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SyStem 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.



Room Manager  
z funkcjami zarządzania energią.
Dostępny na rynku panel sterujący Room Manager  
doczekał się nowszej wersji, która posiada rozszerzone  
funkcjonalności. Oprócz samego zwiększenia istniejących  
możliwości, do oprogramowania została dodana funkcja  
zarządzania energią, w skład której wchodzą m.in.  
pomiary energii, jej zużycia, kosztów oraz ich wizualizacja  
na wyświetlaczu. Natomiast z myślą o aktualnych  
posiadaczach Room Managera, powstał bezpłatny firmware  
rozszerzający funkcjonalność starszych wersji tego panelu  
sterującego – do pobrania na stronie www.xcomfort.pl. 

Więcej na stronie 44

Uniwersalny przycisk  
bezprzewodowy 55 x 55 mm
Najnowszy uniwersalny przycisk bezprzewodowy został stworzony  
głównie z myślą o wygodzie użytkowników. Zastosowanie uniwersalnego  
przycisku pozwala na zwiększenie funkcjonalności systemu oraz estetyki  
wnętrza, dzięki możliwości zastąpienia wielu różnych przycisków tylko  
jednym, dostępnym w wersjach z jednym, dwoma lub czterema klawiszami.  
Przycisk może być osadzony w dowolnych ramkach w rozmiarze 
55 x 55 mm, co pozwala na swobodne dopasowanie do wystroju wnętrza 
oraz umieszczenie go na dowolnej powierzchni (np. szkło, drewno,  
cegła) przy zachowaniu bezprzewodowego komunikowania się  
z systemem xComfort. 

Więcej na stronie 25

Nowości



odbiornik ściemniający 
cDAE-01/02

Nowy odbiornik CDAE-01/02  
został stworzony w odpowiedzi na  
najnowsze rozwiązania w dziedzinie 
oświetlenia. Dotychczas problemem 
było sterowanie natężeniem oświetlenia  
w takich źródłach światła, jak diody LED, 
czy kompaktowe świetlówki energosz-
czędne (ESL). Odbiornik ten umożliwia  
regulację natężenia oświetlenia we 
wspomnianych wyżej źródłach światła. 

Więcej na stronie 28

odbiorniki mierzące  
parametry energii  
elektrycznej cEMU-01/04, 
cEMU-01/03 i cEMP-01/12

W ofercie firmy Eaton  
pojawił się odbiornik 
umożliwiający pomiary 
energii, prądu i napięcia  
w obwodzie, który wystę-
puje w wyko naniu podtyn-
kowym lub do gniazda.  
Mierzona informacja jest 
przesyłana drogą radiową  
do panelu sterującego  
Room Manager w celu 
wizu lizacji jej dla użytkow-
nika. Odbiornik dostępny 
jest również w wersji z ze-
wnętrznym przekład nikiem 
do pomiaru większych  
obciążeń. 

Więcej na stronie 29-30

Nowości

xVision
xVision jest oprogramowaniem stworzonym do kontroli i nadzoru urządzeń systemu xComfort.  
Umożliwia sterowanie domem oraz jego wizualizację np. na panelu dotykowym lub komputerze. 
Dzięki xVision możemy w intuicyjny sposób sterować oświetleniem, roletami, ogrzewaniem i innymi 
urządzeniami. Aplikacja pozwala także na uruchomienie symulacji obecności, scen świetlnych jednym 
przyciśnięciem, czy podgląd z kamer zainstalowanych w domu. 
Więcej na stronie 12-13
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np. scena do czytania np. scena nastrojowa

np. scena do oglądania telewizji

Zapalanie gotowych scen świetlnych

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.
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Stoisz przed swoim domem i trzymasz w dłoni pilota.  
Co możesz z nim zrobić?

  Sterujesz oświetleniem zewnętrznym. 

Koniec z bieganiem do przycisku.

  Otwierasz bramę garażową.

Nie musisz mieć dziesięciu różnych pilotów.  
Teraz wystarczy jeden. 

  Otwierasz furtkę.

Widzisz nadchodzących gości?  
Z xComfort nie musisz biec do domofonu,  
bądź videodomofonu, aby otworzyć furtkę.

  Wyłącznik główny.

Wyjeżdżasz z domu, ale zapomniałeś zgasić światła? 
Nie wysiadając z samochodu naciskasz jeden przycisk  
na pilocie i przestajesz się martwić.

  Sterujesz roletami. 

Chcesz zamknąć wszystkie rolety na parterze? 
Teraz już możesz, bez konieczności wchodzenia do domu.

sterowanie bramą, roletami, oświetleniem...
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godzina 7:00 – rolety otwierają się godzina 19:15 – rolety zamykają się

Sterowanie roletami

Sterowanie roletami  
Z możliwością ustawienia cZasów

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 przy pomocy pilota lub naciskając jeden klawisz,  
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, samoczynnie  
się otworzą.
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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 wentylację.

Sterowanie ogrzewaniem

osZcZędne i automatycZne sterowanie ogrZewaniem

temperatura dostosowana do Twoich potrzeb efekt „ciepłych stóp”
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przyciski w dowolnym miejscu

pokój nasZych dZieci

Przy wykorzystaniu systemu xComfort, przyciskiem  
umieszczonym w trudno dostępnym miejscu, mo żemy  
wyłą czyć napięcie w gniazdku w pokoju naszych pociech.  
Teraz nawet, gdyby próbo wały w jakikolwiek sposób  
„majsterkować” przy gniazdku, będą bezpieczne. 

dzieci majsterkujące przy gniazdku są bezpieczne

Dzięki systemowi xComfort można umieścić przyciski  
na baterie w dowolnym miejscu na ścianie. Z jednego  
miejsca można sterować zarówno lampką nad głową,  
jak i roletą w pokoju. Przyciski mogą być przesunięte  
w dowolnym momencie, więc mogą „rosnąć”  
wraz z dziećmi.

wyłącZanie Zasilania  
w gniaZdku

naklejane  
przyCiSki  
umiesZcZasZ dowolnie

Na ścianie można umieścić termostat, żeby dzieci miały  
możliwość ustawienia temperatury podłogi w swoim  
pokoju według ich potrzeb. komfortowa temperatura podłogi

automatycZna  
regulacja temperatury
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komfort i odpocZynek

Leżysz zmęczony ciężkim dniem w pracy? Zastanawiałeś się 
kiedyś, jak to dobrze byłoby wyłączyć światło nie wstając  
z łóżka? Tylko z xComfortem przyciski sterujące oświetleniem 
mogą być dosłownie w zasięgu Twojej ręki.

przyciski „w zasięgu Twojej ręki”

Przycisk panika – w przypadku niebezpieczeństwa  
przytrzymujesz przycisk przy łóżku (ten sam, który  
wykorzystujesz do stero wa nia światłem) i włącza się całe 
oświetlenie w domu. Sąsiedzi będą wiedzieli, że coś jest  
nie tak, może być też to sygnał dla systemu alarmowego  
oraz ochrony.

włącz całe oświetlenie w domu

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.
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xViSion – oprogramowanie  
do sterowania i wiZualiZacji domu

Dzięki nowej aplikacji xVision, system xComfort staje się 
jeszcze bardziej uniwersalny i dostosowany do Twoich 
potrzeb. Teraz do sterowania oświetleniem, ogrzewa-
niem, roletami i innymi urządzeniami Twojego domu 
wystarczy dowolny panel dotykowy lub komputer  
z systemem operacyjnym Windows XP, Vista lub 7. 
Aplikacja xVision komunikuje się z systemem xComfort 
poprzez moduł CKOZ i umożliwia zarządzanie całym 
domem i jego wizualizację z jednego miejsca.  

Intuicyjne sterowanie oświetleniem oraz innymi urządzeniami

Indywidualne sterowanie ogrzewaniem w każdym pomieszczeniu

Wbudowana przeglądarka internetowa
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xVision to nie tylko przyjazny interfejs graficzny  
i intuicyjne sterowanie – aplikacja, dzięki nieogra-
niczonym funkcjom logicznym oraz programom 
czasowym, spełni nawet najbardziej wymagające 
potrzeby użytkowników. Wbudowana przeglądarka 
pozwoli Ci na swobodne surfowanie po sieci oraz 
przeglądanie skrzynki mailowej. Ponadto, funkcje 
symulacji obecności mieszkańców, podglądu  
z kamer zainstalowanych w domu, możliwość  
zostawiania notatek w formie „żółtych kartek”  
dla innych domowników, a nawet funkcja ramki  
cyfrowej sprawiają, że xVision to prawdziwe  
centrum zarządzania Twoim domem.

Funkcja ramki cyfrowej 

Podgląd z kamer

Tworzenie notatek w formie „żółtych kartek” 
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eaton rf –  
łatwość programowania systemu

posZcZególne etapy:

elementy potrZebne do programowania

Bezpłatne oprogramowanie Eaton RF można pobrać ze strony www.xcomfort.pl

Bezprzewodowe wyszukiwanie podłączonych urządzeń

Wysyłanie ustawień do urządzeń

Rysowanie połączeń

Zakładanie hasła zabezpieczającego instalację

moduł do programowania  
CRSZ-00/01

przejściówka CRSZ-00/03 
(RS232-USB)

komputer PC  
z systemem Windows XP, Vista lub 7  

oraz oprogramowaniem Eaton RF
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prZykłady instalacji
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L

N
odbiornik 
sterujący

odbiornik 
ściemniający

odbiornik do 
sterowania 
rolet

przycisk podwójny 
do sterowania 
roletami i światłem

sterowanie światłem  
i roletami w kuchni

ELEMENTY INSTALACJI

•  CSAU-01/01 – odbiornik zał./wył. (str. 28) do oświetlenia

•  CJAU-01/02 – odbiornik roletowy (str. 29)

•  CDAU-01/02 – odbiornik ściemniający o mocy 250W (str. 28) do oświetlenia

•  CPAD-00/60 – kompletny przycisk bezprzewodowy podwójny biały (str. 23)  
lub przycisk bezprzewodowy CTAA-02/04 (str. 25) + ramka innego producenta  
w rozmiarze 55x55mm
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L

N

odbiornik 
ściemniający

panel sterujący 
room manager

odbiornik 
ściemniający

przycisk do 
sterowania 
roletami

odbiornik do 
sterowania 
klimatyzacją

odbiornik 
sterujący  
do gniazda

odbiornik do 
sterowania 
roletami

sterowanie światłem, klimatyZacją  
i roletami w Salonie

ELEMENTY INSTALACJI

•  CSAU-01/01 – odbiornik zał./wył. (str. 28) do oświetlenia

•  CSAP-01/02 – przenośny odbiornik zał./wył. (str. 30), wkładany do gniazda,  
do sterowania oświetleniem, wentylatorem, itp.

•  2 x CDAU-01/02 – odbiornik ściemniający o mocy 250W (str. 28) do oświetlenia

•  CJAU-01/02 – odbiornik roletowy (str. 29)

•  CPAD-00/59– kompletny przycisk bezprzewodowy pojedynczy biały (str. 23) lub przycisk  
bezprzewodowy CTAA-01/04 (str. 25) + ramka innego producenta w rozmiarze 55x55mm

•  CRMA-01/05 – panel sterujący Room Manager (str. 21) do sterowania oświetleniem,  
klimatyzacją oraz roletami. Przy zastosowaniu Room Managera możliwe także działanie  
ww. urządzeń automatycznie zgodnie z programem czasowym.

•  CSAU-01/02 – odbiornik bezpotencjałowy zał./wył. do sterowania klimatyzacją (str. 28)

•  CHSZ-02/02 – pilot sterujący 2-kanałowy (str. 21) – do sterowania klimatyzacją, światłem, roletą.
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L

N

L

N

L

N

L

N

odbiornik 
ściemniający

przycisk podwójny 
(sterowanie światłem i 
wyłącznik główny)

przycisk  
podwójny 
(schodowy)

przycisk  
podwójny 
(schodowy)

odbiornik  
sterujący  
światłem

nadajnik z wejściem 
czujnika temperartury

odbiornik sterujący 
matą grzewczą

ogrZewanie podłogowe,  
wyłącZnik główny i schodowy

ELEMENTY INSTALACJI

•  CSAU-01/01 – odbiornik zał./wył. (str. 28) do oświetlenia

•  CDAU-01/02 – odbiornik ściemniający o mocy 250W (str. 28) do oświetlenia

•  CJAU-01/02 – odbiornik roletowy (str. 29) 

•  3 x CPAD-00/60 – kompletny przycisk bezprzewodowy podwójny (str. 23) lub 3 x CTAA-02/04 –  
przycisk bezprzewodowy (str. 25) + 3 ramki innego producenta w rozmiarze 55x55mm.  
Dwa przyciski służą za wyłączniki schodowe, natomiast trzeci za wyłącznik główny.

•  CTEU-02/01 – nadajnik z wejściami temperaturowymi służący do przesłania informacji  
o mierzonej temperaturze z czujnika do systemu xComfort (str. 26)

•  CSEZ-01/01 – czujnik temperatury PT1000 (str. 26)
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xcomfort – prZegląd systemu
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 System sterowania bezprzewodowego – zestawy

Opis Typ Nr artykułu

Zestaw do bezprzewodowego
włączania oświetlenia CPAD-00/54 106100

Zestaw zawiera:

Bezprzewodowy przycisk pojedynczy z nadajnikiem (CPAD-00/59) 

kolor biały

Odbiornik sterujący (podtynkowy) (CSAU-01/01)

Zestaw do bezprzewodowego 
ściemniania oświetlenia CPAD-00/55 106101

Zestaw zawiera:

Bezprzewodowy przycisk pojedynczy z nadajnikiem (CPAD-00/59) 

kolor biały

Odbiornik ściemniający (podtynkowy) (CDAU-01/02)

 Odbiornik ściemniający ma również możliwość załączania / wyłączania.

Zestaw do bezprzewodowego 
sterowania roletami CPAD-00/56 106102

Zestaw zawiera:

Bezprzewodowy przycisk pojedynczy z nadajnikiem (CPAD-00/59) 

kolor biały

Odbiornik sterujący roletami (podtynkowy) (CJAU-01/02)

Zestaw do bezprzewodowego 
włączania i ściemniania oświetlenia  CPAD-00/57 106103

Zestaw zawiera:

Bezprzewodowy przycisk podwójny z nadajnikiem (CPAD-00/60) 

kolor biały

Odbiornik sterujący (podtynkowy) (CSAU-01/01)

Odbiornik ściemniający (podtynkowy) (CDAU-01/02)

 Odbiornik ściemniający ma również możliwość załączania / wyłączania.

Sterowany pilotem zestaw do włączania  
i ściemniania lamp podłączanych do gniazd CPAD-00/95 112392

Zestaw zawiera:

Programowalny pilot sterujący (CHSZ-12/03) z bateriami

Odbiornik sterujący (CSAP-01/02)

Odbiornik ściemniający (CDAP-01/12)

 Odbiornik ściemniający ma również możliwość załączania / wyłączania.
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 Programowalny pilot sterujący (radiowy)
RF06710, RF10210, RF10310 •  Służy do zdalnego sterowania odbiornikami bezprzewodowymi i podłączonymi do 

nich urządzeniami. Zasilany jest z baterii. W zależności od wykonania za pomocą 
pilota można sterować dwoma bądź dwunastoma odbiornikami bezprzewodowymi.

  W komplecie znajdują się baterie.

 W komplecie nie ma elementu mocującego do ściany.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Pilot do 2 różnych urządzeń CHSZ-02/02 109383 1

Pilot do 12 różnych urządzeń CHSZ-12/03 109384 1

Pilot do 12 różnych urządzeń CHSZ-12/04 118803 1
z wyświetlaczem LCD i trzema 
programami czasowymi

Element mocujący do ściany CMMZ-00/11 110771 1

CHSZ-02/02

CHSZ-12/03

CHSZ-12/04
CMMZ-00/11

 Panel sterujący Room Manager NOWE FUNKCJE!
RF09410 •  Panel sterujący jest jednostką centralną pomagającą w sterowaniu podłączonymi urządzeniami. 

