Chytrá elektroinstalace EATON xComfort
Bezdrátová elektroinstalace

Eaton Elektrotechnika, s.r.o.
Komárovská 2406
Praha

BYT velikost 3 + kk

Design RF tlačítek - White (bílá) 55x55 mm
Standardní varianta řízení a ovládání bytu - systém RF xComfort
Počet komponent v případě odlišných požadavků upravte.

Přehled navržených funkcí v základní variantě pro byt 3+kk
- Návrh obsahuje špičkovou bezdrátovou technologii xComfort vhodnou pro jakýkoliv dům nebo byt ať se jedná o rekonstrukci nebo novostavbu. Chytrá elektroinstalace EATON xComfort kdykoliv v budoucnu umožní snadné rozšiřování a změny dle
nových požadavků uživatelů bez sekání, prachu a špíny a nutnosti vést nová kabelová vedení. Systém je velmi variabilní. Instalace využívá standardní velikost rozváděče jako je u běžné instalace – silové kabely ke koncovým spotřebičům, světlům a
žaluziím a ostatním koncovým prvkům není nutné vést do hvězdy a ovládací místa propojovat kabelem, jak tomu je u sběrnicové elektroinstalace. To je velká výhoda - tato příprava je výrazně levnější než sběrnicová varianta. Instalace bude
realizována jako klasická, přičemž aktor pro ovládání koncového prvku se instaluje v jeho blízkosti - pod klasický vypínač jen do hlubší krabice KPR68.
- Chytrá jednotka Smart Manager zajišťuje komfortní, bezpečnostní, časové a ostatní logické funkce pro automatické řízení bytu. Se všemi prvky systému komunikuje bezdrátově, což umožňuje snadné pozdější rozšíření anebo změny instalace bez
nepořádku. Je připojena do internetu, je zajištěno vzdálené ovládání pomocí App xComfort (iOS a Android) – zdarma pro neomezený počet uživatelů včetně připojení zdarma na Eaton server.- Systém v bytě udržuje příjemné klima dle různých
požadavků uživatelů – tzv. zónová regulace vytápění. V každé místnosti lze individuálně zvolit požadovanou teplotu a čas zátopu dle přednastavených topných režimů. V pokojích jsou regulovány otopné desky radiátorů a v koupelně topný žebřík
pomocí termoelektrických hlavic 230 V. V koupelně rovněž předpokládáme řízení el. podlahového vytápění a komfortní spínání el. topné tyče v letním provozu. Pokud budou instalovány rovněž podlahové konvektory, budou zahrnuty do sytému
řízení.
- Návrh uvažuje rovněž ovládání chladících jednotek v bytech s vyšším standardem.
- Systém se postará o regulaci ventilátoru na zvýšené otáčky v případě požadavku na rychlé provětrávání při zvýšené vlhkosti v koupelně nebo kuchyni, ručním sepnutím tlačítek v požadovaných místech nebo automaticky při odchodu. V případě
dlouhodobého odchodu je byt provětrávám na základě nastaveného časového plánovače – na požadovaný čas nebo při zvýšené vlhkosti byt provětrá ve zvýšeném režimu.
- Komfortní ovládání osvětlení a žaluzií prostřednictvím scén a centrálního tlačítka při odchodu včetně automatického řízení zastínění (čas a astrohodiny).
- Vyhodnocení spotřeby všech energií (teplá a studená voda, elektro, náklady na vytápění přehledně v grafech).
- Centrální tlačítko při odchodu automaticky aktivuje útlumový režim pro vytápění (teplota Standby/Noc), aktivuje automatiku pro zastínění žaluzií, centrálně zhasne osvětlení (příp. také požadované spotřebiče) a aktivuje bezpečnostní funkce při
otevření vstupních dveří (volitelně také při nežádoucím pohybu v bytě). Útlumový režim sníží celkové náklady na vytápění bytu. Bezpečností funkce při požáru a zaplavení jsou vždy aktivní.
- Ovládání všech funkcí je umožněno z chytrého telefonu nebo tabletu, SMART TV v bytě nebo vzdáleně mimo byt v rámci internetu odkudkoliv ze světa.
- Možnost hlasového ovládání - systém ALEXA od Amazone - stačí doplnit jednotku Amazone Echo Dot.

