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Inteligentny dom
w systemie Xcomfort

Przykłady zastosowania systemu Xcomfort
ZAPALANIE GOTOWYCH SCEN ŚWIETLNYCH

np. scena do czytania

ŁAGODNE ZAPALANIE ŚWIATŁA W NOCY

np. scena nastrojowa

Twoje dziecko wchodzi do holu, a światło łagodnie się zapala
Na pewno nie raz wstając w nocy szukałeś po omacku przycisku od światła
np. w holu czy łazience. Teraz pozbędziesz się tego kłopotu. Kiedy w godzinach
nocnych wejdziesz do holu lub łazienki, czujka wykryje Twoją obecność i łagodnie
rozjaśni światło do 30% pełnej mocy. Gdy położysz się z powrotem do łóżka, światło
zgaśnie automatycznie. W ciągu dnia światło zapali się ze swoją pełną mocą.

np. scena do oglądania telewizji
Wszystko, co robisz w domu – oglądasz telewizję, czytasz, spotykasz się
z rodziną przy stole w kuchni, spędzasz romantyczny wieczór przy kominku
czy przygotowujesz kolację dla gości – wymaga odpowiedniego oświetlenia.
To dzięki niemu dostosujesz nastrój w pomieszczeniu do swoich potrzeb,
a także podkreślisz piękno wnętrz swojego domu.
System Xcomfort pozwala na przygotowanie scen świetlnych na każdą okazję.
Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na ścianie lub pilocie, aby sterować jednocześnie
kilkoma lampami, żyrandolami lub kinkietami bez konieczności przerywania tego,
czym się akurat zajmujesz i biegania po pokojach. Oczywiście możesz przygotować
każdą scenę dokładnie według swoich upodobań.

Zalety systemu Xcomfort
Xcomfort to bezprzewodowy system sterowania oświetleniem, roletami,
ogrzewaniem i innymi urządzeniami elektrycznymi. Świetnie się nadaje
zarówno do nowych mieszkań, jak też wykończonych i zamieszkałych,
ponieważ montaż systemu nie wymaga modyfikacji instalacji elektrycznej,
co sprawia, że budowa lub rozbudowa systemu nie wiąże się z koniecznością
kolejnych remontów i dodatkowymi kablami. Komunikacja pomiędzy
elementami odbywa się drogą radiową, eliminując potrzebę montowania
specjalnego przewodu magistralnego, w przeciwieństwie do innych rozwiązań
inteligentnych instalacji. Elementy systemu charakteryzują się eleganckim
i nowoczesnym wyglądem. Szeroka paleta barw jest gwarancją dopasowania
kolorystyki do każdego wnętrza.

Przykłady zastosowania systemu Xcomfort
STEROWANIE ROLETAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA CZASÓW

godzina 7:00 – rolety otwierają się

godzina 19:15 – rolety zamykają się

Masz dość trzymania wciśniętego przycisku, aż rolety się podniosą?
Teraz wystarczy naciśnięcie przycisku Xcomfort, a rolety uniosą się
automatycznie. Można je też uruchamiać z dowolnego miejsca
w domu naciskając pilota lub naciskając jeden przycisk,
umieszczony przy drzwiach wyjściowych. Taki wyłącznik będzie
opuszczał wszystkie rolety w domu jednocześnie. Koniec z
bieganiem od okna do okna. Jedno przyciśnięcie i po problemie.
Można szybko i łatwo ustawić automatyczne otwieranie
i zamykanie rolet np. w tygodniu, kiedy jesteśmy poza domem
rolety będą zamknięte, a gdy wrócimy do domu, automatycznie
otworzą się.

OSZCZĘDNE I AUTOMATYCZNE STEROWANIE OGRZEWANIEM

temperatura dostosowana do Twoich potrzeb
Każdy chciałby mieć w domu przyjemnie ciepło i nie płacić za
to zbyt wiele. Wykorzystując system Xcomfort możemy ustawić
utrzymywanie komfortowej temperatury, np. 21°C, gdy jesteśmy
w domu, czyli przeważnie rano i popołudniu. Gdy jedziemy do pracy
temperatura obniża się do 18°C (żeby niepotrzebnie nie grzać),
a w nocy utrzyma wartość pośrednią, żeby się komfortowo spało.
Oczywiście w każdym pomieszczeniu temperatury i pory działania
mogą być inne.

Panel sterowania Room Manager
Panel służy do centralnego sterowania systemem Xcomfort zainstalowanym
w naszym domu. Daje możliwość sterowania wszystkimi urządzeniami
z jednego miejsca oraz zapewnia wysoki komfort obsługi całej instalacji
- od rolet i oświetlenia po ogrzewanie i wentylacje.

Przykłady zastosowania systemu Xcomfort
BEZPIECZEŃSTWO

symulacja obecności

KOMFORT

pomiar temperatury wiatru i opadów

sterowanie domem z komputera

sterowanie za pomocą telefonu GSM

Symulacja obecności

Sterowanie instalacją z panelu lub za pomocą telefonu komórkowego

Popularnym sposobem wykorzystania systemu inteligentnego
domu jest symulacja obecności domowników polegająca na
zapalaniu/gaszeniu światła w pokojach, stwarzając pozory
przebywania mieszkańców w środku. Takie działanie może
mieć charakter prewencyjny i uwolnić właścicieli od trosk
związanych z ewentualnymi włamaniami i kradzieżami.

System Xcomfort daje Ci możliwość sterowania swoim domem
za pomocą centralnego panelu dotykowego umieszczonego w holu
lub salonie, a także telefonu komórkowego i Internetu.
Zdalne sterowanie domem cieszy się stale rosnącą popularnością,
ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala na ograniczanie
zużycia energii. W dowolnym miejscu na świecie możesz otworzyć
przeglądarkę internetową, wpisać adres i sprawdzić gdzie jest
zapalone światło, otwarte okno itd., a także oczywiście zmienić to
za pomocą zaledwie paru kliknięć.

System pogodowy
System wyposażony w czujniki pogodowe może podjąć decyzję
o zamknięciu okien na wypadek deszczu lub burzy, co uchroni
pomieszczenia przed zalaniem oraz innymi niepożądanymi
następstwami. Bardzo popularne jest również sterowanie
ogrzewaniem w oparciu o krzywą grzewczą (pomiar temperatury
zewnętrznej i wewnętrznej, a na tej podstawie regulacja pracy
grzejników). Ponadto możliwe jest sterowanie oświetleniem
w pomieszczeniach na podstawie pomiaru natężenia oświetlenia
na zewnątrz obiektu. Dzięki takim scenariuszom zużycie energii
będzie mniejsze, a warunki panujące wewnątrz bardziej komfortowe.

Dzięki zdalnemu sterowaniu przez telefon komórkowy możesz na
przykład wyjeżdżając z domu zakręcić grzejniki tak, aby zużycie
energii było jak najmniejsze, a wracając wystarczy wysłać SMSa,
aby wchodząc do domu mieć już wyższą, komfortową temperaturę.

Panel dotykowy z kolorowym wyświetlaczem
Można nim sterować światłem, roletami, ogrzewaniem, a dodatkowo:
- podłączyć kamery z monitoringu
- wykorzystać go jako videodomofon
- przeglądać internet
- odsłuchać swoje ulubione piosenki
- wykorzystać panel jako ramkę elektroniczną ze zdjęciami
- zostawiać wiadomości dla domowników
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Eaton Corporation
Eaton to wiodąca na rynku firma
zajmująca się zarządzaniem energią elektryczną.
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