Umożliwia sterowanie ogrzewaniem w sześciu pomieszczeniach z wyświetlaniem komunikatów  
o panujących warunkach. Dzięki niemu można uzyskać następujące funkcje: włączanie urządzeń  
o określonych porach dnia, sterowanie 10 urządzeniami, symulacja obecności mieszkańców w domu, 
uruchamianie pięciu scen świetlnych z wykorzystaniem 6 urządzeń, wskaźnik temperatury  
zewnętrznej (z wyznaczaniem wartości maksymalnej i minimalnej).

  Aparat zasilany jest z sieci.

 Panel w polskiej wersji językowej.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Zasilany z sieci 230V, biały CRMA-00/05 w PRZygOT 118785 1

Zasilany z sieci 230V, srebrny CRMA-00/09 w PRZygOT 118789 1

Info. na  
str. 44

Panel sterujący Home Manager
RF09210, RF01208 •  Panel sterujący jest jednostką centralną pomagającą w sterowaniu podłączonymi urządzeniami. 

Dzięki niemu w całym domu możemy centralnie sterować oświetleniem, ogrzewaniem, roletami  
i innymi urządzeniami. Można uzyskać następujące funkcje: włączanie urządzeń o określonych  
porach dnia, sterowanie 99 urządzeniami, symulacja obecności mieszkańców w domu, uruchamianie 
scen świetlnych (mogą być ustalane osobno dla każdego z pomieszczeń), możliwość sterowania 
instalacją poprzez telefon komórkowy (z podłączonym modułem GSM).

  Aparat zasilany jest z sieci.

  Panel w niemieckiej lub angielskiej wersji językowej.

 Panel nie ma wbudowanego czujnika temperatury.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Zasilany z sieci 230 V; srebrny CHMU-00/02 106290 1

Elementy zapasowe do 
Home Managera

CMMZ-00/16 118865 1CMMZ-00/16

CHMU-00/02

Info. na  
str. 46

Info. na  
str. 48
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15
 m

m

Biały Beżowy Aluminiowy

klawisz

łącznik 
ozdobny

nadajnik

ramka

prZycisk beZprZewodowy 65 x 55 mm
(kOMPLEt Z OrygINaLNą raMką)

prZycisk beZprZewodowy 55 x 55 mm 
(PaSUJE tyLkO DO raMEk INNyCH PrODUCENtÓW)

ramka 55x55mm dowolnego producenta,  
np Berker, gira, aBB, Jung
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Nadajnik bezprzewodowy 65x55mm z baterią
RF07010 •  Żywotność baterii do 10 lat.

  W komplecie znajduje się element mocujący, taśma dwustronna oraz bateria.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Do przycisku pojedynczego CTAA-01/02 290271 1

Do przycisku podwójnego CTAA-02/02 290272 1

Przycisk bezprzewodowy 65x55mm – komplet
RF08010 •  Służy do zdalnego sterowania odbiornikami bezprzewodowymi i podłączonymi do 

nich urządzeniami. Zasilany jest z jednej baterii. Może być mocowany  
w dowolnym miejscu, np. na szafce nocnej. 

  W komplecie znajduje się nadajnik z baterią, ramka, łącznik i przycisk.

  W komplecie znajdują się elementy mocujące do ściany.

  Nadajnik znajduje się pod klawiszem.

  ramki i przyciski są dostępne także w różnych kolorach (patrz str. 20).

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Przycisk pojedynczy - biały CPAD-00/59 106105 1

Przycisk podwójny - biały CPAD-00/60 106106 1

 Klawisze do nadajników 65x55mm

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Pojedyncze

Biały C100-wIZ-RF1-wS-00 100438 1

Beżowy C100-wIZ-RF1-BE-00 100439 1

Aluminiowy C100-wIZ-RF1-MA-00 100443 1

Podwójne

Biały C100-wIZ-RF2-wS-00 100446 1

Beżowy C100-wIZ-RF2-BE-00 100447 1

Aluminiowy C100-wIZ-RF2-MA-00 100451 1

* przyciski w innych kolorach lub z opisami na zamówienie

Biały 
-WS

Beżowy 
-BE

Aluminiowy 
-MA

Biały 
-WS

Beżowy 
-BE

Aluminiowy 
-MA

Info. na  
str. 49



przyciSk bezprzewodowy 65x55

24

 Ramki poziome / pionowe do przycisków 65 x 55 mm

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Biała pojedyncza C100-RAZ-R1-wS-00 289660 1

podwójna C100-RAZ-R2-wS-00 289667 1

potrójna C100-RAZ-R3-wS-00 289674 1

poczwórna C100-RAZ-R4-wS-00 289681 1

Beżowa pojedyncza C100-RAZ-R1-BE-00 289661 1

podwójna C100-RAZ-R2-BE-00 289668 1

potrójna C100-RAZ-R3-BE-00 289675 1

poczwórna C100-RAZ-R4-BE-00 289682 1

Aluminiowa pojedyncza C100-RAZ-R1-MA-00 289664 1

podwójna C100-RAZ-R2-MA-00 289671 1

potrójna C100-RAZ-R3-MA-00 289678 1

poczwórna C100-RAZ-R4-MA-00 289685 1

* ramki w innych kolorach na zamówienie

 Łączniki ozdobne 65x55mm

Kolor Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Biały C100-ABZ-Zw-wS-01 289691 10

Beżowy C100-ABZ-Zw-BE-01 289692 10

Czarny C100-ABZ-Zw-AB-01 292487 10

Niebieski C100-ABZ-Zw-MB-01 289693 10

grafit C100-ABZ-Zw-NS-01 289694 10

grafit ciemny C100-ABZ-Zw-VS-01 289695 10

Aluminiowy C100-ABZ-Zw-MA-01 289697 10

Piaskowy C100-ABZ-Zw-gS-01 289696 10

Złoty piasek C100-ABZ-Zw-Og-01 289700 10

Złoty C100-ABZ-Zw-gM-01 289702 10

Złoty (połysk) C100-ABZ-Zw-gg-01 289701 10

Bordo C100-ABZ-Zw-RR-01 289704 10

Bordo (połysk) C100-ABZ-Zw-PR-01 289703 10

Srebrny C100-ABZ-Zw-NM-01 289699 10

Srebrny (połysk) C100-ABZ-Zw-Ng-01 289698 10

Biały 
-WS

Beżowy 
-BE

Czarny 
-AB

Niebieski 
-MB

grafit 
-NS

grafit ciemny 
-VS

Aluminiowy 
-MA

Piaskowy 
-GS

Złoty piasek 
-OG

Złoty 
-GM

Złoty (połysk) 
-GG

Bordo 
-RR

Bordo (połysk) 
-PR

Srebrny 
-NM

Srebrny (połysk) 
-NG

niezbędne do każdej ramki
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Nadajnik uniwersalny 55x55mm z baterią
RF07010 •  Służy do sterowania odbiornikami systemu xComfort. Zasilany jest z baterii.  

Żywotność baterii do 10 lat.

  W komplecie znajduje się element mocujący, taśma dwustronna oraz bateria.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Do przycisku pojedynczego CTAA-01/04 125969 1

Do przycisku podwójnego CTAA-02/04 126030 1

Do przycisku poczwórnego CTAA-04/04 126031 1

Do przycisku pojedynczego z LED Ctaa-01/04-LED 126032 1

Do przycisku podwójnego z LED Ctaa-02/04-LED 126033 1

Do przycisku poczwórnego z LED Ctaa-04/04-LED 126034 1

 Klawisze do nadajników uniwersalnych 55x55 mm
  Niezbędne do nadajnika.

Opis Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Pojedynczy Biały 126042 1
Biały z otworem na LED 126054 1
Kremowy 126043 1
kremowy z otworem na LED 126055 1
Srebrny 126044 1
Srebrny z otworem na LED 126056 1
Antracytowy 126045 1
antracytowy z otworem na LED 126057 1

Podwójny Biały 126046 1
Biały z otworem na LED 126058 1
Kremowy 126047 1
kremowy z otworem na LED 126059 1
Srebrny 126048 1
Srebrny z otworem na LED 126060 1
Antracytowy 126049 1
antracytowy z otworem na LED 126061 1

Poczwórny Biały 126050 1
Biały z otworem na LED 126062 1
Kremowy 126051 1
kremowy z otworem na LED 126063 1
Srebrny 126052 1
Srebrny z otworem na LED 126064 1
Antracytowy 126053 1
antracytowy z otworem na LED 126065 1

Lista pasujących ramek 55x55mm

Berker Merten Kopp Jung Elko Gira Siemens Busch-Jeager

B.Kwadrat M Plan Glas Alaska A creation Plus Espirit Delta miro Basic55
B.7 Glas M Plan Metal l A plus RS 16 Event Delta profil* Carat*

B.3 M Plan II A 500 E 22 Delta vita Solo*

B.1 M-Plan A S Profil 55 Delta line Future Linear*

M-Star Eco Profi E 2
M-Arc Standard 55
M-Smart
Atelier M

*  Tylko z łącznikiem 
ozdobnym

*  Tylko z łącznikiem 
ozdobnym1-M

NOWOŚĆ!

Biały

Biały

Biały

Kremowy

Kremowy

Kremowy

Srebrny

Srebrny

Srebrny

Antracytowy

Antracytowy

Antracytowy

Info. na  
str. 50
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Bezprzewodowy termostat pokojowy
RF03010 •  Steruje ogrzewaniem w zależności od zmierzonej temperatury. aparat zasilany jest 

przez dwie baterie aaa (małe paluszki).

  W komplecie znajdują się baterie.

  Zmiana na tryb ekonomiczny powoduje utrzymywanie temperatury 
na poziomie 8°C. 

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Zakres temperatur 0 - 40°C  CRCA-00/04 118781 1
(z trybem ekonomicznym)

Zakres temperatur 0 - 40°C CRCA-00/05 118782 1
(z trybem ekonomicznym  
i czujnikiem wilgotności)

CRCA-00/04
CRCA-00/05

 Nadajnik z wejściem czujnika temperatury
RF1603, WA_E0901, RF02810 •  Steruje podłączonymi urządzeniami na podstawie temperatury mierzonej przez czujnik 

(265643). Może być używany do sterowania żaluzjami, roletami, ogrzewaniem itd.  
Zasilany jest z baterii (Cr2477N). aparat można przykleić lub przykręcić do ściany.

  W komplecie nie ma czujnika temperatury (265643).

  W komplecie znajduje się bateria.

  aparat do wykorzystania tylko w trybie COMFOrt.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

2x -50 - 180°C CTEU-02/01 265628 1

Czujnik temperatury 
-50 - 180 °C (Pt1000)

CSEZ-01/01 265643 1

Obudowa czujnika CSEZ-01/24 118802 1

CSEZ-01/01

CTEU-02/01

CSEZ-01/24

Bezprzewodowy czujnik ruchu
RF04010, RF06110, RF01906 •  Wykrywa ruch wewnątrz pomieszczenia i wysyła drogą radiową sygnał sterujący  

do innych odbiorników. Urządzenie ma dwa kanały a i B. kanał a ma regulowany 
czas załączenia. Urządzenie jest zasilane z dwóch baterii (aaa) lub z sieci  
(trzeba zamówić dodatkowo numer katalogowy 106291).

 W komplecie znajduje się taśma dwustronna.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Czujnik ruchu CBMA-02/01 104921 1

Zasilanie do czujnika ruchu 
230VAC, 0,25VA

CMMZ-00/08 106291 1

Element mocujący  
do czujnika ruchu

CMMZ-00/09 106292 1

CBMA-02/01

CMMZ-00/09

CMMZ-00/08

Info. na  
str. 52

Info. na  
str. 53

Info. na  
str. 59
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Nadajnik z wejściem binarnym (podtynkowy)
RF05910, RF1503 •  Można do niego podłączyć tradycyjny przycisk/łącznik, przerabiając go na radiowy. 

typ CBEU-02/01 jest zasilany z sieci, CBEU-02/02 z baterii.

  W CBEU-02/02 bateria dostarczana jest w komplecie.

  Przed podłączeniem należy ustawić odpowiedni tryb pracy nadajnika (1-4),
(patrz str. 79). 

 Nadajnik może pracować w następujących trybach:

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

2 x 230VAC 
(zasilany z sieci)

CBEU-02/01 265626 1

2 x styk bezpotencjałowy  
(zasilany z baterii)

CBEU-02/02 265627 1

CBEU-02/01

CBEU-02/02

tryb kanał a kanał B

1 przycisk przycisk

2 klawisz klawisz

3 przycisk klawisz

4 roletowy (góra) roletowy (dół)

Nadajnik z wejściami analogowymi
RF03810, RF03007, RF06210 •  Można podłączyć do niego czujniki natężenia oświetlenia, wilgotności, temperatury, 

a informacje od nich wysłać dalej do tradycyjnej instalacji elektrycznej. Urządzenie zasi-
lane z napięcia 24 V DC.

 Zasilacz 24 V DC (110772 lub 110773) trzeba zamawiać oddzielnie.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Nadajnik z wejściami analogo- 
wymi 0-10VDC, 0-20mA, 
4-20mA, PT1000 

CAEE-02/01 112240 1

Zasilacz do gniazdka 
230VAC/24VDC, 6w

CMMZ-00/12 110772 1

Zasilacz do puszki 
230VAC/24VDC, 6w

CMMZ-00/13 110773 1

CAEE-02/01

CMMZ-00/13
CMMZ-00/12

Nadajnik z wejściem impulsowym (interfejs S0) NOWOŚĆ!
RF03310, RF03007, RF06210 •  Można podłączyć do niego liczniki energii, gazu, wody, itp. wyposażone w wyjście 

zliczające w interfejsie S0. Wartości zliczane są przesyłane do room Managera,  
w którym następuje analiza i wyświetlenie wyników zużycia w postaci wykresów. 
Urządzenie zasilane jest z napięcia 24V DC. 

 Zasilacz 24V DC (110772 lub 110773) trzeba zamawiać oddzielnie.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Nadajnik z wejściem  
impulsowym (interfejs S0) 
315mA/24VDC

CIZE-02/01 118799 1

Zasilacz do gniazdka
230VAC/24VDC, 6w

CMMZ-00/12 110772 1

Zasilacz do puszki
230VAC/24VDCm 6w

CMMZ-00/13 110773 1

Czujnik S0 używać tylko w przypadku poprawnego połączenia między licznikiem, a nadajnikiem!

CIZE-02/01

Info. na  
str. 54

Info. na  
str. 56

Info. na  
str. 58

CMMZ-00/13
CMMZ-00/12
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Bezprzewodowy odbiornik ściemniający (podtynkowy)
RF05310, RF03510 •  Służy do zdalnego ściemniania oświetlenia żarowego lub halogenów (230 V)  

za pomocą sygnału sterującego, wysłanego przez bezprzewodowy nadajnik,  
np. pilot. Odbiornik może być sterowany z 15 różnych nadajników.  
Zasilany jest z sieci.

 Odbiornik ma również możliwość załączania / wyłączania. 

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

125w/230VAC CDAU-01/03 110778 1

250w/230VAC CDAU-01/02 109363 1

40-500w/230VAC CDAE-01/01 109373 1

Odbiornik może być wykorzystywany do ściemniania tradycyjnych żarówek i halogenów zasilanych 

z napięcia 230 VAC bądź poprzez tranformator elektroniczny. Ściemniacz CDAU-01/03 nadaje się 

także do ściemniania diod LED zasilanych z transformatorów elektronicznych. Aparaty nie nadają  

się do ściemniania lamp energooszczędnych i halogenów zasilanych z transformatora toroidalnego.

GROzI TO uSzkOdzENIEM OdBIORNIkA śCIEMNIAJąCEGO.

Steruje:

CDAU

CDAE

Odbiornik ściemniający  NOWOŚĆ!
RF03410 •  Służy do zdalnego ściemniania oświetlenia żarowego, halogenów, „ściemnialnych” 

świetlówek energooszczędnych oraz diod LED za pomocą sygnału sterującego,  
wysyłanego przez bezprzewodowy nadajnik, np. pilot. Odbiornik może być  
sterowany z 15 różnych nadajników. 
Zasilany jest z sieci.

 Odbiornik ma również możliwość załączania / wyłączania.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

250w/230VAC CDAE-01/02 126035 1

Odbiornik może być wykorzystywany do ściemniania tradycyjnych żarówek i halogenów zasilanych 

z napięcia 230 VAC bądź poprzez tranformator elektroniczny. Odbiornik CDAE-01/02 nadaje się 

także do ściemniania diod LED oraz "ściemnialnych" świetlówek kompaktowych (ESL) energooszczęd-

nych. Aparat nie nadaje się do ściemniania zwykłych lamp energooszczędnych i halogenów 

zasilanych z transformatora toroidalnego.

