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Xcomfort Vám umožní ovládat a kontrolovat dům, byt či
chalupu mobilním telefonem. Tuto variantu oceníte pře-
devším, když jste od domova dál - třeba v práci, na
cestách, na výletě s rodinou nebo jen na nákupech.

VŠE V JEDNOM...

Vítejte v domě s moderní elektroinstalací 
Xcomfort od firmy Moeller.
Domov je místo, kam se rádi vracíme, kde se cítíme pohodlně 
a bezpečně. Systém moderní elektrické instalace Xcomfort Vám
pohodlí a bezpečí ještě umocní. Dopřejte si pohodlné spínání či
stmívání osvětlení, komfortní řízení vytápění, ovládání žaluzií,
rolet nebo garážových vrat a ostatních spotřebičů dálkovým
ovládačem nebo bezdrátovými nástěnnými tlačítky. Jistě ocení-
te i možnost centrálního vypnutí osvětlení a vybraných elek-
trospotřebičů např. při odchodu z domu či ložnice nebo funkci
simulace Vaší přítomnosti v domě, pokud jste právě na dovole-
né. Před příjezdem domů komunikujte s Vašim domem pomocí 
mobilního telefonu a tak si zajistíte příjemné přivítání.

Systém je vhodný pro novostavby, rekonstrukce, ale i pro mo-
dernizaci stávajících budov. Systém umožňuje:

- KOMFORT, POHODLÍ A BEZPEČÍ
- SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
- CENTRÁLNÍ KONTROLU S MOŽNOSTÍ VIZUALIZACE NA PC 
- a ještě mnoho dalších funkcí.

Perfektní řešení při rekonstrukcích

Systém umožňuje snadné rozšíření stávají-
cí elektroinstalace a zvýšení komfortu
uživatelů. Vaši elektroinstalaci můžete
snadno a rychle doplnit či předělat bez
vrtání, sekání a špíny. Naše přístroje Vám
nabízí pohodlí moderní domácnosti, spo-
lehlivost a bezpečí při jejich používání.

Ideální při změnách rozmístění nábytku
či při malování stěn

Zařídili jste si obývací pokoj novým nábyt-
kem a vypínač se Vám ztratil za skříní?
Nástěnný RF vypínač, který vypadá jako běž-
ný, ale zvládne mnohem více, si můžete při-
lepit na stěnu nebo jiný povrch kdekoliv,
protože se k němu nevedou žádné kabely.

Ovládání žaluzií a rolet

S prvními okamžiky ranního slunce se Vaše
rolety neslyšně automaticky vysunou, aby
Vaše probuzení bylo co možná nejpříjemněj-
ší. To je možné díky nastavitelným časovým
funkcím. Chcete instalovat automatické
ovládání žaluzií? Výborně! Je to zajisté cesta
nejen k úsporám, ale i optimálnímu pohodlí.

Odpojení spotřebičů prostřednictvím
mobilního telefonu

V případě, že si po Vašem odchodu z do-
mu uvědomíte, že jste nechali některý ze
spotřebičů zapnutý, nemusíte se vracet
zpět domů. Pomocí telefonu můžete spo-
třebiče odpojit ze sítě.

Světelné scény

Vytvořte si vlastní světelnou scénu pro sledo-
vání televize, četbu, stolování nebo party!
Stiskem jednoho tlačítka se rozsvítí všechna
osvětlení na požadovanou intenzitu, a navíc
se mohou spustit i rolety, či jiné spotřebiče
a vytápění se nastaví na komfortní teplotu.
Světelnou scénu můžete kdykoliv změnit.



Když jste doma, na zahradě nebo jen odpočívá-
te na balkoně, stačí Vám k ovládání spotřebičů
dálkový ovládač Xcomfort nebo nástěnné vypí-
nače, jejichž funkce lze individuálně přizpůsobit
Vašim požadavkům.

Nepostradatelné v místnostech s pře-
stavitelnými příčkami

Nástěnné RF vypínače jsou přizpůsobivé -
jsou proto ideálním řešením právě pro tyto
prostory. Místnost bude používána pro různé
účely? Nové funkce vypínačů se mohou rych-
le přizpůsobit!

