Eaton xComfort

Eaton is een powermanagementbedrijf met in 2018 een omzet
van $21,6 miljard. Haar energie-efficiënte oplossingen helpen
onze klanten om hun elektrische, hydraulische en mechanische
energie efficiënter, veiliger en duurzamer te beheren. Het bedrijf
wijdt zich aan het verbeteren van de levenskwaliteit en het milieu
door het gebruik van power managementtechnologieën en
-diensten. Eaton telt zo’n 99.000 medewerkers en levert zijn
producten aan klanten in meer dan 175 landen.

www.eaton.nl / www.xcomfort.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op Eaton.com.

Deur-/venstercontact

Als u contact met ons wilt opnemen, gaat u naar
http://www.eaton.eu/Europe/Electrical/CustomerSupport/
ContactDetails/index.htm
Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met
tsnl@eaton.com

Het xComfort deur-/venstercontact is een draadloze, slimline
sensor voor het bewaken van deuren en vensters die tevens
de activering van smart home-functies mogelijk maakt.
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Bespaar energie en vergroot tegelijkertijd uw comfort
en veiligheid.

Veranderingen in de producten, de informatie in dit document en
de prijzen zijn voorbehouden; als ook fouten en omissies. Alleen
orderbevestigingen en technische documentatie van Eaton zijn
bindend. Foto's en afbeeldingen zijn indicatief en hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Het gebruik ervan in welke vorm
dan ook is uitsluitend toegestaan na voorafgaande goedkeuring
door Eaton. Hetzelfde geldt voor handelsmerken (met name Eaton,
Moeller en Cutler-Hammer). De Algemene voorwaarden van Eaton
zoals waarnaar wordt verwezen op de internetpagina's en op alle
orderbevestigingen zijn van toepassing.

Eaton is een geregistreerd handelsmerk.
Alle andere handelsmerken zijn eigendom
van hun respectievelijke eigenaren.

Volg ons op sociale media om de laatste producten ondersteuningsinformatie te ontvangen.

xComfort
Deur-/venstercontact

xComfort deur-/venstercontact met keuze uit 4 verschillende kleuren voor ieder interieur
Technische specificaties
Voedingsspanning, 3V via batterij CR2 (meegeleverd)
Levensduur batterij 5 jaar (TYP)

In het kort:
•

Standaard CR2-batterij met lange levensduur

•

Eenvoudige en flexibele installatie, met schroeven of tapestrips

•

Volledig compatibel met xComfort RF

•

Slank en compact ontwerp dat past in ieder interieur

Zwakke batterij-indicatie via LED
Radiofrequentie 868,3 MHz
Statusindicatie RF-verbinding via meerkleurige LED
Beschermingsgraad IP20
Bedrijfstemperatuur 0 tot 40 °C
Montage met schroeven of tapestrips (meegeleverd)

Kenmerken en montage
Het xComfort deur-/venstercontact voor opbouwmontage wordt
gebruikt voor het bewaken van deuren en vensters. Het is
verkrijgbaar in verschillende kleuren voor elk interieur.
De sensor en de magneet kunnen met tapestrips en/of schroeven
op de deur of het venster worden gemonteerd. Er zijn ook
afstandsstukken beschikbaar voor een vlakke montage van de
magneet en de sensor.

Het deur-/venstercontact werkt op een CR2 3V-batterij die
eenvoudig kan worden vervangen zonder speciaal gereedschap.
Een meerkleurige LED geeft aan wanneer de batterij bijna leeg
is en moet worden vervangen, of dat er andere corrigerende
maatregelen nodig zijn. Via een knop op het apparaat
kunnen gebruikers selecteren of het AAN-commando wordt
verzonden wanneer de deur/het venster gesloten of geopend
is. Het deur-/venstercontact is onderdeel van de veelzijdige
xComfort-productfamilie.

Mogelijke toepassingen
Het xComfort deur-/venstercontact is een universele oplossing
voor het bewaken van deuren en vensters en het regelen van de
verlichting en temperatuur in uw woning. Het draagt aanzienlijk bij
aan energiebesparing en een hoger niveau van comfort en veiligheid.
Bespaar energie: zodra u
een deur of venster opent,
schakelt de xComfortsensor de verwarming om
naar vorstbescherming en
automatisch weer terug, op
het gewenste comfortniveau,
zodra de deur of het venster
weer is gesloten.
Zekerheid/veiligheid: als een
deur of venster naar buiten
toe is geopend, voorkomt
de sensor dat de rolluiken
gesloten kunnen worden.
Waardoor beschadiging van
de deur/venster of het rolluik
wordt voorkomen.

•

Wilt u uw deuren en vensters op afstand monitoren?

•

Verspilt u energie in uw woning zonder dat u het weet?

•

Hebt u genoeg van onhandige en lelijke apparaten zonder
slimme functionaliteiten?

Meer comfort/veiligheid:
u kunt het xComfort deur/
venstercontact zo instellen,
dat de verlichting wordt
ingeschakeld zodra u de
voordeur opent of deze zelfs
combineren met scènes voor
thuiskomst - of u kunt deze
gebruiken om de lamp in uw
garderobekast in te schakelen
zodra u de kastdeur opent.

Bestelgegevens

Zekerheid: als de modus
“afwezig” wordt geactiveerd,
stuurt de Smart Home
Controller u een bericht
wanneer er nog ergens
een venster open staat.

Type aanduiding

Kleur

Art.nr.

CDWA-01/3a

Warm wit

300294

CDWA-01/3b

Helder wit

300295

CDWA-01/3c

Grijs

300296

CDWA-01/3d

Bruin

300297

xComfort: De draadloze oplossing van Eaton
xComfort is het eenvoudige, flexibele en betrouwbare draadloze
huisautomatiseringssysteem van Eaton met een beproefd
concurrerend voordeel.
Het vereenvoudigt en versnelt de installatie en inbedrijfstelling
in woningen en (kleine) bedrijfsgebouwen en levert tegelijkertijd
een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op. Met xComfort
kunnen installateurs hun klanten een uitstekende toegevoegde
waarde bieden.
De opties variëren van flexibele, voordelige oplossingen voor
draadloos schakelen/dimmen tot complete systemen voor meer
comfort, zekerheid en veiligheid, alsmede voor energiebesparing.
xComfort is geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.
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