GROzI TO uSzkOdzENIEM OdBIORNIkA śCIEMNIAJąCEGO.

 Bezprzewodowy odbiornik sterujący (podtynkowy)
RF05610 •  Służy do zdalnego załączania/wyłączania oświetlenia, wentylatorów i innych  

urządzeń elektrycznych za pomocą sygnału sterującego, wysłanego przez bezprze-
wodowy nadajnik, np. pilot. Odbiornik może być sterowany z 15 różnych nadajni-
ków. Zasilany jest z sieci.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

8A/230VAC 
(rozłącza L)

CSAU-01/01 265623 1

8A/230VAC 
(styk bezpotencjałowy)

CSAU-01/02 240694 1

8A/230VAC  NOWOŚĆ!
(rozłącza L i N)

CSAU-01/03 240695 1

8A/230VAC NOWOŚĆ!
(styk bezpotencjałowy), funkcja przy-
cisku dzwonkowego w trybie BaSIC

CSAU-01/04 121080 1

Steruje:

CDAE

Steruje:

Info. na  
str. 60

Info. na  
str. 62

Info. na  
str. 64
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Odbiornik sterujący roletami (podtynkowy)
RF05010 •  Służy do zdalnego sterowania roletami (uruchamia silnik elektryczny 230 V)  

za pomocą sygnału, wysłanego przez bezprzewodowy nadajnik, np. pilot.  
Odbiornik może być sterowany z 15 różnych nadajników. Zasilany jest z sieci.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

6A/230VAC CJAU-01/02 240696 1
Steruje:

Odbiorniki do pomiaru energii NOWOŚĆ!
RF05410, RF03709 •  Odbiornik ten mierzy w podłączonym obwodzie prąd (a), napięcie (V), moc (kW)  

i energię (kWh). Może mierzyć obciążenia w zakresie 3-3680W. Mierzone wartości 
zostają przesłane do room Managera w celu analizy i wyświetlenia zużycia energii. 
Urządzenie zasilane jest z sieci.

Obciążalność Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

3-3690w / 230VAC, 50Hz CEMU-01/04 136477 1

 Wersja z zewnętrznym przekładnikiem do pomiaru większych obciążeń.

15W-23kW (maks. 100a) / 
230VAC, 50Hz

CEMU-01/03 136476 1

Nie należy podłączać odbiornika do obciążeń o dużej indukcyjności 

(np. lamp fluorescencyjnych, silników, itp.)

Aktor analogowy
RF03710 •  Służy do zdalnego ściemniania lamp jarzeniowych (sterowanych napięciem 

0 - 10 V DC lub 1 - 10 V DC) za pomocą sygnału sterującego, wysłanego przez 
bezprzewodowy nadajnik, np. pilot. Odbiornik może być sterowany z 15 różnych 
nadajników. Zasilany jest z sieci.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

aktor analogowy 0-10VDC
8A/230VAC, 20mA/0-10VDC

CAAE-01/01 240697 1

aktor analogowy 1-10VDC
8A/230VAC, 20mA/1-10VDC

CAAE-01/02 240698 1
Steruje:

Info. na  
str. 66

Info. na  
str. 68

Info. na  
str. 70

CEMU-01/04

CEMU-01/03
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Przenośny odbiornik sterujący do gniazdek
RF04310 •  Służy do zdalnego załączania/wyłączania oświetlenia, wentylatorów i innych  

urządzeń elektrycznych podłączonych do gniazdka za pomocą sygnału sterującego, 
wysłanego przez bezprzewodowy nadajnik, np. pilot. Odbiornik może być sterowa-
ny z 15 różnych nadajników. Zasilany jest z sieci.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

8A/230VAC CSAP-01/02 240700 1

Steruje:

Przenośny odbiornik ściemniający do gniazdek
RF04310 •  Służy do zdalnego ściemniania oświetlenia żarowego lub halogenów (230 V) podłą-

czonych do gniazdka za pomocą sygnału sterującego, wysłanego przez bezprzewo-
dowy nadajnik, np. pilot. Odbiornik może być sterowany z 15 różnych nadajników. 
Zasilany jest z sieci.

 Odbiornik ma również możliwość załączania / wyłączania. 

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

40-250w/230VAC CDAP-01/12 109365 1

Odbiornik może być wykorzystywany do ściemniania tradycyjnych żarówek i halogenów zasilanych 

z napięcia 230 VAC bądź poprzez tranformator elektroniczny. Aparat nie nadaje się do ściemniania 

lamp energooszczędnych i halogenów zasilanych z transformatora toroidalnego. 

GROzI TO uSzkOdzENIEM OdBIORNIkA śCIEMNIAJąCEGO.

Steruje:

Przenośny odbiornik mierzący  
parametry energii elektrycznej NOWOŚĆ!

RF04310 •  Służy do zdalnego pomiaru parametrów elektrycznych w podłączonym urządzeniu – 
prądu (a), napięcie (V), mocy (kW) i energii (kWh). Mierzone wartości zostają  
przesłane do room Managera w celu analizy i wyświetlenia zużycia energii.  
Odbiornik mierzy w zakresie 3-3680W. Urządzenie zasilane jest z sieci.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Odbiornik do pomiaru energii
0,42VA/230VAC 

CEMP-01/12 120816 1

Nie należy podłączać odbiornika do obciążeń o dużej indukcyjności 

(np. lamp fluorescencyjnych, silników, itp.)

mierzy:

Info. na  
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Moduł do radiowego programowania instalacji  
przez komputer

RF01610, RF01506 •  Urządzenie potrzebne do programowania przez komputer. Program do projekto-
wania instalacji Eaton rF, w wersji polskiej, jest do ściągnięcia ze strony  
www.xcomfort.pl. Przy pomocy urządzenia nie można sterować instalacją xComfort.

 W komplecie nie ma przejściówki USB / RS-232.

 W komplecie znajduje się zasilacz.

 Wersja rozszerzona programu Eaton rF (diagnostyczna) dodatkowo płatna.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Programowanie przez rS-232 CRSZ-00/01 265645 1

Adapter USB/RS-232 CRSZ-00/03 104932 1

CRSZ-00/01

CRSZ-00/03

Oprogramowanie xVision  
do wizualizacji i sterowania instalacją NOWOŚĆ!
•  Oprogramowanie potrzebne do sterowania instalacją xComfort z panelu dotykowego 

bądź komputera. Umożliwia centralne sterowanie w całym domu oświetleniem, 
ogrzewaniem, roletami i innymi urządzeniami. Posiada także inne funkcje jak: 
załączanie urządzeń o określonych porach dnia, wbudowaną przeglądarkę interne-
tową, możliwość podglądu z kamer, symulację obecności w domu, sceny świetlne 
uruchamiane jednym przyciskiem, notatki w formie „żółtych kartek” zostawianych 
dla domowników, wbudowaną ramkę cyfrową jako wygaszacz ekranu.

  Do działania niezbędny jest moduł do komunikacji CkOZ-00/03 (patrz wyżej)

  Oprogramowanie współpracuje z systemem operacyjnym Windows XP, Vista i 7.

  Minimalne wymagania komputera (panelu): Procesor 1,6 GHz, 
np. Intel Atom N270, karta graficzna obsługującą directX.

Opis Typ Ilość szt.  
w opak.

Wersja na 1 bramkę CkOZ-00/03 (sterowanie do 99 urządzeń) xVision1 1

Wersja na 2 bramki CkOZ-00/03 (sterowanie do 198 urządzeń) xVision2 1

Moduł do radiowego sterowania instalacją  
przez komputer

RF01510 •  Urządzenie potrzebne do sterowania instalacji xComfort z komputera bądź panelu 
dotykowego. Nie można przy jego pomocy programować instalacji xComfort.

  Moduł jest niezbędny do oprogramowania xVision.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Komunikacja przez USB CKOZ-00/03 104928 1

Info. na  
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Stacja pogodowa
RF04610, RF04510 •  Mierzy prędkość wiatru i ilość opadów. Podłącza się ją do nadajnika z wejściem 

binarnym (CBEU-02/01).

  W komplecie brak elementu mocującego.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Z podgrzewanym czujnikiem 
opadów 
(2 x styk przemienny)

CSEZ-02/08 104924 1

Z podgrzewanym czujnikiem 
opadów i wiatru 
(2 x styk przemienny)

CSEZ-02/09 104925 1

Element mocujący 
160 x 80 x 80 mm

CSEZ-00/10 104926 1

CSEZ-02/08

CSEZ-00/10

Czujnik przeciwzalaniowy
RF03210 •  Należy podłączać czujniki do nadajnika z wejściami binarnymi CBEU-02/02 (265627).

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

125VAC, 0,5A/24VDC,1A CSEZ-01/18 110748 1

Czujniki ruchu
RF02610, RF02210 •  Należy podłączać czujniki do nadajnika z wejściami binarnymi CBEU-02/01 (265626).

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Czujnik ruchu 200°
(IP54)

CSEZ-01/12 109377 1

Czujnik ruchu 360°
(IP20)

CSEZ-01/13 109378 1

CSEZ-01/12
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Czujnik dymu 
RF02110, RF03507 •  Czujnik w przypadku wykrycia dymu sygnalizuje to sygnałem akustycznym 

i świetlnym (dioda LED). Czujnik zasilany jest z wbudowanej baterii. 

 Urządzenie współpracuje z nadajnikiem z wejściem binarnym CBEU-02/02.

 w komplecie nie ma adaptera do zasilania 230 V AC.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Czujnik dymu, 9VDC CSEZ-01/19 110749 1

Adapter do zasilania 230VAC CSEZ-01/20 110770 1

CSEZ-01/20

CSEZ-01/19

 Kontaktron
RF01706, RF01806 •  Służy do monitorowania otwarcia drzwi i okien. Podłącza się go do nadajnika 

z wejściem binarnym (CBEU-02/02).

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Mocowany na ramie 
(styk zwierny)

CSEZ-01/06 104922 1

Mocowany wewnątrz ramy 
(styk zwierny)

CSEZ-01/07 104923 1

CSEZ-01/06

CSEZ-01/07

Elektrozawór 
RF01710, RF02008, RF01908 •  Siłownik do montażu na zaworze grzejnika. Służy do sterowania temperaturą 

w pomieszczeniu.

  Do sterowania elektrozaworu należy użyć odbiornika CSaU-01/01,
bądź CDaU-01/03.

  W komplecie nie ma elementu dopasowującego do zaworu grzejnika.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Siłownik do elektrozaworu; zasi-
lanie 230V AC

CHVZ-01/01 118804 1

Element dopasowujący do zaworu 
(Honeywell, Siemens i innych)

CMMZ-00/18 118867 1

Element dopasowujący do zaworu 
(Danfoss)

CMMZ-00/17 118866 1
CMMZ-00/17

CHVZ-01/01

CMMZ-00/18
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Czujnik natężenia oświetlenia
RF02310 •  Czujnik mierzy natężenie oświetlenia i wystawia na wyjściu sygnał analogowy  

0-10V DC (im wyższe natężenie oświetlenia, tym wyższe napięcie).

  Czujnik współpracuje i jest zasilany z nadajnika z wejściami analogowymi
(CaEE-02/01).

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Wewnętrzny, 3-60.000 lux, CSEZ-01/14 109379 1
WyJ: 0-10VDC, 24VDC  
(IP20)

Zewnętrzny, 3-60.000 lux, CSEZ-01/15 109380 1
WyJ: 0-10VDC, 24VDC  
(IP54)

Czujnik temperatury i wilgotności (zewnętrzny)
RF02710 •  Czujnik służy do pomiaru wilgotności i temperatury na zewnątrz budynku lub  

w wilgotnych miejscach wewnątrz. Informacje sterujące są wysyłane poprzez  
nadajnik z wejściami analogowymi (CaEE-02/01).

  Czujnik współpracuje i jest zasilany z nadajnika z wejściami analogowymi
(CaEE-02/01).

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Czujnik temperatury i wilgotności
WyJ: 0-10VDC; Pt1000 
(IP54)

CSEZ-01/17 109382 1

Czujnik jakości powietrza
RF02810 •  Czujnik może być wykorzystywany w systemach wentylacyjnych mieszkań  

lub domów. Sprawdza poziom różnych substancji chemicznych w powietrzu  
(dwutlenek węgla, dym papierosowy i inne) i informuje o tym panel sterujący,  
np. room Manager.

  Czujnik współpracuje i jest zasilany z nadajnika z wejściami analogowymi
(CaEE-02/01).

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Czujnik jakości powietrza
WyJ: 0-10VDC

CSEZ-01/16 109381 1
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Element do montażu odbiorników w rozdzielnicach
RF01910

  Nigdy nie umieszczaj wszystkich odbiorników w rozdzielnicy, ponieważ nie będzie 
możliwy routing sygnału!

 Cena w cenniku podana jest ceną za 1 sztukę.

 Elementy można kupować tylko w pełnych opakowaniach (10 szt. w opak.).

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Element mocujący CMMZ-00/30 135529 1

Elementy mocujące do przycisku bezprzewodowego
RF01404, RF01004, RF00804, 

   Elementy można zamawiać tylko w pełnych opakowaniach 
(10 szt. w opakowaniu, z wyjątkiem CMMz-00/24 – 20 szt. w opakowaniu)!

  Cena w cenniku podana jest ceną za 1 sztukę.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Element mocujący do przycisku 
bezprzewodowego 65x55mm 
kolor beżowy

CMMZ-00/29 137295 1

Folia maskująca do przycisku 
bezprzewodowego 65x55mm 
kolor biały

CMMZ-00/27 137293 1

taśma dwustronna do przycisku 
bezprzewodowego 65x55mm, 
samoprzylepna

CMMZ-00/24 137290 1

Element mocujący do przycisku 
bezprzewodowego 55x55mm

CMMZ-00/22 126039 1

CMMZ-00/04

CMMZ-00/06

Moduł do komunikacji z siecią GSM
RF01310 •  Służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Przy jego pomocy można również 

otrzymywać informacje o instalacji oraz sterować nią.  
Współpracuje wyłącznie z panelem sterującym Home Manager.

 Można sterować sześcioma urządzeniami.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt.  
w opak.

Komunikacja przez RS-232 CKOZ-00/02 104927 1

CMMZ-00/01

CMMZ-00/22

Info. na  
str. 87



Notatki

36



37

xComfort  
w pytaniaCh  
i odpowiedZiach



38

xcomfort w pytaniach i odpowiedziach

Jak programuJe się urządzenia  
w systemie xComfort?
Są dwie możliwości:

•  programowanie za pomocą  
śrubokręta – tzw. tryb BASIC,  
są wtedy dostępne podstawowe funkcje systemu. 

•  programowanie za pomocą komputera. Potrzebny jest 
komputer z portem RS232, moduł do programowania  
i bezpłatny program Eaton RF. Możliwe jest także  
podłączenie do portu USB za pomocą przejściówki  

RS232-USB – typ CRSZ-00/03.

Jak programuJe się w trybie ComFort?
Do programowania w trybie COMFORT potrzebne są  
trzy narzędzia:

Samo programowanie odbywa się następująco:

• podłączamy moduł do komputera
•  uruchamiamy program Eaton RF na komputerze 
•  wprowadzamy hasło zabezpieczające projekt
•  wyszukujemy wszystkie urządzenia bezprzewodowe  

zasilane z sieci
•  wyszukujemy wszystkie urządzenia bezprzewodowe  

zasilane z baterii
•  konfigurujemy instalację, przy urządzeniach  

rozmiesz czonych w miejscach, gdzie będą używane
•  wysyłamy konfigurację instalacji do urządzeń  

bezprzewodowych

   Na stronie www.xcomfort.pl można znaleźć instrukcję 
programowania.

Jak można zdobyć oprogramowanie  
i Czy Jest ono bezpłatne?

Oprogramowanie dostepne jest na stronie  
www.xcomfort.pl i jest ono bezpłatne.  
Dostępna jest również polska wersja językowa!

Czy naszymi urządzeniami może sterować 
nasz sąsiad maJąCy podobną instalaCJę?

