
xComfort Smart Home Controller (SHC)

Bedien uw 
intelligente huis 
via smartphone 
en tablet



De Smart Home Controller wordt 
geplaatst in de meterkast en aan-
gesloten op het lichtnet en internet.

Bedien uw intelligente huis 
via smartphone of tablet, 
zelfs wanneer u er niet bent!

Het xComfort-huisautomatise-
ringssysteem is uit te breiden 
met de Smart Home Controller, 
een kleine krachtige besturings-
computer, waarmee het 
mogelijk is uw draadloze 
xComfort-installatie flexibel te 
besturen via uw smartphone of 
tablet. Verwarming, verlichting, 
jaloezieën en veiligheidssyste-
men kunnen via de smart-
phone aangestuurd worden 
van waar ook ter wereld. Bent 
u niet thuis, dan kunt u via 
sms of e-mail onmiddellijk op 
de hoogte worden gesteld 
van onvoorziene gebeurtenis-
sen zoals een melding van het 
beveiligingssysteem. Zet vanaf 
uw vakantieadres uw lampen 
aan (aanwezigheidssimulatie) 
of bedien bijvoorbeeld uw 
verwarming op afstand, zodat 
het al comfortabel warm is als 
u thuiskomt.

Klaar voor de toekomst

U bent met de Smart Home 
Controller niet afhankelijk van 
één energieleverancier. Wilt u 
later functies toevoegen dan 
kunnen deze eenvoudig ook 
op afstand door uw xPert-
installateur  aangepast worden. 
Evenals het xComfort-systeem, 
wordt ook de Smart Home 
Controller zonder hak- en 
breekwerk geïnstalleerd.

Gratis app voor smartphone, 
tablet en internet

Voor een eenvoudige besturing, 
waar u ook bent, biedt Eaton 
een gratis app aan voor 
zowel het Android- als iOS-
besturingssysteem, welke 
op meerdere apparaten tegelijk 
te gebruiken is.



Daarom xComfort:

• Flexibiliteit in 
 mogelijkheden 
 en uitbreiding

• Niet afhankelijk van 
 één energieleverancier

• Gratis App bij 
 Smart Home Controller

• Geen hak- en breekwerk

• Inzicht in energieverbruik

• Een veilig gevoel

• Gemak, luxe en comfort

Een veilig gevoel
Met een druk op de knop alle 
lichten in huis bedienen.

Verwarming
U zorgt er eenvoudig voor dat 
het huis lekker warm is als u 
thuiskomt.

Aanwezigheidssimulatie
Bent u de deur uit, dan 
schakelt u op afstand (alle) 
verlichting aan en uit.

Bediening mechanische 
apparaten
Bedien uw airconditioning en 
rolluiken, waar u ook bent.

Sfeerinstellingen
Het gemak van vooraf 
ingestelde (licht)scènes.

Draadloze wandschakelaars
Wandschakelaars van 
xComfort zijn draadloos en 
u plaatst deze waar u wilt.

Met xComfort haalt 
u meer uit uw 
huisautomatisering
Onbeperkte mogelijkheden met xComfort-huisautomatisering 
in combinatie met de Smart Home Controller
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Uw xPert installateur

Uw installateur staat voor u klaar
Heeft u, na het lezen van deze folder, nog vragen over xComfort, de Smart 
Home Controller of de app, dan kunt u deze stellen aan uw xPert installateur. 
Deze is speciaal opgeleid voor de installatie van deze systemen en kan u  
vrijblijvend adviseren. 

 
Uw droomhuis, uw thuis

In uw droomhuis vindt u rust, 
ontspanning, geborgenheid en 
sfeer. U woont en leeft er com-
fortabel, u voelt zich er prettig 
en veilig, u vindt er de ruimte 
voor uw hobby’s en u ontvangt 
er uw vrienden met een warm 
welkom. Thuis zijn is pure ver-
wennerij! Dat is de gedachte 
achter xComfort, dé trend op 
het gebied van draadloos scha-
kelen. Met xComfort trakteert  
u uzelf dagelijks op luxe, com-
fort en veiligheid. U beschikt 
over een uitgekiend en multi-
functioneel systeem dat u van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat verrast met zijn mogelijk-
heden. 
 

 
Veelvoud aan functies

Met het draadloze schakelsys-
teem xComfort kunt u talrijke 
toepassingen in uw woning 
realiseren. Denk aan het aan- 
en uitschakelen van apparaten, 
het schakelen en dimmen van 
verlichting, het oproepen van 
sfeerverlichting, het op afstand 
of via bewegingsmelders bedie-
nen van rolluiken en poortdeu-
ren en het regelen van ventila-
tie en temperatuur. xComfort 
biedt bovendien diverse moge-
lijkheden voor alarmering.  
 

 
Eenvoudig in gebruik

xComfort geeft u de vrijheid 
om zelf de bediening van uw 
verlichting en apparatuur te 
regelen. Zo laat u bijvoorbeeld 
de lichten aan- of uitgaan op 
elk gewenst tijdstip. En bent 
u altijd op een bepaalde dag 
vrij, dan kunt u instellen dat op 
die dag alles later in werking 
treedt. Op dezelfde manier laat 
u natuurlijk ook de verwarming 
automatisch uitgaan, een half 
uurtje voordat u gaat slapen. 
Comfortabel en energiebespa-
rend. Heeft u speciale wensen? 
Uw xPert-installateur installeert 
het systeem precies zoals u dat 
wenst. 
 

Snelle, schone en  
eenvoudige montage

Voor xComfort draadloze wand-
schakelaars hoeft niemand te 
hakken of te breken; xComfort 
schakelaars zijn draadloos 
en vlak. Hierdoor kunt u zelf 
bepalen waar de schakelaars 
geplaatst worden. Geschroefd 
op de plaats van de huidige 
schakelaar, maar ook geplakt op 
een kast of bureau. Dat is wel 
zo prettig voor u, want daar-
door zit u niet in de rommel 
en bepaalt u voortaan zelf op 
welke plek een wandmeubel 
kan staan.  
 
Het aansturen van het systeem 
gebeurt via een draadloze zen-
der en zogenaamde actoren. 
Deze actoren zijn kleine ontvan-
gers die eenvoudig decentraal 
in een inbouwdoos, boven een 
verlaagd plafond of in een aan 
te sturen apparaat ingebouwd 
kunnen worden. Deze actoren 
schakelen of besturen de elek-
trische apparaten zoals lampen 
of rolluiken.