BYT 3+kk
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1
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VYTÁPĚNÍ - obyvací pokoj

CPAD-00/198
CSEZ-01/36

Název položky
Řízení

CHCA-00/01

5x stmívané a 3x spínané osvětlení, 5x žaluzie, 4x radiátor, 1x topný žebřík, 1x el. podlahovka, 1x klimatizace, 1x ventilace, 1x PIR, 2x dveřní/okenní kontakt,
senzor, 1x senzor zaplavení, 4x měření spotřeby

1x kouřový

Poznámky k montáži, zapojení apod.

Chytrá jednotka Smart Manager, TCP/IP, včetně napájecího zdroje 5 V DC, 2 W - pro místní a vzdálené
ovládání ze smartphonů, tabletů nebo Smart-TV, PC. APP pro ANDROID a iOS ZDARMA pro neomezený počet Montáž za TV nebo v blízkosti routeru. Napájení ze
zdroje 230V.
účastníků včetně připojení k Eaton serveru. Při doplnění jednotky Amazone Echo-Dot rovněž hlasové ovládání.

Montáž prvku
Místnost

Rozváděč sRozváděč slaboproud

ANO za TV

nejlépe zde

RF Digitální pokojový termostat pro topení/chlazení s vlhkoměrem a podsvíceným dotykovým displejem, dvě
touch tlačítka pro vyvolání světelných scén SM, baterie 2x AAA, 55x55x mm, lesklá bílá - v obyvacím pokoji měří
a zobrazuje teplotu a vlhkost, včetně venkovní teploty z extermího senzoru PT1000. Při změně provozního
režimu, času zátopu nebo požadované teploty se hodnoty pro regulaci automaticky upraví v chytré jednotce SM.
Dvě dotyková tlačítka na displeji. Přednastavené scény lze uživatelsky měnit ve smartphonu.

Montáž v obyváku na samostatnou krabici KPR 68 (ne
do nás. rámečku a ke dveřím). Přívod 230V ze sv.
obvodu ukončený na wago svorkách pro případné
napájení ze sítě 230 V. Od termostatu slaboproudý
stíněný kabel JYSTY 2x0,5 k senzoru venkovní teploty
PT1000.

ANO KPR 68

Senzor venkovní teploty PT1000, -50 až 200 °C - připojen na termostat s dotykovým displejem

Vyvést navenek do PVC krabičky, kastlíku žaluzií…

VENEK

RF Vytápěcí aktor PWM 1A / 230 VAC (spíná L) pro termoelektrické hlavice, tiché spínání, měření spotřeby el.
energie - zavírání elektroventilu topné vody radiátoru

Aktor v krabici KPR 68, vyvedení kabelu pro
termoelektrickou hlavici přes záslepku vypouklou

ANO KPR 68

Redukční adaptér nižší pro CHVZ-01/041- Heimeier (Korado), Honeywell, IVAR, Siemens, Taco

Na radiátoru

ANO
ANO

194374

1

1891

CMMZ-00/18

118867

2

55

110

CHVZ-01/04

179678

2

614

1 228

Termoelektrická hlavice vytápění NC, 230V AC / 1 W (hlavice s velmí nízkým příkonem)

Na radiátoru

RF Digitální pokojový termostat pro elektrické podlahové topení s vlhkoměrem a podsvíceným dotykovým
displejem, dvě touch tlačítka pro libovolné využití, baterie 2x AAA, 55x55x mm, lesklá bílá - měří a zobrazuje
teplotu a vlhkost (pro automatické spínání ventilátoru dle vlhkosti), včetně zobrazení teploty podlahy z externího
senzoru PT1000. Při změně provozního režimu, času zátopu nebo požadované teploty se hodnoty pro regulaci
automaticky upraví v chytré jednotce SM. Dvě dotyková tlačítka na displeji.

Montáž v koupelně na samostatnou krabici KPR 68 (ne
ke dveřím a nás rámečku). Přívod 230 V ze sv. obvodu
ukončený na wago svorkách pro případné napájení ze
sítě 230 V. Na termostat připojit senzor podlahy PT1000,
ANO KPR 68
instalace v PVC trubce.
Položit do PVC trubky a zavést pod termostat s
displejem do samostatné krabice KPR 68
ANO