Nie, ponieważ przy programowaniu urządzeń przypisywana 
jest specjalna ramka sterująca (rozkaz), która jest rozumiana 
tylko przez te powiązane ze sobą urządzenia.  
W trybie COMFORT jest też możliwość zabezpieczenia  
swojej instalacji hasłem.

Jak przepuszCzany Jest sygnał steruJąCy  
w zależnośCi od materiału, z którego  
wykonane są śCiany?

Przy wykorzystywaniu trybu BASIC zasięg wewnątrz  
pomieszczeń wynosi 30-50 metrów w zależności od tego,  
z czego wykonane są ściany i sufity. 

W otwartych przestrzeniach zasięg zwiększa się do  
100-150 metrów. W trybie COMFORT, zasięg jest  
w zasadzie nieograniczony dzięki routingowi urządzeń.

Co to Jest routing?

Routing jest to podawanie informacji od urządzenia A do B, 
nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem innych urządzeń  
systemu sterowania bezprzewodowego. Jest to przydatne  
w sytuacji, gdy urządzenia A i B nie są w bezpośrednim zasięgu 
lub sygnał sterujący pomiędzy nimi jest zbyt słaby. Routing jest 
możliwy tylko w trybie COMFORT, ponieważ jakość sygnału  
pomiędzy poszczególnymi urządzeniami jest sprawdzana 
i modyfikowana przez program Eaton RF. Aby routing był 
ustawiony prawidłowo, należy pamiętać aby programować 
urządzenia w momencie, gdy znajdują się już w swoich doce-
lowych miejscach pracy. Funkcje routingu posiadają wszystkie 
urządzenia zasilane napięciem sieciowym.

cegła 
około  

60-90%

drewno i płyty  
kartonowogipsowe 

około 80-95%

beton z prętami 
zbrojeniowymi 
około 20-60%

metal 
około 0-10%

zwykłe szkło 
około 70-90%, 

szkło 
utwardzane 

około 30-60%

tworzywo 
sztuczne 

około 80-95%

komputer klasy PC moduł do programo-
wania przez komputer

program Eaton RF
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Czy urządzenia xComFort nie będą  
uruChamiane przez inne urządzenia  
bezprzewodowe?

Nie, taka sytuacja nie będzie miała miejsca! Przypadki takie 
spotykano w systemach używających częstotliwość 433 MHz, 
która była wykorzystywana przez wiele różnego typu urządzeń. 
Natomiast w systemie sterowania bezprzewodowego xComfort 
wykorzystywana jest częstotliwość 868,3 MHz. Jest to pasmo 
wykorzystywane tylko i wyłącz nie przez urządzenia z zakresu 
automatyki budynku. Dodatkowo każde z urządzeń ma swój 
unikalny numer identyfikacyjny. Sygnał sterujący zawiera numer 
ID nadawcy i odbiorcy oraz rozkaz. Dodatkowo całość jest 
kodowana.  

Częstotliwość 868,3 MHz i sposób jej wykorzys tywania są ściśle 
określone przez normy europejskie. Nie ma więc możliwości, 
aby urządzenia z zakresu sterowania bezprzewodowego były 
przypadkowo załączane przez telefony komórkowe, słuchawki 
bezprzewodowe lub inne podobne urządzenia stosowane  
w życiu codziennym.

Czy istnieJe możliwość przerobienia  
Już istnieJąCyCh łąCzników / przyCisków  
na sterowanie bezprzewodowe?

Tak, oczywiście. Pod trady-
cyjny łącznik/przycisk mon-
tujemy do puszki nadajnik 
z wejściem binarnym 
CBEU-02/02 (zasilanie 
z sieci 230V) lub  
CBEU-02/01 (zasilanie ba-
teryjne). Wtedy sygnały  
z tradycyjnego łącznika /
przycisku będą przesyłane 
dalej drogą radiową.

Czy instalaCJa systemu bezprzewodowego 
sterowania domem może być  
rozbudowy wana?

Jak najbardziej! System xComfort daje możliwość prostego  
i szybkiego rozbudowywania systemu. Można rozpocząć  
budowę od kilku aparatów i z czasem rozbudowywać ją.  
Elastyczność zabudowy jest jedną z zalet tego systemu.

Czy rozbudowa systemu wiąże się  
z dodatkowymi remontami?

Nie, system ten pozwala na 
dokonywanie modyfikacji lub 
rozbudowy bez konieczności 
kucia ścian i prowadzenia  
dodatkowych przewodów. 
Rozbudowy można dokonać 
w dowolnej chwili, bez  
brudu i kurzu!

na ile wystarCzaJą baterie w przyCiskaCh,  
Jak Często trzeba Je wymieniać?

Baterie w przyciskach  
wystarczają na czas do 10 lat  
w zależności od częstości  
korzystania z przycisku.

z routingiem

przycisk A

odbiornik B

pośrednik

brak routingu

przycisk A

odbiornik B

Prosta wymiana  
baterii w przycisku
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Czy można sterować roletami / żaluzJami?

Tak, istnieje specjalny odbiornik do sterowania roletami – typ 
CJAU-01/02. Podłącza się go do silnika sterującego roletami /
żaluzjami.

Czy w oFerCie Jest urządzenie przystosowane 
do śCiemniania oświetlenia?

CDAU – urządzenie podtynkowe przezna czone do 
sterowania oświetleniem żarowym, halogenami  
zasilanymi napięciem 230V lub oświetleniem  
sterowanym z transformatora elektronicznego.

CDAP – urządzenie do gniazdka przezna czone do 
sterowania oświetleniem żarowym, halogenami  
zasilanymi napięciem 230V lub oświetleniem  
sterowanym z transfor matora elektronicznego.

CAAE-01/02 – urządzenie do moco wania w korytkach kablo-
wych lub w obudowach urządzeń, 
przeznaczo ne do stero wania lampami 
jarzeniowymi zasilanymi sygnałem 1-10 VDC. 

CDAE-01/01 – urządzenie do mocowania w korytkach kablo-
wych lub w obudowach urządzeń, przeznaczone do sterowania 

oświetleniem żarowym, halogenami 
zasilanymi napięciem 230V lub oświe-
tleniem sterowanym z transformatora 
elektronicznego. 

CDAE-01/02 – urządzenie do mocowania w korytkach kablo-
wych lub w obudowach urządzeń, przeznaczone do sterowania 
oświetleniem żarowym, halogenami, "ściemnialnymi" energo-

oszczędnymi świetlówkami kompakto-
wymi (ESL) oraz oświetleniem sterowa-
nym z transformatora elektronicznego.

Jakie urządzenia są wykorzystywane  
do załąCzania / wyłąCzania odbiorników?

CSAU-01/01 – urządzenie podtynkowe przezna-
czone do sterowania (załączanie/wyłączanie)  
urządzeniami.

CSAP-01/02 – urządzenie montowane 
do gniazdek, przeznaczone do sterowania  
(załączaniem/wyłączaniem) urządzeniami.

za pomoCą ilu pilotów / przyCisków może 
być sterowany Jeden odbiornik steruJąCy?

Każdy odbiornik może być sterowany max. 15 nadajnikami.

iloma odbiornikami steruJąCymi może  
sterować Jeden przyCisk / pilot?

Każdy nadajnik może sterować nieograniczoną liczbą  
odbiorników.

Jak odbiornik rozpoznaJe sygnał  
z urządzenia steruJąCego?

Nadajnik wraz z rozkazem wysyła również swój unikalny  
numer identyfikacyjny. Natomiast odbiornik podczas progra-
mowania zapamiętuje numery nadajników, od których ma 
przyjmować rozkazy, stąd urządzenie wie, czy dany rozkaz  
jest zaadresowany do niego.

Czy promieniowanie poChodząCe  
z urządzeń Jest duże?

Promieniowanie jest ograniczone do niezbędnego minimum  
i mniejsze ok. 150-200 razy od tego, które pochodzi z telefonu  
komórkowego. Spełnia normy kompatybilności elektromagne-
tycznej.

1

1
2

3
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Jak montowane są odbiorniki steruJąCe?

Odbiorniki są przystosowane do montażu podtynkowego  
w puszkach. Mogą być montowane w obudowie sterowa-
nego urządzenia. Natomiast istnieje duża dowolność miejsc 
montowania odbiorników. Są również aparaty przystosowane 
do montażu w gniazdkach. W razie potrzeby urządzenia mogą 
być zamontowane również w rozdzielnicach.

Czy Jest możliwość zrealizowania  
„wyłąCznika głównego“?

Tak, jest. W systemie xComfort bezprzewodowy nadajnik  
(np. przycisk) może sterować nieskończoną liczbą aktorów, 
dzięki czemu jednym przyciskiem możemy włączać / wyłączać 
całe oświetlenie w domu.

Jak moCowane są przyCiski?

Dzięki temu, że przyciski są zupełnie płaskie od spodu i nie  
muszą być do nich doprowadzane przewody zasilające, ideal-
nie nadają się do montażu na powierzchniach, w których nie 
chcemy dokonywać żadnej ingerencji.

Chyba każdy widział drewniany domek i kable prowadzone od 
przycisku do sufitu. Wygląda to mało zachęcająco. Bezprzewo-
dowe przyciski sterujące mogą być mocowane tak, że nie będzie 
widocznych przewodów zasilających, które szpecą. Pewnie 
niejednokrotnie myślałeś o tym, żeby mieć przycisk zaraz przy 
szafce nocnej. Podnosisz się, wyciągasz rękę i zapalasz światło 
w sypialni, system xComfort daje Ci taką możliwość.

Teraz możesz zamontować przycisk nie obok szafki, a na niej.

Do tej pory byliśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o możliwość  
mocowania przycisków na szkle czy innych materiałach. Dzięki  
zastosowanej bezprzewodowej technologii, nie ma już żadnych 
barier. Chcemy zainstalować przycisk na szybie lub luksferze, 
bo tam będzie najbardziej dostępny i będzie prezentował się 
najlepiej? Teraz nie ma już problemu. 

Chciałbyś, żeby przycisk uruchamiający dzwonek, był zamonto-
wany bezpośrednio na szklanej części drzwi wejściowych. 

Po prostu go tam zamontuj. Nie ma już żadnych barier przy 
mocowaniu przy cisków, bo nie trzeba do nich doprowadzać 
przewodów zasilających.

Przycisk bezprzewodowy mocowany na drewnie

Przycisk bezprzewodowy mocowany na szkle

Zabudowa odbiornika  
w puszcze podtynkowej

1

Zabudowa odbiornika 
w obudowie lampy

2

4

Zabudowa odbiornika 
w puszce koryta kablowego

Zabudowa odbiornika 
w hermetycznej puszce

3
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xcomfort w pytaniach i odpowiedziach

Czy można wykorzystać CzuJniki,  
które są Już zamontowane w domu  
do systemu xComFort?

Tak, jest taka możliwość. Czujnik należy podłączyć do nadajni-
ka z wejściami binarnymi (przerobimy go wtedy na radiowy) 
i sygnał z urządzenia należy wysłać do odbiornika, który chce-
my uruchamiać. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie 
wszelkiego rodzaju czujników (ruchu, natężenia oświetlenia, 
itd), ale umożliwia też podłączenie systemu xComfort 
z systemami alarmowymi.

Czy instalaCJą można sterować przez  
teleFon komórkowy?

Tak, można, przy 
wykorzystaniu panelu 
sterującego Home 
Manager wraz z 
modemem GSM.

Czy instalaCJa domowa może być  
sprawdzana oraz sterowana przez internet?

Istnieje taka możliwość po podłączeniu do Internetu kompute-
ra z zainstalowaną aplikacją xVision oraz programem zdalnego 
pulpitu, np. CNC Viewer. Do komputera musi być na stałe pod-
łączony moduł do komunikacji CKOZ-00/03.

Jakie urządzenia wykonawCze są potrzebne 
do sterowania ogrzewaniem w domu?

Ogrzewanie podłogowe wodne – potrzebny jest odbiornik 
sterujący CSAU-01/01 (może być zastąpiony odbiornikiem 
ściemniającym CDAU-01/03 do bezszelestnej pracy) oraz  
elektrozawór CHVZ-01/01. Montaż ww. urządzeń należy  
wykonać w rozdzielaczu.

Ogrzewanie podłogowe elektryczne – sterowanie odbiornikiem 
CSAU-01/01 (maksymalnie 1800W). Odbiornik najlepiej  
zamontować w puszce podtynkowej.

Ogrzewanie wodne kaloryferami – potrzebny jest odbiornik 
CSAU-01/01 (może być zastąpiony odbiornikiem ściemniają-
cym CDAU-01/03 do bezszelestnej pracy) oraz elektrozawór 
CHVZ-01/01. Montaż elektrozaworu należy wykonać w roz-
dzielaczu lub bezpośrednio na zaworze grzejnika. Odbiornik 
najlepiej umieścić w rozdzielaczu razem z elektrozaworem lub 
w puszce podtynkowej, gdy elektrozawór jest montowany  
bezpośrednio na grzejniku. 

Ogrzewanie elektrycznymi grzejnikami – sterowanie odbiorni-
kiem CSAU-01/01. Maksymalny grzejnik który może być pod-
łączony na moc 1800W. W przypadku grzejników o większej 
mocy należy łączyć przez stycznik. Odbiornik najlepiej zamon-
tować w puszce podtynkowej.

Jakie CzuJniki z oFerty są przeznaCzone  
do pomiaru temperatury?

CRCA – bezprzewodowy termostat mierzący 
temperaturę powietrza. Dostępny także w wersji 
z czujnikiem wilgotności. Stosowany tylko  
w sterowaniu ogrzewaniem pomieszczenia.

CTEU – nadajnik z wejściem temperaturowym. 
Posiada dwa kanały, dzięki czemu możliwe  
jest podłączenie dwóch czujników tempera- 
turowych CSEZ-01/01.

CSEZ-01/01 – czujnik temperaturowy przezna-
czony głównie do ogrzewania podłogowego. 
Wraz z nadajnikiem CTEU może być także  
użyty do pomiaru temperatury powietrza.

Jakie urządzenia są potrzebne do sterowania 
ogrzewaniem w sposób automatyCzny,  
zgodny z programami Czasowymi oraz  
różnymi trybami praCy (noCny, komFortowy, 
Czuwanie)?

Oprócz elementów wykonawczych i czujników temperatur  
potrzebny jest jeden z paneli sterujących lub aplikacja xVision:

panel sterujący Room Manager – 
może sterować 6 strefami grzewczymi.  
Room Manager ma wbudowany czujnik  
temperatury powietrza

panel sterujący Home Manager – 
może sterować 99 strefami grzewczymi

oprogramowanie xVision – 
może sterować 20 strefami  
grzewczymi.

tradycyjny  
czujnik

odbiornik  
bezprzewodowy

nadajnik  
z wejściami binarnymi
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Panel sterujący – Room Manager
Jest to panel do centralnego sterowania systemem xComfort zainstalowanym  
w naszym domu. Daje możliwość sterowania wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca 
oraz wysoki komfort obsługi całej instalacji (od rolet i oświetlenia po ogrzewanie  
i wentylację).

 Panel jest wykorzystywany do sterowania urządzeniami, a nie do programowania ich.

  Panel programowany jest przy użyciu aplikacji Eaton rF zainstalowanej na komputerze 
i modułu do programowania.

 Panel ma wbudowany termostat. 

Przy wykorzystaniu room Managera można uzyskać następujące funkcje:
•  sterowanie ogrzewaniem w sześciu pomieszczeniach (strefach)
•  funkcje czasowe (załączanie urządzeń o określonych porach dnia)
•  oszczędność energii (przy otwarciu okna ogrzewanie będzie wyłączane)
•  symulacja naszej obecności w domu (możliwość sterowania 10 urządzeniami) 
•  pięć scen świetlnych z wykorzystaniem 6 urządzeń
•  wskaźnik temperatury zewnętrznej, natężenia oświetlenia, wilgotności zewnętrznej 
•  zarządzenie energią – wizualizacja poboru energii elektrycznej, kosztów oraz zużycia CO2 

w postaci wskaźników trendu, wykresów lub formy opisowej

Nazwa pomieszczenia,  
wskazanie numeru strony

Głowna część ekranu wyświetla 
informacje dotyczące wybranej 
strony oraz jej zakładek.  
W celu uzyskania dokładniejszych 
informacji, należy zapoznać się  
z opisami dotyczącymi poszcze-
gólnych części menu.

