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Smart dimming av glødelamper, 
halogen og LED uten kabling 

xComfort smartdimmer
Enkel sparing, 

fullkommen 

dimming av 

LED lamper

Opplev komforten  
med xComfort!



Eaton’s nye 
Smartdimmer
holder det den lover:

• kontinuerlig og jevn dimming uten flimring

• dimming fra 0 watt med maksimalt dimmeområde

• fungerer med alle typer dimbare sparepærer og LED-lamper

• kan også brukes med ikke-dimbare LEDs

• ingen irriterende støy

• enkel å installere uten kabling til trykknapper

• variant kan også betjenes med konvensjonell impulsknapp

Enkel installasjon

Takket være lav byggedybde på 
kun 18mm kan xComfort 
dimmeaktuator enkelt monteres 
bak en trykknapp eller 
eksisterende lysbryter. Det er 
ikke nødvendig å trekke ekstra 
kabler, og montasjen skjer ryddig 
og rent. Systemet er like ideelt 
for oppussing og rehabilitering 
som til nybygg. 

Trykknapper der du vil 

Med batteridrevne xComfort-
trykknapper er det ikke behov for 
å trekke kabel. Det betyr at man 
kan sette trykknapper nær sagt 
hvor som helst. Det er heller 
ingen begrensning på antall 
knapper. Sett trykknappene der 
det er naturlig å betjene lyset. 
Plassering på møbler, lettvegger 
eller glass er ingen problem. 
Smart, ikke sant?

Enkel betjening av lys

Med smartdimmer fra xComfort 
kan lyset i rommet slås på, av 
eller dimmes til et passende nivå 
med ett enkelt trykk på en 
trykknapp, en fjernkontroll eller 
nettbrett/smarttelefon. Man kan 
også dimme flere lysgrupper 
sammen og lagre stemnings-
baserte lysnivåer. Rett og slett 
møblere med lys. 

Styring via nettbrett/
smarttelefon

xComfort-systemet kan betjenes 
via nettbrett og smarttelefon, 
enten via wifi-en hjemme eller 
over nettet. Du kan også motta 
meldinger fra systemet på 
smarttelefonen din. Slik holder du 
deg alltid oppdatert om boligens 
tilstand, selv når du ikke er 
hjemme. 



Mange velger nå å skifte fra 
gamle til mer energieffektive 
lyskilder basert på LED. Dette er 
med på å spare miljøet så vel 
som å redusere 
energikostnadene. Men fordi LED 
ikke dimmes på samme måte 
som tradisjonelle glødelamper 
eller halogenpærer, kan 
overgangen til LED skape 
uventede problemer. 

Men slik trenger det ikke være. 
Ikke med xComfort smartdimmer.

 

Helt jevn dimming

Med universaldimmeren 
xComfort smartdimmer kan du få 
helt jevn dimming av alle dimbare 
lyskilder, inkludert glødelamper, 
halogen, kompaktlamper og LED. 
Dimming kan starte helt fra 0 
watt, noe som betyr at det ikke 
kreves minimumslast. 

Forhåndsdefinerte dimmekurver 
basert på ulike lampetyper gjør 
det enkelt å stille lysstyrken 
direkte fra velgeknappen på 
dimmeren. Ved å bruke 
PC-programmet, kan man også 
skape egne dimmekurver som er 
optimalt tilpasset ulike LED-

lamper. Disse dimmekurvene 
lagres for gjenbruk, og kan også 
eksporteres slik at også andre 
kan få glede av dem.

 

Den perfekte løsningen for 
dimming av LED

xComfort smartdimmer er ikke 
bare en universaldimmer. 

Den løser også utfordringene 
med dimming av LED.

• Slank aktuator, kun 18mm byggedybde

• 6 forhåndsdefinerte dimmeprofiler (Basic Mode)

•  Enkelt å importere, velge, stille inn, dele og vedlikeholde 
dimmeprofiler (Comfort Mode)

•  Beskyttet mot kortslutning, overbelastning og for høy 
temperatur (med automatisk gjeninnkobling)

•  Variant kan betjenes direkte med konvensjonell impuls-
knapp 

Jevn og 

perfekt LED-

dimming
Allerede fra 

0 watt

Markedets mest universelle dimmer! 
LED-dimming som det skal være

www.eaton.eu/xcomfort

Scan koden for å få en rask intro-
duksjon til xComfort smartdimmer



Smartdimmer åpner for en verden av muligheter med 
xComfort.

xComfort: Morgendagens 
smarthusløsninger allerede i dag!

For mer informasjon, se våre websider: 
www.eaton.no/elektro 
www.xComfort.no

xComfort er boligautomasjons-
systemet fra Eaton. Det er like 
velegnet for nye som eksisterende 
bygg. Hemmeligheten ligger i den 
trådløse teknikken som gjør at man 
slipper å trekke ledninger overalt.

xComfort har en rekke smarte 
bruksområder i boligen, inkludert 
sjalting og dimming av lys, styring av 
oppvarming, markiser, gardiner og 
persienner, samt en rekke 
sikkerhetsfunksjoner, for å nevne 
noen av mulighetene.

Sikkerhet, komfort og energi-
sparing

En nyttig komponent i xComfort-
systemet er Smart Home Controller. 
Med denne og den tilhørende appen 
kan boligeier fjernstyre alt fra lys og 
solskjerming til sikkerhetsfunksjoner 
via smarttelefon eller nettbrett. 

Smart Home Controller kan også 

styre mange av funksjonene i 
boligen automatisk. Med tidsplan og 
kalenderstyring av temperaturen for 
hvert rom, er det mulig å spare på 
energiforbruket. Ha det komfortabelt 
når du ønsker det, og spar når 
rommet står tomt.  

Du kan også holde oversikt over 
energiforbruket på utvalgte laster.  
Smart Home Controller kan gi 
oversikt over lasten på for eksempel 
varmeovner, varmtvannsbereder og 
lignende.

Smart Home Controller har også 
flere bruksområder. Med fjernstyring 
av kontrolleren på hytta er det enkelt 
å bruke appen til å forberede hytta til 
du kommer. Ha et frostsikkert nivå 
på temperaturen når du er borte, og 
sett komfort-temperatur til du 
ankommer. Og skulle strømmen gå 
kan du få varsel om det på SMS 
eller e-post.
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4Hos Eaton søker vi utfordringen i å strømforsyne en verden som stadig 

krever mer. Med over 100 års erfaring i forvaltning av elkraft, sitter vi på 
ekspertisen til å kunne se langsiktig. Viktige industrier over hele verden 
setter sin lit til Eaton for levering av banebrytende produkter, bruksklar 
design og service- og ingeniørtjenester. 

Vi hjelper virksomheter med pålitelige, effektive og trygge løsninger 
innen energistyring. Kombinert med personlig service, brukerstøtte og 
innovativ tenkning, gjør det oss i stand til å imøtekomme fremtidens 
behov i dag. For mer informasjon, se www.eaton.no/elektro.
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