1 891

CPAD-00/198

187712

1

2665

2 665

CSEZ-01/36

177263

1

582

582

CHAU-01/01-16

194373

1

1785

1 785

CSAU-01/01-10

172937

1

1569

1 569

CMMZ-00/18

118867

1

55

55

CHVZ-01/04

179678

1

614

614

VYTÁPĚNÍ KOUPELNA
Topný žebřík + el. patrona + el. podlahovka + ventilace

CHAU-01/01-1E

Senzor teploty podlahy PT1000, -50 až 200 °C - připojen na termostat s dotykovým displejem
RF Vytápěcí aktor PWM 16A / 230 VAC (spíná L), hybridní technologie spínání v nule s měřením spotřeby el.
energie do výkonu 3680 W - spínání el. podlahového vytápění, spínání v nule proudu bez proudových rázů.
Vyhodnocení spotřeby elektrické energie v grafu ve SMART zařízeních
RF Spínací aktor 10 A / 230 VAC - zavírání elektroventilu topné vody teplovodního žebříku

Montáž do krabice KPR 68 pod termostatem s
dotykovým displejem
Aktor v krabici KPR 68, vyvedení kabelu pro
termoelektrickou hlavici přes záslepku vypouklou

Redukční adaptér nižší pro CHVZ-01/041- Heimeier (Korado), Honeywell, IVAR, Siemens, Taco

Na radiátoru

ANO

Termoelektrická hlavice vytápění NC, 230V AC / 1 W (hlavice s velmí nízkým příkonem)

Na radiátoru

ANO

172939

1

1785

1 785

CSAU-01/01-10

172938

1

1679

1 679

CRCA-00/04

118781

2

1785

3 570

RF Pokojový termostat 0-40°C, baterie 2x AAA - měření prostorové teploty

CSAU-01/01-10

172937

2

1569

3 138

CMMZ-00/18
CHVZ-01/04

118867
179678

2
2

55
614

110
1 228

CHVZ-01/05

195213

1835

0

0

CAAE-01/01

240697

1732

0

CSAU-01/02

240694

1

1637

1 637

CJAU-01/02

240696

5

1679

8 395

CBEU-02/03

182450

1282

0

CSAU-01/01-10

172937

1569

0

CSAU-01/01-10

172938

1679

5 037

CDAU-01/04

182443

1732

0

172940

1671

0

CSAU-01/01-16

172942

1891

0

CIZE-02/01

118799

1

1637

1 637

CIZE-02/01

118799

1

1637

1 637

CMMZ-00/13

110773

1

CBMA-02/01

104921

CSAU-01/01-16

5

624

624

2017

0

300918

1

2553

2 553

CDWA-01/3a

300294

2

1282

2 564

CBEU-02/02

265627

1

1282

1 282

CSEZ-01/18

110748

1

824

824

CSAU-01/01-10

172937

1569

0

CSEZ-01/19

110749

1

729

CSEZ-01/20

110770

1

157

CBEU-02/02

265627

1282

CPAD-00/193

173411

850

0

CPAD-00/194

173412

977

ANO KPR 68

ANO KPR 68

ANO

RF Spínací aktor 10 A / 230 VAC - zavírání elektroventilu topné vody radiátoru

Bez krabice, nalepení na zeď
Aktor v krabici KPR 68, vyvedení kabelu pro
termoelektrickou hlavici přes záslepku vypouklou

Redukční adaptér nižší pro CHVZ-01/041- Heimeier (Korado), Honeywell, IVAR, Siemens, Taco
Termoelektrická hlavice vytápění NC, 230V AC / 1 W (hlavice s velmí nízkým příkonem)

Na radiátoru
Na radiátoru

ANO
ANO

RF Hlavice bateriová s motorickým pohonem pro radiátory, bateriové napájení

na radiátor pro ventil Haimayer

ANO

RF Spínací aktor bezpotenciálový 8 A / 230 VAC - spínání el. termoventilu 12 V DC /1,8 W topné vody
podlahového konvektoru.
RF Analogový aktor 0/10 VDC, 230 VAC - plynulé ovládání otáček ventilátoru podlahového konvektoru
automaticky nebo ručně např. v oblíbených scénách (sledování TV, spánek, MIN, MAX a pod.)

V rozváděči zdroj 13,5 VDC / 60-100 W, v kastlíku
konvektoru termoventil 12 V DC 1,8W. Propojení - Kabel
3Cx1,5.
Slaboproudý stíněný kabel JYSTY 2x0,8. Délka modulu
130 mm. Analogové ovládání řídí otáčky ventilátoru.