Stopka pokazująca aktualny czas i datę.

Przyciski główne na panelu centralnym pełnią funkcję  
klasycznych podwójnych przycisków bezprzewodowych. 
 
Sterowanie dokonuje się na dwa podstawowe sposoby:

 Krótkie naciśnięcie

 Długie naciśnięcie

Centralny element kontrolny w formie kółka wykorzystywany 
jest do poruszania się w przestrzeni menu głównego oraz do-
konywania wszelkich ustawień wewnątrz wybranych zakładek. 

Sterowanie dokonuje się na dwa podstawowe sposoby:

 Naciśnięcie i “obrócenie” w tym samym czasie

 Dwukrotne naciśnięcie (na górnej części)

Sposób sterowania panelem Room-Manager
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Wymiary (mm)

 CRMA-00/05; CRMA-00/09

Elektryczne  
Napięcie znamionowe 230VAC/50Hz
Pobór mocy w trybie czuwania 1Va
Pobór mocy w trybie pracy 2Va
Częstotliwość 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowe

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m,
 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20
Stopień zanieczyszczenia  2
Temperatura pracy +5 do +45oC
Kolor raL9006 (srebrny), raL9016 (biały)
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 158 x 116 x 27 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem

27 116

158

dostępne podstrony w menu panela Room Manager

Dane techniczne

Dostępne funkcje Sterowanie

Pokój 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pokazuje aktualną temperaturę, można ustawić jej stały poziom i tryb pracy (3 różne)

Wentylacja Pokazuje stan systemu wentylacji, można ustawić pracę w zależności od dnia tyg. i godz.

Temperatura Zewnętrzna 
Natężenie Oświetlenia 
Wilgotność Zewnętrzna

Pokazuje aktualną temperaturę zewnętrzną, wilgotność oraz natężenie oświetlenia  
(wart. min., maks.)

Wejścia Podaje stan czujników, max. 10 (np. kontaktron, stacja pogodowa, czujnik temp.)

Wyjścia Pokazuje stan urządzeń wyjściowych (max. 10), daje możliwość sterowania nimi

Rolety Umożliwia sterowanie 6 systemami rolet (w zależności od dnia tyg. i godz.)

Praca czasowa Umożliwia sterowanie 3 grupami odbiorników w zależności od dnia tygodnia i pory dnia

Symulacja obecności Zał. i wył. podłączonych odbiorników losowo w określonych porach dnia

Sceny Uruchamianie pięciu zaprogramowanych wcześniej scen świetlnych (do 6 urządzeń)

Funkcje logiczne Możliwość warunkowego uruchamiania urządzeń (maks. 5)

Czas i data Wyświetlanie aktualnej daty i godziny, możliwa jest też jej zmiana przez użytkownika

Stan baterii Wyświetla informacje na temat stanu baterii podłączonych do panela nadajników

Widok ogólny Możliwość zmian ustawień, jak kontrast, sygnał dźwiękowy, wyświetlany język, itd.
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Panel sterujący – Home Manager
Panel sterujący jest jednostką centralną pomagającą w sterowaniu podłączonymi aparatami. 
Dzięki niemu możemy centralnie sterować oświetleniem, ogrzewaniem, roletami i innymi 
urządzeniami, co pozwala na szybką diagnozę i wydawanie “poleceń” zintegrowanej  
instalacji zamontowanej w obiekcie. Na panelu sterującym są wyświetlane komunikaty 
o aktualnych warunkach panujących w budynku.
Po podłączeniu do panela modułu gSM istnieje możliwość uruchamiania systemu xComfort 
poprzez telefon komórkowy.

 Panel jest wykorzystywany do sterowania urządzeniami, a nie do programowania ich.

 Panel programowany jest przy użyciu aplikacji MMrF.

  Aparat zasilany jest z sieci.

  Panel w niemieckiej lub angielskiej wersji językowej.

 Panel nie ma wbudowanego czujnika temperatury.

Sposób sterowania panelem Home-Manager

Nazwa pomieszczenia

Główna część ekranu wyświetla 
informacje dotyczące wybranej 
strony oraz zakładek. W celu  
uzyskania dokładniejszych informa-
cji, należy zapoznać się  
z opisami dotyczącymi poszczegól-
nych części menu.

Stopka pokazująca aktualny czas, datę oraz 
tryb sterowania.

OK – potwierdzenie wybranej operacji
Kursory – do poruszania się po menu panelu sterującego

Rozróżniane są krótkie i długie przyciśnięcia klawiszy:

End – powrót do poprzedniej zakładki menu
Info – wyświetla informacje na temat wybranej funkcji

Odbiornik
Czynność

Krótkie przyciśnięcie Długie przyciśnięcie

Odbiornik sterujący
(oświetlenie,  
ogrzewanie, itp.)

Załącz/Wyłącz Załącz/Wyłącz

Odbiornik ściemnia-
jący Załącz/Wyłącz Jaśniej/Ciemniej

Odbiornik sterujący  
roletami

Kawałek do  
góry/dołu Otwórz/Zamknij

Aktor analogowy Załącz/Wyłącz Jaśniej/Ciemniej
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Wymiary (mm)

 CHMu-00/02

Elektryczne 
Napięcie znamionowe 230VAC/50Hz
Pobór mocy w trybie czuwania 5Va (bez podświetlenia)
Pobór mocy w trybie pracy 8Va (z podświetleniem)
Zabezpieczenie wewnętrzne bezpiecznik krótkozwłoczny 63 ma
Częstotliwość 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowe
Podtrzymanie pamięci 3V, bateria litowa Cr2032

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m, 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20
Stopień zanieczyszczenia  2
Temperatura pracy +5 do +45oC 
Kolor raL9006
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 168 x 168 x 65 mm
Max. długość przewodu rS232 maks. 10m
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem

140

186

140

17
4

66

4

głębokość
zabudowy

Dane techniczne

dostępne podstrony w menu panela Home Manager

Dostępne funkcje Sterowanie

Tryb pracy automatyczny, dzień, noc, wakacje

Pokoje wybór ustawionych pokoi i wyświetlanie informacji o zamontowanych tam urządzeniach

Opcje ustawianie parametrów wyświetlania informacji (kontrast, sygnały dźwiękowe, itd.)

Ustawianie cyklów pracy jak ma pracować instalacja w określonych przedziałach czasu

Sceny świetlne sterowanie ustawionymi scenami

Data i czas ustawianie aktualnej daty i czasu

Tryb wakacji uruchamianie instalacji w trybie zużywania mniejszej ilości energii

Wskazanie aktualnego 
zużycia energii pokazuje aktualne zużycie energii elektrycznej

Zestawienie zużycia energii pokazuje zużycie energii dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne

Notatnik możliwość wpisania tekstu w formie notatki dla innych

Stan baterii informacje na temat stanu baterii w nadajnikach współpracujących z HM
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Wymiary (mm)

CHSZ -02/02

CHSZ -12/03 CHSZ -12/04

 CHSz-02/02 CHSz-12/03 CHSz-12/04
Elektryczne  
Napięcie znamionowe  3V z baterii Cr2430 3V z baterii 2xLr03 (aaa) 3V z baterii 2xLr03 (aaa)
Liczba kanałów 2 12 12 wybieranych z menu
Wyświetlacz LCD   tak
Port IR do aktualizacji software   tak
Częstotliwość odbierania 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy
trwałość baterii ok. 3-5 lat w zależności ok. 3-5 lat w zależności ok. 1-2 lat w zależności
 od wykorzystania i rodzaju baterii od wykorzystania i rodzaju baterii od wykorzystania i rodzaju baterii

Mechaniczne
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m,  typowe 30-50m, typowe 30-50m,
 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości ściany i materiału) (zal. od grubości ściany i materiału) (zal. od grubości ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20 IP20 IP20
Temperatura pracy +5 do +40°C +5 do +40°C +5 do +40°C
kolor raL7037 raL7037 raL7037
Wymiary (wys. x szer. x gł.)  86 x 45,5 x 16 mm 153 x 55 x 21 mm 153 x 55 x 21 mm
Aktualne atesty  zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Programowalny pilot sterujący (radiowy)
•  Służy do zdalnego sterowania odbiornikami bezprzewodowymi i podłączonymi do nich 

urządzeniami. Zasilany jest z baterii, różnych rodzajów w zależności od modelu.
Pilotem można sterować w zależności od wykonania dwoma, bądź dwunastoma
odbiornikami bezprzewodowymi.

   W pilocie dwunastokanałowym CHSZ-12/03 zmianę zakresu kanałów 1-6 i 7-12 
otrzymuje się przez dwukrotne naciśnięcie klawisza z cyfrą. Potwierdzane jest 
to przez miganie diody sygnalizacyjnej na pilocie (pomarańczowa dioda, 
po lewej stronie, kanały 1-6, zielona dioda, po prawej stronie, kanały 7-12).

   W pilocie dwunastokanałowym CHSZ-12/04 z wyświetlaczem dostępne są 
również funkcje czasowe (automatyczne uruchamianie wybranych grup urządzeń, 
informacja o stanie baterii, wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 
można również nadawać nazwy sterowanym urządzeniom).

   Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

Dane techniczne
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Wymiary (mm)

 CTAA-01/02 (pojedynczy) CTAA-02/02 (podwójny)

Elektryczne 
Napięcie znamionowe 3V z baterii Cr2477N 3V z baterii Cr2477N
Częstotliwość odbierania 868,3MHz 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy dwukierunkowy
trwałość baterii 10 lat w zależności od 10 lat w zależności od
 korzystania z baterii korzystania z baterii

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50 m, typowe 30-50 m,
 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości (zal. od grubości 
 ściany i materiału) ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20 IP20
Stopień zanieczyszczenia  2 2
Temperatura pracy +5 do +40°C  +5 do +40°C
Kolor raL9010 raL9010
Wymiary otworu pod przełącznik 54 x 60 x 10 mm 54 x 60 x 10 mm
(wys. x szer. x gł.)
Wymiary zewnętrzne przełącznika 64 x 71 x 6 mm 64 x 71 x 6 mm
(wys. x szer. x gł.)
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Nadajnik bezprzewodowy 65x55mm z baterią
•  Przyciski bezprzewodowe, w przeciwieństwie do tradycyjnego osprzętu, nie mają 

podziału na schodowe, krzyżowe, itd. Dostępne są dwa wykonania: pojedyncze 
i podwójne, a funkcja, która ma być realizowana (schodowa, krzyżowa, dzwonkowa, 
bistabilna, roletowa) wybierana jest w odbiorniku.

  Przyciski zasilane są z wbudowanej baterii, dzięki czemu są zupełnie płaskie od spodu  
i można je mocować na każdej powierzchni.

 ramki i przyciski są dostępne w różnych kolorach (patrz str. 23-24).

  W komplecie znajduje się bateria, nadajnik, element mocujący do ściany i taśma 
dwustronna.

  Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

Dane techniczne
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Wymiary (mm)

 CTAA-01/04 (pojedynczy) CTAA-02/04 (podwójny) CTAA-04/04 (poczwórny)

Elektryczne 
Napięcie znamionowe 3V z baterii Cr2450N 3V z baterii Cr2450N 3V z baterii Cr2450N
Częstotliwość odbierania 868,3MHz 868,3MHz 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy dwukierunkowy dwukierunkowy
trwałość baterii 10 lat w zależności od 10 lat w zależności od 10 lat w zależności od
 korzystania z baterii korzystania z baterii korzystania z baterii

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50 m, typowe 30-50 m, typowe 30-50 m,
 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości (zal. od grubości  (zal. od grubości
 ściany i materiału) ściany i materiału) ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20 IP20 IP20
Stopień zanieczyszczenia  2 2 2
Temperatura pracy +5 do +40°C  +5 do +40°C +5 do +40°C
Kolor raL7035 raL7035 raL7035
Wymiary otworu pod przełącznik 55 x 55 x 12,2 mm 55 x 55 x 12,2 mm 55 x 55 x 12,2 mm
(wys. x szer. x gł.)
Wymiary zewnętrzne przełącznika 70 x 70 x 10 mm 70 x 70 x 10 mm 70 x 70 x 10 mm
(wys. x szer. x gł.)
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Nadajnik uniwersalny 55x55mm z baterią
•  Przyciski bezprzewodowe, w przeciwieństwie do tradycyjnego osprzętu, nie mają 

podziału na schodowe, krzyżowe, itd. Dostępne są trzy wykonania: pojedyncze,  
podwójne i poczwórne, a funkcja, która ma być realizowana (schodowa, krzyżowa, 
dzwonkowa, bistabilna, roletowa) wybierana jest w odbiorniku.

  Przyciski zasilane są z wbudowanej baterii, dzięki czemu są zupełnie płaskie od spodu  
i można je mocować na każdej powierzchni.

 klawisze są dostępne w czterech kolorach (patrz str. 25).

 Nadajnik pasuje do ramek 55x55mm innych producentów (patrz na tabelę poniżej).

  W komplecie znajduje się bateria, nadajnik, element mocujący do ściany i taśma 
dwustronna.

  Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

Dane techniczne

Lista pasujących ramek 55x55mm

Berker Merten Kopp Jung Elko Gira Siemens Busch-Jeager

B.Kwadrat M Plan Glas Alaska A creation Plus Espirit Delta miro Basic55
B.7 Glas M Plan Metal l A plus RS 16 Event Delta profil* Carat*

B.3 M Plan II A 500 E 22 Delta vita Solo*

B.1 M-Plan A S Profil 55 Delta line Future Linear*

M-Star Eco Profi E 2
M-Arc Standard 55
M-Smart
Atelier M

*  Tylko z łącznikiem 
ozdobnym

*  Tylko z łącznikiem 
ozdobnym1-M
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Wymiary (mm)

 CTAA-01/04-LED (pojedynczy) CTAA-02/04-LED (podwójny) CTAA-04/04-LED (poczwórny)

Elektryczne 
Napięcie znamionowe 3V z baterii Cr2450N 3V z baterii Cr2450N 3V z baterii Cr2450N
Częstotliwość odbierania 868,3MHz 868,3MHz 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy dwukierunkowy dwukierunkowy
trwałość baterii 10 lat w zależności od 10 lat w zależności od 10 lat w zależności od
 korzystania z baterii korzystania z baterii korzystania z baterii

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50 m, typowe 30-50 m, typowe 30-50 m,
 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości (zal. od grubości  (zal. od grubości
 ściany i materiału) ściany i materiału) ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20 IP20 IP20
Stopień zanieczyszczenia  2 2 2
Temperatura pracy +5 do +40°C  +5 do +40°C +5 do +40°C
Kolor raL7035 raL7035 raL7035
Wymiary otworu pod przełącznik 55 x 55 x 12,2 mm 55 x 55 x 12,2 mm 55 x 55 x 12,2 mm
(wys. x szer. x gł.)
Wymiary zewnętrzne przełącznika 70 x 70 x 10 mm 70 x 70 x 10 mm 70 x 70 x 10 mm
(wys. x szer. x gł.)
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Nadajnik uniwersalny 55x55mm z diodą LEd, z baterią
•  Przyciski bezprzewodowe, w przeciwieństwie do tradycyjnego osprzętu, nie mają 

podziału na schodowe, krzyżowe, itd. Dostępne są trzy wykonania: pojedyncze,  
podwójne i poczwórne, a funkcja, która ma być realizowana (schodowa, krzyżowa, 
dzwonkowa, bistabilna, roletowa) wybierana jest w odbiorniku.

  Przyciski zasilane są z wbudowanej baterii, dzięki czemu są zupełnie płaskie od spodu  
i można je mocować na każdej powierzchni.

 klawisze są dostępne w czterech kolorach (patrz str. 25).

 Nadajnik pasuje do ramek 55x55mm innych producentów (patrz na tabelę poniżej).

  W komplecie znajduje się bateria, nadajnik, element mocujący do ściany i taśma 
dwustronna.

  Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

Dane techniczne

Lista pasujących ramek 55x55mm

Berker Merten Kopp Jung Elko Gira Siemens Busch-Jeager

B.Kwadrat M Plan Glas Alaska A creation Plus Espirit Delta miro Basic55
B.7 Glas M Plan Metal l A plus RS 16 Event Delta profil* Carat*

B.3 M Plan II A 500 E 22 Delta vita Solo*

B.1 M-Plan A S Profil 55 Delta line Future Linear*

M-Star Eco Profi E 2
M-Arc Standard 55
M-Smart
Atelier M

*  Tylko z łącznikiem 
ozdobnym

*  Tylko z łącznikiem 
ozdobnym1-M
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 CRCA-00/04 CRCA-00/05

Elektryczne  
Napięcie znamionowe 3V z dwóch baterii Lr03 (aaa) 3V z dwóch baterii Lr03 (aaa)
kanał a:
Zakres temperatur w trybie COMFOrt 0 - 40°C 0 - 40°C
Nastawa w trybie BaSIC 21°C (+/- 3°C przez pokrętło) 21°C (+/- 3°C przez pokrętło)
 8°C (+/- 3°C przez pokrętło) 8°C (+/- 3°C przez pokrętło)
Dokładność regulacji +/- 0,5°C +/- 0,5°C
kanał B:
Zakres wilgotności w trybie COMFOrt  10 - 95%
Nastawa w trybie BaSIC  50%
Dokładność pomiaru  +/- 5%
roczna zmiana wskazań  ok. 1,5% (20-30°C / 20-80%)
Czas odpowiedzi  ok. 15 sek.
Częstotliwość odbierania 868,3MHz 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy dwukierunkowy
trwałość baterii 5-7 lat w zależności od 5-7 lat w zależności od
 wykorzystania i rodzaju baterii wykorzystania i rodzaju baterii

Mechaniczne 
Zastosowanie  w budynku typowe 30-50m,  w budynku typowe 30-50m,
 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości ściany i materiału) (zal. od grubości ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20 IP20
Stopień zanieczyszczenia  2 2
Temperatura pracy +5 do +40°C +5 do +40°C
Dopuszczalna wilgotność  0-100%
Kolor raL9010 raL9010
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 75 x 75 x 26 mm; 85,2 x 84,8 x 25,4 mm 85,2 x 84,8 x 25,4 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Bezprzewodowy termostat pokojowy
•  Steruje urządzeniami grzewczymi lub innymi w zależności od mierzonej tempera tury. 

aparat zasilany jest przez dwie baterie aaa (małe paluszki) i dzięki temu może być 
łatwo montowany na ścianie przez przyklejenie lub przykręcenie. Urządzenie w trybie 
COMFOrt może przesyłać informacje sterujące lub wartość temperatury / wilgotności 
w pomieszczeniu gdzie jest zamontowane. aparaty CrCa-00/04 oraz CrCa-00/05 
są wyposażone w przełącznik (umieszczony na przedniej części aparatu), który 
zmienia tryb pracy na ECO, tzn. zmienia trzymaną temperaturę na 8°C, w celu 
oszczędzania energii, np. podczas nieobecności domowników.

Dane techniczne

Wymiary (mm)

CRCA-00/04, CRCA-00/05
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Nadajnik z wejściem czujnika temperatury
•  Steruje podłączonymi urządzeniami na podstawie temperatury mierzonej przez czujnik (265643). 

Może być używany do sterowania ogrzewaniem, roletami lub wysyłać informacje o wartości tem-
peratury do paneli sterujących. Zasilany jest jedną baterią (Cr2477N). aparat można przykleić lub 
przykręcić do ściany.

 W komplecie brak czujnika temperatury (265643).

 W komplecie znajduje się jedna bateria.

 aparat do wykorzystania w trybie COMFOrt.

46

51

18

Wymiary (mm)

 CTEu-02/01
Elektryczne
Napięcie znamionowe  3V z baterii Cr2477N
Przekrój zacisków przyłączeniowych listwa 4-zaciskowa 

Obciążalność po 2 wejścia bezpotencjałowe dla czujnika Pt1000
 do wykorzystania tylko w trybie COMFOrt
Częstotliwość odbierania 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy
trwałość baterii 5-7 lat w zależności od wykorzystania i rodzaju baterii

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m,
 2 ściany + 1 sufit
  (zal. od grubości ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20
Stopień zanieczyszczenia 2
Temperatura pracy +5 do +45°C
Kolor raL9010
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 51 x 46 x 18 mm

Dane techniczne
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Nadajnik z wejściem binarnym
•  Można do niego podłączyć tradycyjny przycisk/łącznik przerabiając go na radiowy.

typ CBEU-02/01 jest zasilany z sieci, natomiast CBEU-02/02 z baterii Cr2477N  
(duża pastylka). Można zamontować go w standardowej puszce lub obudowie  
innego urządzenia.

  W CBEU-02/02 bateria dostarczana jest w komplecie.

 Przed podłączeniem klawisza należy wybrać odpowiedni tryb! 

 Nadajniki z wejściami binarnymi mogą pracować w czterech trybach (patrz str. 91):

Wymiary (mm)

 CBEu-02/01 CBEu-02/02
Elektryczne   
Napięcie znamionowe 230VaC, 50Hz 3V z baterii Cr2477N
Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5mm2  4 biegunowa listwa zaciskowa 
  (po 2 zaciski bezpotencjałowe) 
  lub 4 przewody łączeniowe
Ilość wejść 2 2
Parametry wejść przy zał./wył. od 195 Veff pewne załączenie, oporność między zaciskami
 do 110 Veff pewne wyłączenie przy ZaŁ<220 , WyŁ>10 k

Zabezpieczenie wstępne wył. nadpr. B16 a
 wew. zabezp. termiczne
Częstotliwość odbierania 868,3 MHz 868,3 MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy dwukierunkowy
trwałość baterii  5-7 lat w zależności od
  wykorzystania i rodzaju baterii

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m, typowe 30-50m,
 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości (zal. od grubości 
 ściany i materiału) ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20 IP20
Stopień zanieczyszczenia  2 2
Temperatura pracy -5 do +45°C  +5 do +45°C
Kolor raL7035 raL9010
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 49,5 x 45,2 x 25,8 mm 51,8 x 46 x 18,2 mm
Dł. przewodów przyłączeniowych ok. 150 mm ok. 150 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Dane techniczne

Zasilanie z sieci Zasilanie z baterii

tryb kanał a kanał B

1 przycisk przycisk

2 klawisz klawisz

3 przycisk klawisz

4 roletowy (góra) roletowy (dół)

CBEU-02/01

CBEU-02/02
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Przykłady połączeń nadajnika z wejściem binarnym CBEu-02/01

N L - + 1 2

Stacja pogodowaM1/M4 M2 M3

L1
N
PE

C U-02/01BE
230VAC
50Hz

MODE
1.......4

NA B L

0408

C U-02/01BE
230VAC
50Hz

MODE
1.......4

NA B L

0408

C U-02/01BE
230VAC
50Hz

MODE
1.......4

NA B L

0408

C U-02/01BE
230VAC
50Hz

MODE
1.......4

NA B L

0408

dwa przyciski 
lub przycisk
 żaluzjowy

dwa łączniki przycisk 
i łącznik

informacje dla 
systemu xComfort 

z EASy 
lub centrali 
alarmowej

zintegrowane:
układy logiczne

liczniki
sterowanie czasowe

sterowanie oświetleniem
systemy alarmowe

informacje 
dla EASy  

z systemu xComfort 
lub centrali alarmowej

różne fazy - poprawnie różne fazy - nieprawidłowo

wykorzystanie 
czujnika 

zmierzchowego niedozwolone!
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Wymiary (mm)

 CAEE-02/01 
Elektryczne  
Napięcie znamionowe  12-24VDC 
Pobór mocy 0,25Va (bez czujnika)
Zasilanie czujnika z zasilacza podłączonego do nadajnika

rozłączany obwód urządzenie rozłącza L i La
Wejścia sterujące IN1, IN2 0-10 VDC, 0-20 ma, 4-20ma, Pt1000
Zabezpieczenie bezpiecznik krótkozwłoczny 315 ma
Częstotliwość 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy

Mechaniczne
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m, 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20
Stopień zanieczyszczenia 2 
Temperatura pracy -5 do +45°C 
kolor raL7035 
Wymiary (wys. x szer. x gł.)  150 x 34 x 28 mm 
Aktualne atesty  zgodnie z nadrukiem 

Nadajnik z wejściami analogowymi
• Nadajnik zamienia sygnał analogowy na radiowy i wysyła do urządzeń sterujących. 
 Może być wykorzystywany do zbierania informacji o natężeniu oświetlenia, wilgotności,  
 czy temperaturze.

  Urządzenie zasilane jest z napięcia 12-24 V DC, z zasilacza 110772 lub 110773.

  Nadajnik można programować tylko w trybie COMFOrt.

Dane techniczne

150

28
34
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Czujnik natężenia oświetlenia (0-10VDC)
CSEZ-01/14 lub CSEZ-01/15Zasilacz

CMMZ-00/12
CMMZ-00/13

Zasilacz
CMMZ-00/12
CMMZ-00/13

Zasilacz
CMMZ-00/12
CMMZ-00/13

CSEZ-01/16

CSEZ-01/14
CSEZ-01/15

maks. 20m
(np. LiYCY, CAT5)

maks. 20m
(np. LiYCY, CAT5)

maks. 20m
(np. LiYCY, CAT5)

maks. 20m
(np. LiYCY 2x0.14)

maks. 20m
(np. LiYCY 2x0.14)

CSEZ-01/01
CSEZ-01/05

Czujnik jakości powietrza 0-10VDC
CSEZ-01/16

Czujnik wilgotności i temperatury 0-10VDC
CSEZ-01/17

Czujnik temperatury
CSEZ 01/01

PT1000

PT1000

Przykłady połączeń nadajnika z wejściami analogowymi CAEE-02/01
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Nadajnik w wejściem impulsowym S0
•  Można podłączyć do niego liczniki energii, gazu, wody, itp. wyposażone w wyjście 

zliczające w interfejsie S0. Wartości zliczane są przesyłane do room Managera,  
w którym następuje analiza i wyświetlenie wyników zużycia w postaci wykresów.

 Urządzenie zasilane jest z napięcia 12-24V DC, z zasilacza 110772 lub 110773.

 Nadajnik można programować tylko w trybie COMFOrt.

Zasilacz
CMMZ-00/12
CMMZ-00/13

Licznik energii elektrycznej 
z wyjściem S0, 230VAC 
np. KWZ-230

Licznik gazu, wody, 24 VDC

Wymiary (mm)

 CIzE-02/01 
Elektryczne  
Napięcie znamionowe  12-24VDC 
Pobór mocy 0,25Va (bez czujnika)
Zasilanie czujnika z zasilacza podłączonego do nadajnika

Wejścia sterujące IN1, IN2 S0 zgodnie z DIN43864
Zabezpieczenie bezpiecznik krótkozwłoczny 315 ma
Częstotliwość 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy

Mechaniczne
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m, 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20
Stopień zanieczyszczenia 2 
Temperatura pracy -5 do +45°C 
kolor raL7035 
Wymiary (wys. x szer. x gł.)  150 x 34 x 28 mm 
Aktualne atesty  zgodnie z nadrukiem 

Dane techniczne

150

28
34
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133

72 56

Wymiary (mm)

 CBMA-02/01
Elektryczne  
Napięcie znamionowe  3V z baterii 2 x aaa
Wykrywanie ruchu czujnik PIr
Zasięg działania 110°, max. 12m przy zamocowaniu na wysokości 2,2m
Zał. kanału a z opóźnieniem 30s, 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min
Natężenie światła noc, zmrok, dzień
Wykrywanie impulsu załączającego załączanie po 1, 3, 5, 7 wykrytych impulsach
Częstotliwość odbierania 868,3 MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy
trwałość baterii 2-3 lat w zależności od wykorzystania i rodzaju baterii

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m, 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20
Stopień zanieczyszczenia 2
Temperatura pracy +5 do +40°C
Kolor raL9003
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 133 x 72 x 56 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem

Bezprzewodowy czujnik ruchu
•  Wykrywa ruch wewnątrz pomieszczenia i wysyła drogą radiową sygnał sterujący do innych 

odbiorników. Urządzenie ma dwa kanały: a i B. kanał a ma regulowany czas załączenia. 
Urządzenie jest zasilane z dwóch baterii (aaa) lub z sieci (trzeba zamówić dodatkowo  
numer katalogowy 106291).

  Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

Dane techniczne
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Odbiornik sterujący (podtynkowy)
•  Zdalne załączanie/wyłączanie oświetlenia, ogrzewania, wentylatorów, itd. 

aparat zasilany jest z sieci, wbudowany może być w puszkę albo bezpośrednio  
w obudowę sterowanego urządzenia.

  Dostępne funkcje programowania patrz str. 95.

  Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

Wymiary (mm)

 CSAu-01/01 CSAu-01/02; CSAu-01/04 CSAu-01/03
Elektryczne
Napięcie znamionowe   230VAC, 50Hz 230VAC, 50Hz 230VAC, 50Hz
Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5mm2  1,5mm2 1,5mm2

Obciążalność 8A / 230VAC, 50Hz, 8A / 230VAC, 50Hz, 6A / 230VAC, 50Hz,
 obciążenie rezystancyjne; obciążenie rezystancyjne; obciążenie rezystancyjne;
rozłączany obwód aparat rozłącza obwód aparat rozłącza obwód aparat rozłącza obwód
 pomiędzy L i La pomiędzy a i a1 pomiędzy L i La oraz N i Na
Zabezpieczenie wył. nadpr. B16a wył. nadpr. B16a  wył. nadpr. B16a
 wew. zabezp. termiczne wew. zabezp. termiczne wew. zabezp. termiczne
Częstotliwość odbierania 868,3MHz 868,3MHz 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy dwukierunkowy dwukierunkowy

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50 m, typowe 30-50 m, typowe 30-50 m,
 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości (zal. od grubości  (zal. od grubości
 ściany i materiału) ściany i materiału)  ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20 IP20 IP20
Stopień zanieczyszczenia  2 2 2
Temperatura pracy -5 do +45°C  -5 do +45°C -5 do +45°C
Kolor raL7035 raL7035 raL7035
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 49,5 x 45,2 x 25,8 mm 49,5 x 45,2 x 25,8 mm 49,5 x 45,2 x 25,8 mm
Dł. przewodów przyłączeniowych ok. 150 mm ok. 150 mm ok. 150 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Dane techniczne

załączanie lamp jarzeniowych przez odbiorniki sterujące

CSAu-01/01, CSAu-01/02, CSAu-01/04 CSAu-01/03
Liczba załączeń Wartość pojemności Liczba załączeń Wartość pojemności

55000 25μF 37000 25μF

26000 55μF 15000 55μF

14000 90μF 7000 90μF

8000 100μF 4000 107μF

7000 130μF 2000 130μF
Podane ilości są wartościami przybliżonymi zależnymi od panujących warunków. Wartości pojemności z tabeli powyżej 
pochodzą od podłączonych do obwodu opraw. Należy pamiętać, że nie powinno przekraczać się znamionowego prądu 
odbiornika sterującego, przy podłączaniu lamp.

CSAu-01/01, CSAu-01/02, CSAu-01/04 CSAu-01/03

Moc lamp Pojemność Moc lamp Pojemność

4-13w 2μF 4-13w 2μF

15-40w 4,5μF 15-40w 4,5μF

58w 7μF 58w 7μF

Powyższe wartości pochodzą od producentów źródeł światła i mogą ulegać zmianom.
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Bezprzewodowy odbiornik sterujący CSAu-01/01 Bezprzewodowy odbiornik sterujący CSAu-01/03

Przykłady połączeń odbiornika sterującego (podtynkowego)

lampy, 
wentylatory

lampy, 
wentylatory

ogrzewanie,
sterowanie drzwiami 

garażowymi, 
bramą wjazdową

ogrzewanie,
sterowanie drzwiami 

garażowymi, 
bramą wjazdową

sauna elektryczna sauna elektryczna

Bezprzewodowy odbiornik sterujący CSAu-01/02, CSAu-01/04

oświetlenie, 
wentylacja

sygnały sterujące dla 
innych urządzeń np. 
drzwi garażowych

sterowanie 
ogrzewaniem, 
klimatyzacją 

lub wentylacją

sterowanie
ogrzewaniem

sauna 
elektryczna

podłączenie 
tradycyjne

podłączenie 
tradycyjne

podłączenie 
bezpotencjałowe

podłączenie 
bezpotencjałowe

podłączenie 
wielofazowe

podłączenie 
wielofazowe
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Odbiorniki ściemniające (podtynkowe)
•  Służy do zdalnego ściemniania oświetlenia żarowego lub halogenów (230 V). 

aparat zasilany jest z sieci, wbudowany może być w puszkę albo bezpośrednio  
w obudowie sterowanego urządzenia.