Bezpečná řešení ve vlhkých prostorách

Xcomfort je také ideálním řešením pro pro-
středí, kde z bezpečnostních důvodů nelze
použít síťové napětí. Dokonce i v blízkosti
vany nebo sauny, bazénu či v jiných vlhkých
prostorách, např. ve sklepě...

Snadné ovládání z auta

Lije jako z konve a vy přijíždíte domů. Nepří-
jemná situace. Nic se ale neděje, dálkovým
ovládačem z Vašeho auta pohodlně otevřete
bránu a pak i garážová vrata. Příchod Vám
zpříjemní zapnuté osvětlení domu nebo za-
hrady.

Ovládání markýz

Sluneční světlo se odráží na obrazovce Vaše-
ho televizoru? Ručním dálkovým ovládačem
vysunete markýzu z obývacího pokoje nebo
terasy, aniž byste promeškali jedinou sekun-
du hokejového zápasu.

Flexibilní umístění vypínačů

Flexibilní umístění vypínačů nebo dálkový
ovládač, který máte vždy po ruce, ocení ze-
jména osoby se sníženou pohyblivostí. Z Va-
šeho pojízdného křesla nebo postele ovládá-
te celý dům. Ruční dálkové ovládače jsou
velice oblíbené a umožňují ovládat všechny
spotřebiče v domě.

Centrální ovládání spotřebičů a osvě-
tlení Vašeho domu nebo bytu

Dopřejte si při odchodu z domu jedním stis-
kem tlačítka centrálně stáhnout rolety, vy-
pnout všechny omylem zapnuté spotřebiče,
jako je kávovar, rychlovarná konvice, sporák,
žehlička apod. včetně osvětlení a snížení tep-
loty pro vytápění Vašeho domu!

Komfortní řízení vytápění

Pro řízení vytápění vybavíme Váš dům bez-
drátovými termostaty pro zónovou regulaci
objektu, které měří teplotu v místnostech. Na
displeji Home Manageru, Vašem počítači ne-
bo mobilním telefonu můžete sledovat indi-
viduálně teploty v různých místnostech, včet-
ně venkovní. 
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Navštivte vzorové domy s instalacemi Xcomfort!

Chcete se blíže seznámit s moderní elektroinstalací Xcomfort v praxi? Požadujete
podrobné představení systému s předvedením všech funkcí? Nabízíme Vám možnost
navštívit vzorové domy a vše si osobně vyzkoušet v reálu. Stačí pouze kontaktovat systé-
mového partnera nebo si přímo domluvit schůzku na jednom ze vzorových domů.

Kam se obrátit pro další informace?

Je to velmi snadné, možná je ten Váš partner blíž než jste si mysleli. Více než 50 fi-
rem po celé republice je již teď připraveno Vám poskytnout informace a uskutečnit
realizaci Xcomfort právě pro Vás. Vyhledejte svého partnera nejblíže Vašemu domovu
na internetových stránkách www.Xcomfort.cz.

Na webové stránce www.Xcomfort.cz se můžete detailněji seznámit s technickými
informacemi o systému Xcomfort. V sekci „Pro inspiraci / Vyberte si svůj vypínač" si
můžete sestavit vlastní vypínač podle svého vkusu a podle designu Vašeho interiéru. 

VÁŠ SYSTÉMOVÝ PARTNER

Kdo vám pomůže? - SYSTÉMOVÝ PARTNER

Jedině systémový partner s certifikátem od firmy Moeller
je tím pravým partnerem pro Vaše první kroky k instala-
ci moderního systému Xcomfort! Vytvoří Vám individuál-
ní projekt přizpůsobený Vašim přáním a požadavkům,
systém nainstaluje, zprovozní a případně bude připraven
k zajištění dalších požadavků.

Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Komárovská 2406 Třebovská 480
193 00 Praha 9 562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 267 990 411 tel.: +420 465 519 611
fax: +420 267 990 419 fax: +420 465 519 619

e-mail: Xcomfort@moeller.cz
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