
Helyezze el a villanykapcsolókat 
bármikor oda, ahová szeretné

Eaton GO WIRELESS - Gyors és kényelmes vezeték nélküli vezérlők



Eaton GO WIRELESS
Mit szólna, ha könnyedén hozzá tudna adni új vezérlőket lámpákhoz, 
redőnyökhöz vagy egyéb készülékekhez, ill. szellőztetéshez bárhol, ahol 
jelenleg nincs kapcsoló?

Ha eddig halogatta ezeket a változtatásokat a felújítással járó kiadások, 
felfordulás és bosszúságok miatt, van más megoldás: az Eaton GO 
WIRELESS csomagok. 

Vezeték nélküli működtetést alakíthat ki bárhol, ahol szüksége van rá. 
Ezek a csomagok gyorsan és megfizethető módon telepíthetők szakértő 
partnereink segítségével. Egyaránt ideálisak meglévő otthonokhoz és 
újonnan épülőkhöz. 

A legjobb, hogy bármelyik GO WIRELESS termék bármikor bővíthető 
további funkciókkal, például időzítőkkel vagy főkapcsolóval. Minden 
bővíthető. Mit szólna hozzá, ha mindezt egy alkalmazáson keresztül 
irányíthatná, és intell igensebbé, zöldebbé és biztonságosabbá  
tehetné otthonát?

ide vagy inkább oda (is) …
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Maximális rugalmasság 
Az Eaton vezeték nélküli 

kapcsolói számos vezetékes 
szerelvénymárkával 
kombinálhatók. Könnyedén 
integrálhatók az Ön által 
preferált kapcsolókhoz és 
aljzatokhoz, amiket már használ 
az otthonában, vagy amik egy új 

építkezés részei. 

Ne feledje: az Eaton GO 
WIRELESS csomagokkal 

később is egyszerűen hozzáadhat 
további vezérlőket, ha még nagyobb 

rugalmasságra lenne szüksége.
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• Wireless Switch All – Nincs piszok, nincs felfordulás.
Vezérelje lámpáit vagy egyéb készülékeit otthonában egy
vezeték nélküli kapcsoló segítségével, melyet
kényelmesen elhelyezhet bárhová.

• Wireless Second Switch – Szeretné kapcsolni lámpáit
vagy egyéb készülékeit egy másik kapcsolóval is az
otthonának egy másik pontjáról? Hagyományos kapcsolója
kiegészíthető a Wireless Second Switch (második)
kapcsolóval, mely lehetővé teszi ezt – vezetékezés nélkül.

• Wireless Dim All – Problémája van a LED fényforrások
szabályozásával? Zúg, pislákol vagy egyenetlenül
csökkenti és növeli a fényerőt? Esetleg a LED nem
kapcsol ki egészen?  Vagy szeretné egy olyan helyről
szabályozni egyenletesen a lámpáit, ahol jelenleg nincs
kapcsoló? Használja a Wireless Dim All kapcsolót és
helyezze el otthonában a legmegfelelőbb helyre.

• Wireless Shading – Még egyszerűbben szeretné
vezérelni az elektromos redőnyöket, sötétítőket,
napellenzőket vagy függönyöket? A Wireless Shading
lehetővé teszi, hogy bármelyik szobában, bármilyen
felületre elhelyezzen egy vezeték nélküli kapcsolót az
árnyékolás működtetéséhez.

A következő csomagokat kínáljuk: 
• Wireless Ventilation – Ez a csomag megkönnyíti

a szellőztető berendezés vezérlésére szolgáló vezeték nélküli
kapcsoló felszerelését bárhol az otthonában.

• Wireless Heating – A Room Touch Controller (szobai
vezérlő) méri a szobában lévő hőmérsékletet és
páratartalmat, és lehetővé teszi az elektromos fűtés vezeték
nélküli vezérlését az érintőképernyő használatával. Ilyen
módon vezérelheti elektromos fűtését, infrapanelét,
fűtőkábeleit, melyeket padló- vagy falfűtéshez, vízcsövek
fagymentesítéséhez vagy fóliák fűtéshez használ.  A kézi
vezérlés mellett a Room Touch Controller beprogramozható
négy hőmérsékleti beállításra, valamint tartalmaz egy heti
időzítőt (napi hat programmal), amely automatikusan beállítja
a hőmérsékletet az Ön igényei szerint.
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Az Eaton bejegyzett védjegy.

Minden más védjegy  
azok tulajdonosainak tulajdonát képezi.

Kövessen minket a közösségi médiában,  
hogy megismerje a legújabb termékeket 
és információkat.

Szeretne többet megtudni? 
További részletekért látogasson el a  
www.eaton.com/GoWirelessKapcsolasok 
webhelyre, vagy vegye fel a kapcsolatot egy  
helyi Eaton villanyszerelővel.

Az Eaton vezeték nélküli kapcsolói számos vezetékes 
szerelvénymárkával kombinálhatók. Könnyedén 
integrálhatók az Ön által preferált kapcsolókhoz és 
aljzatokhoz otthonában vagy új építési projektek részeként. 
Ne feledje: az Eaton GO WIRELESS csomagokkal később is 
egyszerűen hozzáadhat további vezérlőket, ha még nagyobb 
rugalmasságra lenne szüksége.
Képzelje el, mikor éjjel hazaér, belép az ajtón és egyszerre 
felkapcsolódnak a lámpák az otthonában.  Az Eaton 
segítségével ez könnyen megoldható: csupán egy 
főkapcsolót kell elhelyezni a bejáratnál, amely felkapcsolja 
az összes GO WIRELESS funkcióval felszerelt lámpát. Ez 
megkönnyíti azt is, hogy az összes lámpát lekapcsolja egy 
gombnyomással kifelé menet. 

A nyugalma érdekében bármikor hozzáadhat további 
funkciókat, például intelligens időzítőket, melyek jelenlétet 
szimulálhatnak, amikor Ön távol van otthonától. Az 
eredmény? Nagyobb kényelem és biztonság, valamint 
energiamegtakarítás.
Az Eaton GO WIRELESS használatával ez egyszerű.

1. lépés
Válassza ki az  
igényeinek megfelelő csomagot.

2. lépés
Döntse el, hogy szüksége van-e plusz 
vezérlőkre. Bárhová könnyedén 
felszerelhet további vezeték nélküli 
kapcsolókat, ahol szüksége van rá:
•  Egy vagy több hozzáadott vezeték nélküli  

kapcsolóval vezérelhető egy lámpa és  
sötétítő vagy redőny és szellőztető.

•  Egy vagy több „fő” kapcsolóval  
vezérelhető egy világítási csoport vagy 
sötétítők és redőnyök csoportja.

3. lépés
Döntse el, hogy szeretne-e további  
funkciókat hozzáadni, pl. időzítők vagy 
applikáción keresztüli vezérlés. 
Ha nyaralni mennek, nem kell, hogy egész idő alatt 
sötét legyen a házban, csábítva a tolvajokat. 
Könnyen szimulálhatja jelenlétét, ha automatikusan 
vezérli a világítást és a redőnyöket. Vezérelheti  
a világítást, a redőnyöket és a szellőztetést egy 
alkalmazáson keresztül is, akár otthonról, akár  
a távolból. Mindez egyetlen komponens 
hozzáadásával lehetséges!

A GO WIRELESS vezérlők otthonát 
okosotthonná varázsolják három 
egyszerű lépésben:

Javítsa életminőségét és 
biztonságérzetét, tegye 
energiatakarékosabbá  
a háztartását. Bővítse  
a hálózatát xComfort 
termékekkel olyan 
ütemben, ami Önnek 
megfelel.