  Odbiornik ma dostępne funkcje załącz/wyłącz oraz rozjaśnij/ściemnij.

 Odbiornik CDaU-01/03 może zostać wykorzystany do sterowania elektrozaworów.

  Dostępne funkcje programowania patrz str. 96.

  Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

Wymiary (mm)

 CdAu-01/03 CdAu-01/02 CdAE-01/01
Elektryczne 
Napięcie znamionowe  230VAC, 50Hz 230VAC, 50Hz 230VAC, 50Hz
Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5mm2 1,5mm2  1,5mm2

Obciążalność 125w / 230VAC, 50Hz 250w / 230VAC, 50Hz 40-500w / 230VAC, 50Hz
 rodzaje obciążenia rodzaje obciążenia rodzaje obciążenia
 patrz wykrzyknik powyżej patrz wykrzyknik powyżej patrz wykrzyknik powyżej
Zabezpieczenie wstępne wył. nadpr. B16a wył. nadpr. B16a  wył. nadpr. B16a
 wew. zabezp. przeciążeniowe  wew. zabezp. przeciążeniowe wew. zabezp. przeciążeniowe
Częstotliwość odbierania 868,3MHz 868,3MHz 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy dwukierunkowy dwukierunkowy

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m, typowe 30-50m, typowe 30-50m,
 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości (zal. od grubości (zal. od grubości
 ściany i materiału) ściany i materiału) ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20 IP20 IP20
Stopień zanieczyszczenia 2 2 2
Temperatura pracy -5 do +45°C -5 do +45°C  -5 do +45°C 
Kolor raL7035 raL7035 raL7035
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 49,5 x 45,2 x 25,8 mm 49,5 x 45,2 x 25,8 mm 150 x 34 x 28 mm
Dł. przewodów przyłączeniowych ok. 150 mm ok. 150 mm ok. 150 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Dane techniczne

Odbiornik, może być wykorzystywany do ściemniania tradycyjnych żarówek i halogenów zasilanych 
z napięcia 230 VaC, bądź poprzez tranformator elektroniczny. Ściemniacz CDaU-01/03, nadaje się także do 
ściemniania diod LED zasilanych z transformatorów elektronicznych. aparaty nie nadają się do ściemniania 
lamp energooszczędnych i halogenów zasilanych z transformatora toroidalnego.
GROzI TO uSzkOdzENIEM OdBIORNIkA śCIEMNIAJąCEGO.
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Przykłady połączeń odbiornika ściemniającego (podtynkowego) CdAu-01/02 i CdAu-01/03

Przykłady połączeń bezprzewodowego odbiornika ściemniającego CdAE-01/01

lampa halogenowa 
z transformatorem 

elektronicznym

lampa halogenowa 
z transformatorem 

toroidalnym

UWaga!
CDaE-01/01 nie może 

pracować bez obciążenia

żarówka

transformator 
elektroniczny

Lampy żarowe

Transformator
elektroniczny

Halogeny zasilane
z transformatora
elektronicznego
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Odbiornik ściemniający 
•  Służy do zdalnego ściemniania oświetlenia żarowego lub halogenów (230 V). 

aparat zasilany jest z sieci, wbudowany może być w puszkę albo bezpośrednio  
w obudowie sterowanego urządzenia.

  Odbiornik ma dostępne funkcje załącz/wyłącz oraz rozjaśnij/ściemnij.

  Dostępne funkcje programowania patrz str. 96.

  Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

Wymiary (mm)

 CdAE-01/02
Elektryczne 
Napięcie znamionowe 230VAC, 50Hz
Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5mm2

Obciążalność 0-250w / 230VAC, 50Hz
 rodzaje obciążenia
 patrz wykrzyknik powyżej
Zabezpieczenie wstępne wył. nadpr. B16a
 wew. zabezp. przeciążeniowe
Częstotliwość odbierania 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m,
 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20
Stopień zanieczyszczenia 2
Temperatura pracy -5 do +45°C 
Kolor raL7035
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 150 x 34 x 28 mm
Dł. przewodów przyłączeniowych ok. 150 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem

Dane techniczne

Odbiornik, może być wykorzystywany do ściemniania tradycyjnych żarówek i halogenów zasilanych 
z napięcia 230 VaC, bądź poprzez tranformator elektroniczny. Odbiornik ten nadaje się także do regulacji 
natężenia „ściemnialnych” żarówek energooszędnych oraz diod LED. aparat nie nadaje się do ściemniania 
lamp energooszczędnych i halogenów zasilanych z transformatora toroidalnego.
GROzI TO uSzkOdzENIEM OdBIORNIkA śCIEMNIAJąCEGO.
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Przykłady połączeń bezprzewodowego odbiornika ściemniającego CdAE-01/02

Lampy żarowe

Halogeny zasilane z transformatora 
elektronicznego

Halogeny zasilane z transformatora 
toroidalnego
Połączenie niedozwolone!

Świetlówki liniowe
Połączenie niedozwolone!

Transformator 
elektroniczny

Ściemnialne* diody LED, np. Philips

* Ściemnialne – metodą fazowego ściemniania

Ściemnialne* świetlówki kompaktowe 
energooszczędne, np. Philips
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Wymiary (mm)

 CAAE-01/01 CAAE-01/02

Elektryczne 
Napięcie znamionowe 230VAC, 50Hz 230VAC, 50Hz
Przekrój zacisków przyłączeniowych zaciski śrubowe 1,5mm2 zaciski śrubowe 1,5mm2

Obciążalność 8A / 230VAC, 50Hz  8A / 230VAC, 50Hz 
 obciążenie rezystancyjne; obciążenie rezystancyjne;
rozłączany obwód aparat rozłącza obwód pomiędzy L i La aparat rozłącza obwód pomiędzy L i La
Wyjście sterujące 0-10 VdC, maks. 20 mA 1-10 VdC, maks. 20 mA
Zabezpieczenie wył. nadpr. B 16a; wył. nadpr. B 16a;
 wew. zabezp. przeciążeniowe wew. zabezp. przeciążeniowe
Częstotliwość odbierania 868,3MHz 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy dwukierunkowy

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m, typowe 30-50m,
 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości (zal. od grubości 
 ściany i materiału) ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20 IP20
Stopień zanieczyszczenia  2 2
Temperatura pracy -5 do +45°C  -5 do +45°C
Kolor raL7035 raL7035
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 150 x 34 x 28 mm 150 x 34 x 28 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Aktor analogowy
•  Zdalne sterowanie sygnałem analogowym, np. oprawami z lampami jarzeniowymi 

wyposażonymi w stateczniki elektroniczne sterowane sygnałem 0-10VDC lub 1-10VDC. 
Aparat zasilany jest z sieci.

  Do urządzenia można podłączyć do 10 opraw (według normy EN60929, 
gdzie statecznik elektroniczny nie może pobierać więcej niż 2ma).

  W przypadku, gdy producenci opraw podają inne wartości, należy uwzględnić  
je w wyliczeniach.

 Funkcjonalność aktora analogowego jest taka sama jak odbiorników
 ściemniających.

  Dostępne funkcje programowania patrz str. 97.

  Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

Dane techniczne

150

28
34
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Przykłady połączeń dla aktora analogowego CAAE-01/01

Sterowanie prędkością
obrotową silnika

Sterowanie 
wentylatorem

Ściemnianie

Ogrzewanie, klimatyzacja

Przykłady połączeń dla bezprzewodowego aktora analogowego CAAE-01/02

Ściemnianie

Ściemnianie lampy 
jarzeniowej ze statecznikiem 

elektronicznym
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Odbiornik sterujący roletami (podtynkowy)
•  Służy do zdalnego sterowania roletami (steruje silnikiem elektrycznym 230 V). 

Aparat jest zasilany z sieci. Wbudowany może być w puszkę albo bezpośrednio 
w obudowie sterowanego urządzenia. aparat ma dwa tory prądowe: do góry  
i do dołu.

  Dostępne funkcje programowania patrz str. 98.

  Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

Wymiary (mm)

 CJAu-01/02
Elektryczne
Napięcie znamionowe  230VAC, 50Hz
Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5mm2 

Obciążalność 6A / 230VAC, 50Hz
 obciążenie rezystancyjne;
rozłączany obwód aparat rozłącza obwód pomiędzy L i stykiem zmiennym
Zabezpieczenie wstępne wył. nadpr. B16a
 wew. zabezp. termiczne
Częstotliwość odbierania 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50 m,
 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości
 ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20
Stopień zanieczyszczenia 2
Temperatura pracy -5 do +45°C
Kolor raL7035
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 49,5 x 45,2 x 25,8 mm
Dł. przewodów przyłączeniowych ok. 150 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem

Dane techniczne
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konwencjonalne 
rolety i żaluzje, 

maks. 1 szt.

konwencjonalne 
rolety i żaluzje, 

2 szt. ze stykami 
rozdzielczymi

więcej rolet i żaluzji 
jest niedozwolone

więcej rolet i żaluzji  
z przekaźnikami sterującymi

sterowanie roletami przy 
24VAC  

z przekaźnikiem 
sterującym

sterowanie roletami przy 
24VDC z przekaźnikiem 

sterującym, np. dla okien 
dachowych

Przykłady połączeń podtynkowego odbiornika sterującego roletami CJAu-01/02

jeden silnik wiele silników - niepoprawniedwa silniki - poprawnie

styki rozdzielcze

dwa silniki i więcej
- poprawnie

dwa silniki i więcej
zaś. 24VaC

dwa silniki i więcej
zaś. 24VDC

24 VAC

24 VDC
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Odbiorniki mierzące parametry energii elektrycznej
•   Odbiornik ten mierzy w podłączonym obwodzie prąd (a), napięcie (V), moc (kW) i energię 

(kWh). Może mierzyć obciążenia w zakresie 3-3680W. Mierzone wartości zostają przesłane 
do room Managera w celu analizy i wyświetlenia zużycia energii. Urządzenie zasilane jest  
z sieci.

  Programowanie urządzeń możliwe jest tylko w trybie COMFOrt.

  Urządzenie CEMU-01/03 posiada w zestawie zewnętrzny czujnik, który umożliwia 
pomiary w obwodach o większej obciążalności.

  Funkcje dostępne w połączeniu z room Managerem: Wyświetlanie poboru energii 
i kosztów w postaci wykresów trendu, budżetu oraz alarmowanie w przypadku  
jego przekroczenia.

45.5 26

45.5 26

Wymiary (mm)

 CEMu-01/04 CEMu-01/03 (z zewn. czujnikiem)
Elektryczne
Napięcie znamionowe  230VAC, 50Hz 230VAC, 50Hz
Przekrój zacisków przyłączeniowych 2,5mm2 2,5mm2

Obciążalność 3-3690W / 230VAC, 50Hz, 15W-23kW (maks. 100a) / 
  230VAC, 50Hz,
 obciążenie rezystancyjne; obciążenie rezystancyjne;
Dokładność pomiaru 10%  10%
Jednostki pomiaru energia w Wh energia w Wh
 prąd w a prąd w a 
 napięcie w V napięcie w V 
 moc czynna w w moc czynna w w
Zabezpieczenie wył. nadpr. B16a  wył. nadpr. B16a
 wew. zabezp. termiczne wew. zabezp. termiczne
Częstotliwość odbierania 868,3MHz 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy dwukierunkowy

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku 15-25 m, 15-25 m,
 1 ściana + 1 sufit 1 ściana + 1 sufit
 (zal. od grubości  (zal. od grubości
 ściany i materiału)  ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20 IP20
Stopień zanieczyszczenia 2 2
Temperatura pracy -5 do +45°C -5 do +45°C
Kolor raL7035 raL7035
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 49,6 x 45,3 x 26,2 mm 49,6 x 45,3 x 26,2 mm
Dł. przewodów przyłączeniowych ok. 150 mm ok. 150 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Dane techniczne

CEMU-01/04 CEMU-01/03

CEMU-01/04

CEMU-01/03
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ISG1I-3300/1

Moduły fotowoltaiczne Falownik PV

Odbiornik do pomiaru energii elektr.
CEMU-01/03

ISG1x-4000/1 ISG3O-4600/1

Uwaga:
Odczyt na falowniku PV może się różnić 
od odczytu na Room Managerze.

Powód: Spadki napięć na przewodach 
lub/i opóźnienia pomiędzy transmisją 
sygnału z czujnika energii do Room 
Managera, a uaktualnieniami na 
wyświetlaczu falownika PV.

ISG1O-6000/1-I

Zewnętrzny czujnik

Przykłady połączeń bezprzewodowego odbiornika mierzącego parametry energii elektrycznej CEMu-01/04

Lampy żarowe

Halogeny zasilane
z transformatora
elektronicznego

Odbiornik pomiaru energii elektrycznej:
Sprawdź poprawność podłączenia 
ze schematem poniżej! …muszą być włączone odbiorniki

Transformator
elektroniczny
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Wymiary (mm)

  CSAP-01/02    

Elektryczne  
Napięcie znamionowe 230VAC, 50Hz    
Obciążalność 8A / 230VAC, 50Hz 
gniazdo obciążenie rezystancyjne; 
 wew. zabezp. termiczne, gniazdo z przesłonami
Zabezpieczenie wstępne wył. nadpr. B 16a      
Częstotliwość odbierania 868,3MHz   
Sposób transmisji dwukierunkowy

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m, 2 ściany + 1 sufit 
 (zal. od grubości ściany i materiału)   
Stopień ochrony IP20    
Stopień zanieczyszczenia  2    
Temperatura pracy -5 do +45°C   
Kolor raL9016    
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 138 x 60 x ok.54 mm   
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem  

Przenośny odbiornik sterujący do gniazdek
•  Zdalne załączanie/wyłączanie oświetlenia, wentylatorów, itd. Aparat zasilany jest z sieci,

mocowany jest do gniazdka.

  Dostępne funkcje programowania patrz str. 95.

  Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

Dane techniczne
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Przenośny odbiornik ściemniający do gniazdek
• Zdalne sterowanie ściemnianiem. aparat zasilany jest z sieci, mocowany jest do gniazdka.

  Odbiornik ma dostępne funkcje załącz/wyłącz oraz rozjaśnij/ściemnij.

  Dostępne funkcje programowania patrz str. 96.

  Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

 CdAP-01/12

Elektryczne 
Napięcie znamionowe 230VAC, 50Hz
Obciążalność 0-250w / 230VAC, 50Hz 
gniazdo rodzaje obciążenia patrz wykrzyknik powyżej
 wew. zabezp. termiczne, gniazdo z przesłonami
Zabezpieczenie wstępne wył. nadpr. B 16a
Częstotliwość odbierania 868,3 MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m, 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20
Stopień zanieczyszczenia 2
Temperatura pracy -5 do +45°C
Kolor raL9016
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 138 x 60 x ok.54 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem

Odbiornik może być wykorzystywany do ściemniania tradycyjnych żarówek i halogenów zasilanych 
z napięcia 230 VaC, bądź poprzez tranformator elektroniczny.
aparaty nie nadają się do ściemniania lamp energooszczędnych i halogenów zasilanych 
z transformatora toroidalnego.
GROzI TO uSzkOdzENIEM OdBIORNIkA śCIEMNIAJąCEGO.

Nie można podłączać do tego aparatu odbiorników o charakterze indukcyjnym, np. odkurzacza.
GROzI TO uSzkOdzENIEM OdBIORNIkA śCIEMNIAJąCEGO.

Dane techniczne

Wymiary (mm)
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Wymiary (mm)

  CEMP-01/12    

Elektryczne  
Napięcie znamionowe 230VAC, 50Hz    
Obciążalność 3-3690W / 230VAC, 50Hz 
gniazdo obciążenie rezystancyjne; 
 wew. zabezp. termiczne, gniazdo z przesłonami
Dokładność pomiaru 10%
Jednostki pomiaru energia w Wh
 prąd w a 
 napięcie w V 
 moc czynna w w
Zabezpieczenie wstępne wył. nadpr. B 16a 

Częstotliwość odbierania 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku 15-25m, 1 ściana + 1 sufit 
 (zal. od grubości ściany i materiału)   
Stopień ochrony IP20    
Stopień zanieczyszczenia  2    
Temperatura pracy -5 do +45°C   
Kolor raL9016    
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 139 x 60 x ok.54 mm   
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem  

Przenośny odbiornik mierzący parametry energii elektrycznej
•  Służy do zdalnego pomiary parametrów elektrycznych w podłączonym obwodzie – 

prądu (a), napięcie (V), mocy (kW) i energii (kWh). Mierzone wartości zostają przesłane do 
room Managera w celu analizy i wyświetlenia zużycia energii. Odbiornik mierzy w zakresie 
3-3680W. Urządzenie zasilane jest z sieci.

