti znalosti
programování. Pro spárování RF Bridge
k aktoru není vyžadován žádný software ani
USB skener.
Funkcionality: 60 aktorů nové generace, 20 místností, 20 scén, 14 plánovačů včetně astrohodin, 100
senzorů pro centrální a lokální ovládání, změna stmívacích profilů v App, možnost pojmenování aktorů
a výběr grafické značky, lokální síť, možnost update firmware jednotky z App. Na vývoji dalších
funkcionalit, jako je vzdálený přístup a řízení topení a zastínění pracujeme (konec roku 2020).
Sada obsahuje: RF xComfort Bridge, USB napájecí zdroj 5V a LAN-UTP kabel.

Bezdrátová tlačítka pro rozšíření ovládání sad
Potřebujete ovládat světla a spotřebiče z více míst? Přidejte další RF tlačítka nebo RF dálkové
ovládače a jednoduše je spárujte s již nainstalovanými aktory.
Vybrat si můžete kompletní tlačítka s bílým rámečkem a klapkou

- 2b. tlačítka CPAD-00/193, 173411
vhodná pro ovládání světla nebo spotřebiče z dalšího místa, rovněž pro funkci
centrálního ovládání

- 4b. tlačítka CPAD-00/194, 173412 a 8b. tlačítka CPAD-00/195, 173413
vhodná pro ovládání více světel či spotřebičů z více míst a pro centrální funkce
Klapky tlačítek lze vyměnit a nahradit klapkou s potiskem.
Rámečky lze vybrat z široké nabídky výrobců 55x55 mm.
Pro více informací navštivte www.xcomfort.cz nebo kontaktujte
linku technické podpory T: 267 990 440.
Interaktivní videa, jak párovat tlačítka k aktoru snadno ve 3 krocích na: www.xcomfort.cz
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