xComfort Smart Dimmer
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Med xComfort Smart Dimmer
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Eaton’s nya Smart Dimmer
gör precis vad som beskrivs
i reklamen:
• Dimrar kontinuerligt och jämnt utan flimmer
• Dimrar med start från 0 watt med maximalt dimmerområde
• Dimrar alla typer av lågenergilampor och LED-lampor
• Kan även användas med icke dimbara LED-lampor
• Inget irriterande surr
• Enkel att installera utan extra kablar
• Kompatibel med alla vanliga väggströmställare

Enkel och stilren installation
Tack vare det mycket reducerade
installationsdjupet – endast 18
mm – är det enkelt att bygga in
dimmeraktorn xComfort bakom
befintliga uttag och/eller
strömställare. Tack vare detta
behöver man inte ägna tid åt att
hantera kablar, och processen är
enkel och smidig. Det gör att
systemet passar perfekt i såväl
nybyggen som ombyggnationer
eller renoveringsobjekt.

Installation av flexibla
strömställare
När du använder xComfort
batteridrivna strömställare behövs
inte längre några kablar, vilket gör
att du kan placera dina
strömställare var du vill. Du kan
alltså nu montera strömställare
på platser där det tidigare var
omöjligt.

Enkel omkoppling och dimring
Med xComfort Smart Dimmer är
det enkelt att styra och dimra
belysningen i ett rum till valfri
nivå. Med ett enkelt knapptryck
på en strömställare, fjärrkontroll
eller surfplatta/smartphone kan
du skapa exakt rätt stämning och
komfortnivå i ditt rum med hjälp
av belysningen.

Styrning via surfplatta/
smartphone
xComfort-systemet är enkelt att
styra via en surfplatta eller
smartphone – antingen i hemmet
eller via internet. Du kan även
ställa in så att du får
meddelanden till din smartphone,
så att du alltid är uppdaterad
gällande eventuella händelser i
ditt hem, till exempel vid inbrott
eller brand..
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•

Smidig aktor, endast 18 mm djup

•

Enkelt att välja mellan sex olika förprogrammerade
dimringsprofiler (Basic Mode)

•

Enkelt att importera, välja, ställa in, dela med sig av och
redigera dimmerprofiler (Comfort Mode)

•

Skyddar mot kortslutning, överlast och höga temperaturer
(autoåterställning)

•

Kan användas med alla vanliga typer av strömställare

Marknadens mest universella dimmer!
En fantastisk produkt: xComfort Smart Dimmer – den problemfria LED-dimmern!
I dag byts många befintliga
lampor ut mot de långt mer
effektiva LED-lamporna. När man
installerar sådana i sitt hem kan
man spara mängder av energi.
Det har dock visat sig att det kan
leda till stora problem med
befintliga dimmers. Anledningen
är att LED-lampor inte går att
dimra på samma sätt som vanliga
glöd- eller halogenlampor. För att
lösa detta problem har Eaton
utvecklat den universella
xComfort Smart Dimmer.

Fullständigt kontinuerlig
dimring
Den universella xComfort Smart
Dimmer erbjuder fullständigt
kontinuerlig dimring av
glödlampor, halogenlampor,
lågenergilampor och LED-lampor,
med start från 0 watt. Det finns
alltså ingen nedre gräns för
dimring. Dimmern innehåller flera
dimringskurvor av standardtyp.
Det är enkelt att välja mellan
dessa med hjälp av en
väljaromkopplare på själva
dimmern, så att dimmern enkelt
kan anpassas efter den LEDlampa som ska dimras.
Med den trådlösa MRFprogramvaran kan du även enkelt

utforma din egen dimringskurva
och justera den så att den passar
just din egen LED-lampa på bästa
sätt. Du kan alltså skapa ett eget
bibliotek av perfekta
dimringskurvor för de LED-lampor
du använder.
Den perfekta lösningen för
dimring av LED-lampor

Titta på en kort introduktion till
xComfort Smart Dimmer

Eaton Smart Dimmer ger dig inte
bara en universell dimmer utan
löser också problemet med att
dimra LED-lampor..

www.eaton.eu/xcomfort

Eaton är ett krafthanteringsföretag som 2015 omsatte 20,9 miljarder
dollar. Eaton tillhandahåller energieffektiva lösningar som hjälper kunderna att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft mer
effektivt, hållbart och säkert. Eaton har cirka 97 000 anställda och säljer
produkter till kunder i över 175 länder.
Mer information finns på www.eaton.se.

Med Eatons nya Smart Dimmer öppnas dörren till en hel
värld av möjligheter i form av xComfort – automatiseringssystemet för hemmet.
xComfort erbjuder morgondagens
komfort redan i dag!
xComfort är Eatons
automatiseringssystem för hemmet.
Det passar i både nybyggda och
befintliga byggnader och är enkelt att
installera utan att man behöver
hantera en massa sladdar. Systemet
tillhandahåller en rad olika
tillämpningar för hemmet, såsom
styrning och dimring av belysning,
styrning av värme och/eller
ventilation, säkerhetslösningar med
mera.
Säkert, komfortabelt och
energisparande
En viktig del av
automatiseringssystemet för
hemmet är Smart Home Controller.
Genom att använda Smart Home
Controller och den tillhörande appen
kan hemmets ägare styra allt från
belysning och solskydd till
säkerhetssystem via internet på sin

smartphone eller surfplatta, antingen
hemma eller var helst i världen de
befinner sig.
Det innebär att du till exempel kan
fjärrstyra ditt värmesystem så att det
redan är varmt och skönt när du
kommer hem. Dessutom kan
xComfort-användare som inte är
hemma få direkt information om
eventuella oförutsedda händelser
(exempelvis inbrott eller andra
larmsituationer) via sms och/eller
e-post. Användarna har tillgång till en
översikt över allt som händer i
hemmet, när som helst och varifrån
som helst. Energianvändning per
apparat kan också visas.
Smart Home Controller och den
tillhörande appen ökar komforten
och säkerheten i hemmet samtidigt
som du sparar energi.

För mer information, besök våra hemsidor:

www.eaton.eu/xcomfort och www.xComfort.se
Kontakta oss:
Allmänna frågor: infosweden@eaton.com
Beställningar och förfrågningar: swedenorder@eaton.com
Telefon växel: +46 8 598 940 00
Telefon kundsupport: +46 8 598 940 50
www.xcomfort.se
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