Eaton xComfort GO WIRELESS

Øk lønnsomheten med
trådløse startpakker som er
enkle å installere

“Hvordan jobbe smartere og raskere?” Eaton GO WIRELESSpakker forenkler installasjon av betjeningsutstyr for belysning,
solskjerming, ventilasjon og mer - for nybygg og eksisterende
boliger.

En smartere installasjon for dagens bolig...

plasser den her ... og/eller ...

UTEN BORING

Eaton GO WIRELESS
er enklere å installere enn tradisjonelt utstyr. Ingen større inngrep
i boligen, banking og trekking av kabler. Du leverer en enkel og pålitelig,
trådløs styring.
Og fordi installasjonen er så enkel, kan kundene ombestemme seg uten
at det skader bunnlinjen. Endringer som tidligere tok timer, kan nå gjøres
på få minutter.
Våre Eaton GO WIRELESS-pakker er designet for de brukstilfellene du
møter oftest. Våre produkter hjelper profesjonelle montører å legge til
betjeningsutstyr raskt, rent og fleksibelt. Utstyret er både trådløst og
forhåndsprogrammert, noe som betyr rask og enkel montering på en
hvilken som helst flat overflate, inkludert glassvegger.
Best av alt, alle Eaton GO WIRELESS-produkter kan når som helst utvides
med tilleggsfunksjoner. Arbeidet du utfører nå, kan du bygge videre på
neste gang.

Maksimal fleksibilitet
Eatons trådløse brytere kan
kombineres med rammer fra
en rekke produsenter. De
integreres sømløst med
dine foretrukne brytere og
stikkontakter, enten det er
eksisterende bolig eller
en ny bolig.
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Husk: med Eaton GO
WIRELESS-pakker er
det enkelt å legge til flere
betjeningspunkter senere
hvis du bestemmer deg
for at du trenger enda
større fleksibilitet.

UTEN STØV

UTEN KABLER

UTEN STØRRE
INNGREP

Du kan velge:
FÆRRE FEIL

TIDSSPARENDE

• 	Wireless Switch All, Elnr 4560760 - Installeres
raskt og enkelt overalt der kundene vil ha en bryter
for å styre lys eller apparater. Ideell for å forbedre
funksjonaliteten når eksisterende brytere er
upraktisk plassert. Leveres med en aktuator og
en trådløs bryter.
• 	Wireless Second Switch, Elnr 4560763 - Når
kunden ønsker å styre en lampe eller et apparat fra
mer enn bare én eksisterende bryter i hjemmet.
Ved å montere aktuatoren bak en eksisterende,
konvensjonell bryter, kan du enkelt montere en
ekstra, mer praktisk, trådløs bryter på et sted hvor
du trenger den. Wireless Second Switch sørger for
sømløs drift av en lampe eller et apparat fra to
betjeningspunkter.

• 	Wireless Dim All, Elnr 4560761 - En trådløs dimmer som
demper alle dimmbare lyskilder, kan styres fra det stedet
kundene ønsker i sine hjem. Wireless Dim All monteres
på minutter og gjør det enkelt å installere dimmeutstyr
der det trengs. Wireless Dim All er mer fleksibel enn
«tradisjonelle» dimmere og inkluderer en dimmeaktuator
og en trådløs bryter.
• 	Wireless Shading, Elnr 4560762 - Oppnå økt komfort og
bekvemmelighet for kundene dine med trådløse brytere
som styrer 230V drevne markiser, persienner, screens
eller gardiner. Pakken er rask å installere på alle typer
overflater og leveres med en persienneaktuator og en
trådløs bryter.
• 	Wireless Ventilation, Elnr: 4560764 - Installer en trådløs
bryter raskt for å styre ventilasjonshastigheten når
kundene ønsker det. Monteres lett på alle typer overflater
i hjemmet.

Installasjon
De forhåndsprogrammerte Eaton GO WIRELESS-pakkene
er designet for enkel og grei installasjon.
Fullfør jobbene raskere. Dette vil gi deg sjansen til å gjøre
mer på kortere tid, og forbedrer din fortjeneste kraftig.
Ikke glem hvordan alle Eaton GO WIRELESS-pakkene kan
ekspanderes og utvides. Så på et senere tidspunkt kan du
tilby kunden muligheten til å legge til ytterligere, trådløst

betjeningsutstyr for lys, dimmere, 230V markiser/
persienner eller mekanisk ventilasjon - fra flere steder,
fra en eller flere masterbrytere, via timere eller via en
app. Det er bare å fortsette å legge til ekstra xComfortkomponenter.

Trinn 2
Bestem om det ønskes ekstra
betjeningspunkter. Mer
bekvemmelighet for dem,
flere muligheter for deg.

Kunden din kan oppgradere til et
Smarthus med bare tre enkle trinn!
Kunden din kan oppgradere til et Smarthus med
bare tre enkle trinn!

• 	Styr en lampe/persienner eller
lamell/ventilasjon med en eller
flere ekstra, trådløse brytere.

En løsning på kundens utfordringer med styring av
lamper (både dimming og av/på), persienner/
• 	Styr en gruppe lamper eller
markiser eller ventilasjon med GO
persienner/markiser med en
WIRELESS-løsninger vil resultere
(eller flere) «master»-bryter (e).
i fornøyde kunder når du hjelper
dem å oppgradere til et
Smarthus med tre
Finn den riktige pakken
enkle trinn:
som passer til kundens behov.

Trinn 1

Trinn 3
Ønsker kunden å legge til flere funksjoner,
som for eksempel timere eller app-styring?
Kunden din kan ha flere behov. For eksempel
ønsker de kanskje å legge til
tilstedeværelsesimulering når de drar på ferie. De
ønsker kanskje styring via en app, også eksternt.
De kan oppnå dette og mye mer ved bare å legge
til én komponent som du installerer.

GO Wireless kan enkelt
utvides med flere smarte
og energisparende xComfortløsninger - i akkurat det tempoet
som ønskes.

Du kan lære mer om Eaton GO WIRELESS
-pakker ved å gå inn på www.xComfort.no/gowireless
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