ANO KPR 68

ANO KPR 68

ANO
ANO

RF Dvojité binární vstupy 2x 230 VAC - pro začlenení povětrnostní automatiky (kontakty 230V)

Instalace do klimatizační jednotky nebo zařízení nebo do
krabice KPR 68.
ANO KPR 68
Přívod pro všechny rolety může být z jednoho jističe.
Vývod motoru připojit v KPR 68 na roletový aktor.
ANO KPR 68
Příprava kabeláže pro povětrnostní automatiku, instalace
bináru 230V do krabice KPR 68

RF Spínací aktor 10A / 2300W, hybridní technologie spínání v nule - spíná všechny typy světelných zdrojů

Montáž do krabice KPR 68 pod tlačítko/vypínač 230V

ANO KPR 68

RF Spínací aktor 10A / 2300W, hybridní technologie spínání v nule s 1xBIN vstupem 230V pro ovládání
klasickým tlačítkem 230V - vnitřní osvětlení - spíná všechny typy světelných zdrojů

Montáž do krabice KPR 68 pod tlačítko/vypínač 230V

ANO KPR 68

RF SMART Stmívací aktor 250 W - stmívá všechny běžné typy zátěží včetně LED (ne LED pásky a zářivky)

Montáž do krabice KPR 68 pod tlačítko/vypínač 230V

ANO KPR 68

RF SMART Stmívací aktor 250 W / 230 VAC s 2xBIN vstupem 230V pro ovládání klasickým tlačítkem /
dvojtlačítkem 230V - stmívá všechny běžné typy zátěží včetně LED (ne LED pásky a zářivky)

Montáž do krabice KPR 68 pod tlačítko/vypínač 230V

ANO KPR 68

Montáž do krabice KPR 68 pod zásuvku 230V

ANO KPR 68

Montáž do krabice KPR 68 pod zásuvku 230V

ANO KPR 68

RF Spínací aktor 8A / 230 VAC (bezpotenciálový) - ovládání klimatizace beznapěťovým kontaktem
RF Roletový aktor 6 A/230 VAC s bezpečnostními funkcemi - ovládání motorických pohonů 230V

RF Spínací aktor 16 A / 3680W, hybridní technologie spínání v nule - zásuvkové okruhy a spotřebiče
RF Spínací aktor 16 A / 3680W, hybridní technologie spínání v nule včetně binárního vstupu pro externí ovládání
(např. povel HDO) - zásuvkové okruhy a spotřebiče do 3680 W s vyhodnocením spotřeby elektrické energie v
grafu ve SMART zařízeních
RF Dvojitý impulsní 2x S0 vstup pro měření spotřeby vody - studená voda + teplá voda

Připojit na vodoměry teplé a studené vody (SO vstup) kanál A a kanál B.

RF Dvojitý impulsní 2x S0 vstup pro měření spotřeby - teplo (kalorimetr) + elektrřina (3f.elektroměr 1 tarif)

Připojit na kalorimetr - kanál A. Elektroměr 3fáz připojit na
kanál B - síněný kabel JYSTY 2x0,8 až k 3f. Elektroměru.

Napájecí adaptér vestavný 230 VAC / 24V DC pro CIZE-02/01

Přívod 230V do PVC krabice IP55 - napájí všechny CIZE

RF PIR detektor pohybu, 110°, 12 m, baterie 2x AAA - při detekci pohybu aktivuje alarmové funkce. V normálním
režimu spíná osvětlení. Umístění na chodbě nebo u dveří balkónu.
RF PIR detektor pohybu bílý, 90°/8m, baterie 1x CR2450 nebo 230 VAC, různé způsoby montáže - zapuštěná
nebo nástěnná do stropu / na povrch / do rámečku 55mm - automatické ovládání osvětlení, ve spolupráci se
stmívačem stmívací funkce např. v nočním režimu domu. Rovněž bezpečnostní funkce - při neoprávněném
vstupu rozsvícení všech světel, vytažení rolet a odeslání notifikační zprávy. Umístění na balkoně nebo na chodbě
u vstupních dveří.

PVC krabice IP55 v koupelně v šachtě

Montáž na zeď na vruty bez krabice.

ANO

Vestavná nebo nástěnná montáž na strop, nástěnná na
zeď, rovněž do PVC krabice KPR 68 s rámečkem
55x55xmm.

