Eaton xComfort

Senzor dveří / oken

Senzor dveří / oken xComfort je bezdrátový tenký senzor pro
monitorování dveří a oken, který také umožňuje aktivaci funkcí
inteligentní domácnosti.
Šetřete energii a zvyšujte své pohodlí a bezpečnost.

www.eaton.com/xcomfortsensor

xComfort
Senzor dveří / oken
Na první pohled
•

Dlouhá životnost baterie se standardní baterií CR2

•

Snadná a flexibilní instalace pomocí šroubů nebo lepicí pásky

•

Plně kompatibilní s xComfort RF

•

Elegantní a kompaktní design, který se hodí do každého interiéru

Funkce a vlastnosti
Senzor dveří / oken xComfort s povrchovou montáží se používá
ke sledování dveří nebo oken. Je k dispozici v různých barvách,
aby ladil s jakýmkoli interiérem.
Senzor a magnet lze připevnit na dveře nebo okno lepicí páskou
nebo šrouby. Jsou také k dispozici distanční podložky, aby zajistily
zapuštěnou montáž magnetu a kontaktu.

Senzor dveří / oken je napájen baterií a používá baterii CR2,
kterou lze snadno vyměnit bez speciálního nářadí.
Vícebarevná LED dioda indikuje, kdy je baterie téměř vybitá a je
třeba ji vyměnit, nebo zda jsou nutná jiná nápravná opatření.
Pomocí tlačítka na zařízení mohou uživatelé zvolit, zda bude příkaz
ON odeslán, když jsou dveře / okno zavřené nebo otevřené.
Senzor dveří / oken je součástí výkonného systému xComfort.

Možná aplikace
Senzor dveří / oken xComfort je univerzálním řešením pro
monitorování dveří a oken a ovládání světel a teploty uvnitř vašeho
domu. Významně přispívá k úsporám energie a zvýšené úrovni
pohodlí a bezpečnosti.
Šetří energii: jakmile otevřete
dveře
nebo
okno,
senzor
xComfort nastaví vytápění na
protimrazovou ochranu a vrátí
teplotu na komfortní úroveň až po
zavření dveří nebo okna.
Klid / bezpečnost: po otevření
dveří nebo oken senzor zabrání
zavření rolet. K ověření, že
dveře / okna nebo rolety nebyly
poškozeny, není nutná žádná
vizuální kontrola.

2

Zvýšený komfort / bezpečnost:
můžete nastavit senzor dveří /
oken xComfort tak, aby rozsvítil
světla, jakmile otevřete vchodové
dveře, a můžete je dokonce
kombinovat s naprogramovanými
makry při návrat domů - nebo jej
můžete použít k jednorázovému
zapnutí světla ve vašem šatníku
když otevřete dveře skříně.
Klid v duši: pokud je aktivován
režim „Alarm pryč“, ovladač
xComfort vám zašle upozornění v
případě, že bylo ponecháno
otevřené okno.

EATON xComfort – Senzor dveří a oken

•

Chcete ovládat své dveře a okna na dálku?

•

Plýtváte energií ve svém domě, aniž byste o tom věděli?

•

Už vás unavují neohrabaná a ošklivá zařízení bez
inteligentních funkcí?

xComfort Senzor dveří / oken s výběrem ze 4 různých povrchových úprav, které se hodí do všech interiérů
Technické specifikace
Napájení z baterie, CR2 3 V (baterie je součástí balení)
Životnost baterie 5 let (TYP)
Indikace slabé baterie pomocí LED
Frekvence 868,3 MHz (kompatibilní se systémem xComfort)
Indikace stavu RF připojení pomocí vícebarevné LED
Stupeň krytí IP20
Provozní teplota 0 - 40 ° C
Montáž pomocí šroubů nebo lepicí pásky (součást balení)

Informace o výběru

Typové označení

Barva

Obj.číslo

CDWA-01/3a

Teplá bílá

300294

CDWA-01/3b

Zářivě bíla

300295

CDWA-01/3c

Šedá

300296

CDWA-01/3d

Hnědá

300297

xComfort: Bezdrátové řešení společnosti Eaton
xComfort je robustní a spolehlivý bezdrátový systém společnosti
Eaton pro automatizaci budov s prokázanou konkurenční výhodou.
Zjednodušuje a zrychluje instalaci a uvádění do provozu v
obytných a (lehkých) komerčních budovách a současně významně
snižuje náklady. Díky xComfortu mohou instalátoři svým
zákazníkům nabídnout vynikající přidanou hodnotu.
Možnosti sahají od flexibilních, nízkonákladových řešení
bezdrátového přepínání / stmívání až po kompletní systémy pro
zvýšení pohodlí, zabezpečení a zabezpečení i úspory energie.
xComfort je stejně ideální pro nové budovy i pro rekonstrukce.

EATON xComfort – Senzor dveří a oken
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Eaton is a power management company with 2018 sales of
$21.6 billion. Its energy-efficient solutions help customers
effectively manage electrical, hydraulic and mechanical power
more reliably, safely and sustainably. The company is
dedicated to improving the quality of life and the environment
through the use of power management technologies and
services. Eaton employs 99,000 people worldwide, and sells
products to customers in more than 175 countries.
For more information, visit Eaton.com.

To contact us please visit http://www.eaton.eu/Europe/
Electrical/CustomerSupport/ContactDetails/index.htm
For Technical support please get in contact with
techsupportemea@eaton.com
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