Eaton xComfort GO WIRELESS: Rask og enkel, trådløs styring

Plasser trådløse brytere
hvor og når du vil

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

UTEN BORING

Eaton GO WIRELESS
Ville det ikke vært fint å kunne legge til nytt betjeningsutstyr for lys,
lameller, apparater eller ventilasjon på steder hvor det ikke finnes noen
brytere nå?
Hvis du har slått fra deg tanken på å foreta slike endringer på grunn av
kostnadene, plunderet eller problemene med oppussing etterpå, så
finnes det et bedre alternativ: Eaton GO WIRELESS- startpakker.
Pakkene er laget for å skaffe trådløs funksjonalitet der du trenger det og
kan installeres raskt og rimelig av en av våre kvalifiserte installatører.
Ideelt for både eksisterende boliger og nybygg.
Best av alt, alle GO WIRELESS-pakkene kan utvides når som helst, med
funksjonalitet som timere og masterbryter. Alt kan oppgraderes. Hva med
å styre alle disse via en app på veien mot et smartere, grønnere og
sikrere hjem?
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Eatons trådløse brytere kan
kombineres med brytere fra
en rekke produsenter. De
integreres sømløst med
dine foretrukne brytere og
stikkontakter, enten det
er hjemme eller en del av
nye byggeprosjekter.

Husk: med Eaton GO
WIRELESS-pakker er
55
det enkelt å legge til
R
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5mm
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senere hvis du bestemmer
deg for at du trenger enda
større fleksibilitet.

Våre pakker inkluderer:
• 	Wireless Switch All - Ikke noe bryderi, ikke noe
stress. Styr lamper eller apparater fra hvor som helst
i huset ditt ved å legge til en trådløs bryter på et
passende sted.
• 	Wireless Second Switch - Ønsker du å kunne sette
inn en bryter for å supplere den vanlige bryteren og
så styre en lampe eller apparat fra et annet sted
i hjemmet? Med en trådløs sekundærbryter kan du
gjøre dette - trådløst.

• 	Wireless Dim All - Har du problemer når du dimmer LED,
for eksempel med summing, flimring eller ujevn
dimming? Kanskje LED-lyset ikke går helt av? Eller vil du
foreta en jevn dimming av lampene fra et sted hvor det for
øyeblikket ikke er noen bryter? Bruk Wireless Dim Allbryteren og plasser den der du trenger det i hjemmet.
• 	Wireless Shading - Leter du etter mer brukervennlige
måter å styre elektriske Markiser, persienner, screens
eller gardiner på? Wireless Shading lar deg montere en
trådløs bryter for solskjerming på alle overflater, i alle rom.
• 	Wireless Ventilation - Denne pakken gjør det enkelt
å montere en trådløs bryter for å styre ventilasjonen hvor
som helst i hjemmet ditt.

Eatons trådløse brytere kan kombineres med rammer fra
en rekke produsenter. De integreres sømløst med dine
foretrukne brytere og stikkontakter, enten det er
hjemme eller en del av nye byggeprosjekter.

For å få økt sinnsro kan du også legge til mange andre
funksjoner, som smarte timere for å simulere
tilstedeværelse når du er borte. Resultatet? Økt komfort,
større sikkerhet og samtidig energibesparelse.

Husk: med Eaton GO WIRELESS-pakker er det enkelt
å legge til flere betjeningspunkter senere hvis du trenger
enda større fleksibilitet.

Det er enkelt med Eaton GO WIRELESS.

Trinn 2

Tenk deg å kunne slå på lys i hjemmet ditt med det
samme du kommer inn døren om natten. Med Eaton er
det enkelt: bare plasser en hovedbryter ved inngangen.
Den slår på alle lys som er utstyrt med xComfort GOWIRELESS. Dette gjør det enkelt å slå av alle lysene
på én gang når du på vei ut.

Bestem om du trenger ekstra
betjeningsutstyr.
Du kan enkelt legge til flere trådløse
brytere og plassere dem der du
trenger dem:
• 	Styr en lampe/persienne eller markise/
ventilasjon med en eller flere
ekstra, trådløse brytere.

GO WIRELESS-løsninger gjør hjemmet ditt
smart med tre enkle trinn:

Trinn 1

• 	Styr en gruppe lamper eller persienner/
lameller med en (eller flere)
«master»-bryter(e).

Velg en pakke som passer til
dine behov.

Trinn 3
Bestem om du vil legge til flere
funksjoner, som for eksempel timere
eller app-styring.

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

Vil du lære mer?
Gå inn på www.xComfort.no/wirelessswitching
for ytterligere detaljer eller bli tilkoblet med
en verifisert lokal Eaton-installatør.

Hvis du reiser på ferie, trenger du ikke
å etterlate hjemmet ditt i mørke og gjøre det
innbydende for tyver. Du kan enkelt simulere
tilstedeværelse ved å styre lys og markiser
automatisk. Du kan til og med styre lys,
persienner og ventilasjon via en app, enten du
er hjemme eller borte. Du kan gjøre dette bare
ved å legge til én enkelt komponent!
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