ANO, bez krabice nebo i KPR 68

RF okenní / dveřní kontakt, baterie typ CR2, teplá bílá - vstupní dveře a okno, bezp. funkce, blokování topení
RF Dvojité binární vstupy 2x bezpotenciálový kontakt, baterie 3 V - pro připojení detektoru kouře a senzoru
zaplavení do RF systému

Na BIN vstup připojit senzor kouře a dveřní kontakt.

nejlépe zde

Senzor zaplavení vnitřní, akustický a reléový výstup, napájení 9 V - myčka nebo pračka
RF Spínací aktor 10 A / 230 VAC - zavírání elektroventilu vody 230V

Příprava pro uzávěry vody - TV a SV. Musí zde být napětí
230V, ukončené svorkami WAGO.

729

Detektor kouře, akustická a optická indikace, napájení 9 V

Do senzoru kouře vložit tranzistorový výstup.

ANO

157

Tranzistorový výstup detektoru kouře CSEZ-01/19 - pro připojení do systému řízení přes CBEU-02/02

Slaboproudý LAN kabel, připojit na binární vstup.

ANO

0

RF Dvojité bin. vstupy 2x bezpot. kontakt, baterie 3 V - napojení na externí systém EZS
RF Tlačítko 2-bodové 55x55 mm kompletní - EATON WHITE

Bez krabice, nalepení na zeď

ANO

RF Tlačítko 4-bodové 55x55 mm kompletní - EATON WHITE

Bez krabice, nalepení na zeď

ANO

977

#########

OVLÁDÁNÍ

1

Celkem brutto

Bezpečnost - alarmové funkce

CBMD-02/01

Energie BYT

9 555

182444

Spotřebiče

1911

CDAU-01/04-I

Osvětlení

1637

KLIMATI Žaluzie
ZACE
Rolety

240694

Podlahové
konvektory

CSAU-01/02

3

VYTÁPĚNÍ
ostatní pokoje

CSAU-01/01-10

RF Spínací aktor 10 A / 2380 W, hybridní technologie spínání v nule včetně binárního vstupu pro externí ovládání
(např. blokování HDO) - spínání el. topné tyče topného žebříku (max. 2380 W) v letním režimu s vyhodnocením Montáž do krabice KPR 68 pod zásuvku pro připojení
spotřeby elektrické energie v grafu ve SMART zařízeních.
topného žebříku
Ventilátor zakabelovat do krabice KPR 68 pod vypínač u
RF Spínací aktor 10 A / 230 VAC s BIN vstupem - spínání ventilátoru dle vlhkosti, ovládání klasickým tlačítkem
230V a také automaticky ze systému
dveří.

ANO KPR 68

Kč bez DPH

Smart Manager je připojen do bytového WiFi routeru - pro vzdálené ovládání mimo byt je nezbytné připojení routeru do internetu. Veškerá uživatelská nastavení pro regulaci topení (teploty a vytápěcí časy), světelné scény, ostatní časová nastavení
apod. se provádí ze smartphonu nebo tabletu, případně i z PC. Ovládání z chytrých telefonůs APP Smart Home xComfort - OS Android a Apple. Ovládání z ostatních telefonů s jiným OS nebo SMART-TV či PC/NB se využije webový prohlížeč. Podpora
hlasového ovládání ALEXA. V případě dalších požadavků Smart Manager nabízí mnoho dalších funkcí, které se nechají později rozšířit dle přání uživatele. Centrální tlačítko při odchodu aktivuje vytápění bytu do útlumu, dojde k aktivaci bezpečnostních
funkcí a vypnutí spotřebičů či zhasnutí světel. Při delším stisku se např. zatáhnou rolety či vypne ventil vody. To má vliv na snížení celkové spotřeby na vytápění.
Návrh: Pávek Jaromír, 724 281 319, JaromirPavek@Eaton.com
Specifikace systémových prvků xComfort je uvedena v brutto ceníkových cenách Eaton bez DPH. Ceny jsou platné do 30.5. 2021. Koncovou netto cenu zjistíte u systémového partnera, který vám připraví cenový návrh včetně ostatních přístrojů,
rozváděčů, kabeláže, montáže a odborné naprogramování systému.
Díky tomu, že RF prvky komunikují bezdrátově, instalaci lze realizovat i postupně po jednotlivých modulech. Doporučujeme instalovat hluboké krabice KPR 68.
Design rámečku RF tlačítek a dotykových termostatů je navržen v rozměru 55x55 mm - rámeček může být vyměněn např. ze sortimenu ABB Levit, Merten/Schneider, Gira, Berker a další.
Přehled odborníků xComfort s certifikací společnosti EATON lze najít na stránkách www.xcomfort.cz

