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Utvalgsveiledning for
Eaton GO WIRELESS-startpakker
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Design kundens hjem med
trådløse brytere som sparer tid
og gir merverdi for kundene dine
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Smartere med
1-3 enkle
trinn …

GO WIRELESS, det er enkelt, det er raskt, rent og fleksibelt!
Velg ett eller flere bruksområder

START

Velg
bruksområde(r)

Forhånds
programmert
(Ingen opplæring
er nødvendig)

Koble en (gruppe med)
lampe(r)/stikkontakter 10 A

Dimme en (gruppe med)
lampe(r)/stikkontakter 250 W

Styre
persienne/gardin/lameller?

Styre mekanisk
ventilasjon

Legg til et betjeningspunkt på en
eksisterende mekanisk bryter (10A)

Wireless Switch All

Wireless Dim All

Trådløs solskjerming

Trådløs ventilasjon

Trådløs sekundærbryter

Trenger du en ekstra, trådløs bryter for å styre lyslampe/stikkontakt/markise eller ventilasjon?
JA

Trinn 2
(Tilleggsvalg)
Legg til flere
betjeningspunkter
til bruksområdet(-ene)

CPAD-00/193

CPAD-00/194

Programmer i
3 klikk
(5 min. video
veiledning)

styr 2 enheter*

Velg antall brytere du
trenger

CPAD-00/195

CPAD-00/218

Nei

styr 4 enheter*

*Mekanisk ventilasjon

Trenger du en hovedbryter (ALLE PÅ/AV: styre en gruppe lamper/stikkontakter/lameller) eller en «panikk»-bryter? (styre en gruppe lamper)
JA

CPAD-00/193

Nei
Vil du legge til automatiserte funksjoner for de valgte applikasjonene?

App-styring

Trinn 3
(Tilleggsvalg)
Legg til automatiserte
funksjoner

Programmer
med programvareverktøy
(Bli med på
opplæringen)

Simulering av nærvær
for å skremme bort innbruddstyver

Lysscener

JA
Smart Home
Controller

Du kan legge til flere programmer og funksjoner i ditt eget tempo og legge til xComfort-komponenter

Legg til timere
for hver applikasjon

* lampe/stikkontakter eller lameller

Trinn 1

Innholdet i Go Wireless-startpakken
• 	Wireless Switch All, Elnr 4560760 - Installeres
raskt og enkelt der kundene dine 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.

persienner, parasoller eller gardiner. Pakken er rask
å installere på alle typer overflater og leveres med en
persienneaktuator og en trådløs bryter.

• 	Wireless Dim All, Elnr 4560761 - En trådløs dimmer
som demper alle dimmbare lyskilder, kan styres fra
det stedet kundene ønsker i sine hjem. Easy Dim All
monteres på minutter og gjør det enkelt å installere
dimmeutstyr der det trengs. Easy 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,

Hva finner jeg i pakken?

• 	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 mekanisk bryter, kan du
enkelt montere en ekstra, mer praktisk trådløs bryter på
et sted hvor du trenger den. Easy Second Switch
sørger for sømløs drift av en lampe eller et apparat fra
to betjeningspunkter.
• 	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.

Hurtig
installasjons
kort

• Pålitelig, toveis trådløs styring
• Batterilevetid: 10 år (TYP)
• 	Kompatibel med de fleste
55 mm-rammer
• Enkel å installere uten støv og smuss:
• 	Forhåndsprogrammert, trådløs
toveisstyring
• 	Utvidbar med ekstra brytere
og komponenter

Trådløs bryter
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