  Programowanie urządzenia możliwe jest tylko w trybie COMFOrt.

  Funkcje dostępne w połączeniu z room Managerem: Wyświetlanie poboru energii 
i kosztów w postaci wykresów trendu, budżetu oraz alarmowanie w przypadku  
jego przekroczenia.

Dane techniczne
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Moduł do radiowego programowania instalacji przez komputer
•  Element łączący urządzenia bezprzewodowe z komputerem. Dzięki temu aparatowi można 

programować urządzenie bezprzewodowe w trybie COMFOrt.

 W komplecie nie ma przejściówki uSB / RS-232.

 W komplecie znajduje się zasilacz.

 Wersja rozszerzona programu Eaton rF dodatkowo płatna.

 CRSz-00/01 CkOz-00/03
Elektryczne  
Napięcie sterujące przez akumulator ładowany z sieci ze złącza USB, 250 mW
Podłączenie gniazdo 12 VDC, 140 ma,  kabel USB, wtyczka a i B,
 przesył danych przez (5 V DC) 
 port szeregowy, 3 LED`y statusu wtyczka rJ12, gniazdo 9-bolcowe
Częstotliwość 868,3MHz 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy dwukierunkowy

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50m,  typowe 30-50m,
 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości ściany i materiału) (zal. od grubości ściany i materiału)
trwałość akumulatora ok. 6 godz.
Stopień ochrony IP20 IP20
Stopień zanieczyszczenia 2 2
Temperatura pracy +5 do +40°C +5 do +40°C
Kolor raL7035 raL7035
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 120 x 60 x 30 mm 90 x 50 x 24 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Dane techniczne

Wymiary (mm)

Moduł do radiowego sterowania instalacją przez komputer
•  Moduł do sterowania może być użyty na dwa sposoby: 
 1)  Do sterowania instalacji xComfort przy pomocy komputera lub panelu  

dotykowego. Dzięki modułowi można również sterować instalacją poprzez Internet.
 2)  Do podłączenia modułu do innych systemów. W tym wypadku firmy  

integrujące mogą napisać program do połączenia systemu xComfort z innymi,  
np. telekomunikacyjnymi, bądź audio Video.

CRSZ-00/01 CKOZ-00/03

CRSZ-00/01

CKOZ-00/03
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Wymiary (mm)

 CSEz-02/08, CSEz-02/09
Elektryczne  
Napięcie znamionowe 230 V aC, 50Hz, 270ma (CSEZ-02/09), 170ma (CSEZ-02/08)
Podłączenie kabel 7-żyłowy, 1,5mm2, szary
Obciążenie 230VaC, 50Hz, 3a rezystancyjne
 Urządzenie rozłącza L i styk 3-6
Zakres pomiaru wiatru 3-12m/s
Czujnik opadów podgrzewany CSEZ-02/08 i CSEZ-02/09
Czujnik wiatru tyLkO w CSEZ-02/09
Oznaczenie przewodów 1....L, 2.....N, 3.....wiatr, 4.....brak wiatru, 5.....opady, 
 6.....brak opadów, 7.....nieużywany 
Stopień ochrony IP68
Stopień zanieczyszczenia 2
temperatura pracy -20 do +55°C
kolor raL6501
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 180 x 125 x 125 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem

Stacja pogodowa
•  Mierzy prędkość wiatru i ilość opadów. Podłącza się ją do nadajnika z wejściami 

binarnymi (CBEU-02/01).

Dane techniczne
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Wymiary (mm)

 CSEz-01/18
Elektryczne  
Napięcie zasilania 9V (bateria 6Lr61)
Rodzaj czujnika detekcja wycieku, czujnik wymienny
 długość przewodu czujki ok. 1,6m
Alarm sygnał dźwiękowy, poziom głośności 85dB przy 3m
Wyjście czujnika styk bezpotencjałowy, 1a/24VDC lub 0,5a/125VaC)

Mechaniczne 
Stopień ochrony IP20
Stopień zanieczyszczenia 2
Temperatura pracy 0 – 45°C
kolor raL9010
Wymiary (wys. x szer. x gł.)  100 x 62 x 35 mm
Aktualne atesty  zgodnie z nadrukiem

Czujnik przeciwzalaniowy

  Przebywanie zbyt blisko w trakcie działania sygnału dźwiękowego może
powodować uszkodzenie słuchu.

 Czujnik współpracuje z nadajnikiem z wejściami binarnymi CBEU-02/02.

Dane techniczne

Tryb 2
2x klawisz

dołączenie czujnika przy pomocy nadajnika
z wejściami binarnymi CBEU-02/01

Zabronione!

Dołączenie czujnika przy pomocy nadajnika
z wejściami binarnymi CBEU-02/02

Biały
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Wymiary (mm)

CSEZ-01/12

CSEZ-01/13

 CSEz-01/12 CSEz-01/13
Elektryczne  
Napięcie znamionowe  230VAC, 50Hz 230VAC, 50Hz
Wykrywanie ruchu czujnik PIr czujnik PIr
Zasięg działania 200°, max. 16m przy zamocowaniu 360°, max 6m przy zamocowaniu
 na wysokości 2m na wysokości 2,4m
Zał. kanału ok. 9sek – 9 min (±30%) ok. 10sek – 5min (±30%)
 regulacja potencjometrem regulacja potencjometrem
Natężenie światła 2 – 2000lx 2 – 2000lx
 regulacja potencjometrem regulacja potencjometrem
Obciążenie styku czujnika 16a/230VaC 10a/230VaC

Mechaniczne 
Stopień ochrony IP54 IP20
Temperatura pracy -20 do +50°C -5 do +50°C
kolor raL9016 raL9016
Wymiary (wys. x szer. x gł.)  63,5 x 128 x 105 mm 30 x 110 x 110 mm
Aktualne atesty  zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Czujniki ruchu
•  Czujniki ruchu podłączane są do systemu xComfort poprzez nadajniki z wejściami   

binarnymi CBEU-02/01. W momencie załączenia styku wysyłany jest sygnał sterujący 
do urządzeń w instalacji.

  Czujniki współpracują z nadajnikami z wejściami binarnymi CBEU-02/01,
 pracującymi w trybie 2.

Dane techniczne

CSEZ-01/12

CSEZ-01/13
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Tradycyjna instalacja

Tradycyjna instalacja

Tryb 2
2x klawisz

Tryb 2
2x klawisz

Tryb 2
2x klawisz

Dołączenie czujnika przy pomocy nadajnika
z wejściami binarnymi CBEU-02/01

Dołączenie czujnika przy pomocy nadajnika
z wejściami binarnymi CBEU-02/01

Dołączenie czujnika przy pomocy nadajnika
z wejściami binarnymi CBEU-02/02

Dołączenie czujnika przy pomocy nadajnika
z wejściami binarnymi CBEU-02/02

zabronione!

Biały
B: pomarańczowy
A: różowy

Przykłady połączeń czujnika ruchu CSEz-01/12

Przykłady połączeń czujnika ruchu CSEz-01/13
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Wymiary (mm)

 CSEz-01/19
Elektryczne  
Napięcie znamionowe 9V z baterii 6Lr61
Rodzaj czujnika fotoelektroniczny czujnik dymu
Element sterujący przycisk testu (należy nacisnąć nie krócej niż 1 sek.)
Alarm sygnał dźwiękowy, poziom głośności 85dB przy 3m
Wskaźnik czerwona dioda LED
Zasięg działania ok. 60m2 przy wysokości zamocowania do 6m
Żywotność baterii około 2 lat, w zależności od baterii
auto test co około 40sek.

Mechaniczne 
Stopień ochrony IP43
Stopień zanieczyszczenia 2
Temperatura pracy -10 do +60°C
kolor raL9016
Wymiary (wys. x szer. x gł.)  95,5 x 95,5 x 51,5 mm
Aktualne atesty  zgodnie z nadrukiem

Sygnał dźwiękowy LED Znaczenie

- miganie co 40sek auto test
  normalna praca
długi dźwięk miganie alarm
  lub funkcja testu
długi dźwięk -  alarm
  lub przerwane połączenie
krótki dźwięk co 40sek miganie zamiennie wadliwe działanie
 z sygnałem dźwiękowym /zanieczyszczenie
krótki dźwięk co 40sek miganie wraz należy zmienić baterię
 z sygnałem dźwiękowym

Czujnik dymu

  Przebywanie zbyt blisko w trakcie działania sygnału dźwiękowego może
 powodować uszkodzenie słuchu.

  Żeby zmienić zasilanie czujnika na 230V, należy użyć adaptera 110770.

Dane techniczne

tabela działania
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Tryb 2
2x klawisz

Można podłączyć do 40 czujników w obwodzie
przy całkowitej długości nie większej niż 450m

(przy przekroju przewodu 2x2x0,6)

Dołączenie czujnika przy pomocy nadajnika
z wejściami binarnymi CBEU-02/02

UWAGA!
należy zwrócić uwagę
na poprawne podłączenie przewodów

Biały
B: pomarańczowy
A: różowy

Przykłady połączeń czujnika dymu CSEz-01/19
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Wymiary (mm)

 CHVz-01/01
Elektryczne  
Napięcie znamionowe 230VaC +/-10%, 50/60Hz
Długość przewodów łączeniowych 2x0,75mm2, długość 1m
Zużycie energii 2w
Zabezpieczenie wstępne  wył. nadpr. B16a
Skok 4 mm
Nacisk 100 N +/-5%
rodzaj styku NC (normalnie zamknięty)
Pozostałe zawór otwarty po podłączeniu zasilania
 montaż na wcisk
 wskaźnik położenia
 kontrolka dopasowania
Pasuje do armatury w zależności od pierścienia dopasowującego patrz wyżej

Mechaniczne 
Stopień ochrony IP54
Stopień zanieczyszczenia 2
Temperatura pracy 0 do +100°C
Dopuszczalna wilgotność 85%
Kolor raL9003
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 61 x 44 x 55+5 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem

Elektrozawór
•  Do sterowania elektrozaworem należy użyć odbiornika sterującego CSaU-01/01 lub 

odbiornika ściemniającego CDaU-01/03.

Pierścienie dopasowujące:

•  CMMZ-00/17 pasuje do zaworów z gwintem (flansch):
Danfoss.

•  CMMZ-00/18 pasuje do zaworów z gwintem (M30x1,5):
 Beulco (od 2006), Cazzaniga, Dumser, Heimeier, Honeywell, IVar, MNg (od 1998),  
ONDa, Ovendrop, SBk (od 1998), Schlosser, Siemens, taco, reich.

Dane techniczne
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CDAU-01/02 (40-250W)
CSAU-01/01CDAU-01/03

CDAU-01/02 (250W)
(Nowy Typ) (Stary Typ)

CHVZ-01/01
230VAC/2W

CHVZ-01/01
230VAC/2W

CHVZ-01/01
230VAC/2W

zabronione!

Przykłady połączeń elektrozaworu CHVz-01/01
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Uwy [V]

Wymiary (mm)

CSEZ-01/14

CSEZ-01/15

 CSEz-01/14 CSEz-01/15
Elektryczne  
Napięcie znamionowe  24VDC ±10% 24VDC ±10%
Natężenie światła 3 – 300lx 3 – 300lx
 30 - 3000lx 30 - 3000lx
 300 - 30000lx 300 - 30000lx
 600 - 60000lx 600 - 60000lx
 (ustawianie zakresu zworkami) (ustawianie zakresu zworkami)
Wyjście sterujące 0-10 VDC, liniowe, patrz wykres 0-10 VDC, liniowe, patrz wykres
Oporność wewnętrzna >2 k >2 k

Mechaniczne 
Stopień ochrony IP20 IP54
Temperatura pracy -40 do +50°C -40 do +50°C
kolor raL7035 raL7035
Wymiary (wys. x szer. x gł.)  52 x 52 x 29,5 mm 52 x 52 x 33 mm
Aktualne atesty  zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Czujniki natężenia oświetlenia 0-10VdC
• Czujniki natężenia oświetlenia podłączane są do systemu xComfort poprzez nadajniki 
 z wejściami analogowymi CaaE-02/01. Dzięki nim mogą przesyłane być wartości 
 analogowe do innych aparatów w tym paneli sterujących.

  Czujniki współpracują z nadajnikami z wejściami analogowymi CaEE-02/01.

  Schemat łączeniowy patrz str. 57.

Dane techniczne
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Wymiary (mm)

 CSEz-01/17
Elektryczne  
Napięcie znamionowe  15-24VDC +/-10%
Zużycie energii max. 2ma/24VDC
Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5mm²

kanał A:
rodzaj czujnika pojemnościowy czujnik wilgotności
Zakres pracy 0-100%
Zakres pomiaru 5 – 95%
Napięcie wyjściowe 0-10V DC
Obciążalność wyjść min. 10 k
Dokładność pomiaru +/- 3% (przy 24VDC, 21°C, 30-80%)
roczna zmiana wskazań ok. 1% przy 20°C
Czas odpowiedzi ok. 10 sek. bez filtru

kanał B:
Rodzaj czujnika PT1000
Zakres temperatur -20 - 60°C
Dokładność klasa B +/-0,3°C przy 0°C

Mechaniczne 
Stopień ochrony IP65
Temperatura pracy -20 do +60°C
kolor raL9010
Wymiary (wys. x szer. x gł.)  110 x 50 x 44 mm
Aktualne atesty  zgodnie z nadrukiem

Czujnik temperatury i wilgotności

  Czujnik współpracuje z nadajnikiem z wejściami analogowymi CaaE-02/01.

  Należy dokładnie sprawdzić, czy ustawienia dla nadajnika CaEE-02/01
 w programie MMrF są poprawne.

  Czujnika nie należy wystawiać na bezpośrednie działania promieni słonecznych.

  Należy chronić filtr przed zanieczyszczeniem i regularnie go czyścić.

  Schemat łączeniowy patrz str. 57.

Dane techniczne
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Porównanie czujnika jakości powietrza (CSEZ-01/16) i tradycyjnego czujnika CO2

Tradycyjny czujnik CO2
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Czujnik jakości powietrza

Wymiary (mm)

 CSEz-01/16
Elektryczne  
Napięcie znamionowe  15-24VDC +/-10%
Zużycie energii 50ma/24VDC
Przekrój zacisków przyłączeniowych max. 1,5mm2

Typ czujnika VOC
gotowość do pracy po ok. 30 min
Wyjście sterujące 0-10 VDC, liniowe, patrz wykres

Mechaniczne 
Stopień ochrony IP20
Temperatura pracy -10 do +50°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza 85%
kolor raL9010
Wymiary (wys. x szer. x gł.)  84,5 x 84,5 x 25 mm
Aktualne atesty  zgodnie z nadrukiem

Czujnik jakości powietrza 0-10VdC
•  Czujnik może być wykorzystywany w systemach wentylacyjnych mieszkań lub domów. 

Sprawdza poziom różnych substancji w powietrzu (dwutlenek węgla, dym papierosowy 
i inne) oraz informuje o tym panel sterujący, np. room Manager.

  Czujnik współpracuje z nadajnikiem z wejściami analogowymi CaEE-02/01.

  Schemat łączeniowy patrz str. 57.

Dane techniczne
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Wymiary (mm)

 CkOz-00/02
Elektryczne  
Napięcie znamionowe  230 V aC, 50 Hz zasilacz (12 V DC, 1000 ma), kabel z wtyczką rJ12
Podłączenie wtyczka żeńska dla anteny zewnętrznej 
 czytnik kart SIM 
 RS232, gniazdo 9-cio bolcowe
Częstotliwość dwuzakresowy gSM, 900 / 1800 MHz
Transmisja gPRS klasa 8
Wskaźnik diody LED

Mechaniczne 
Stopień ochrony IP20
Stopień zanieczyszczenia 2
Temperatura pracy -20 do +55°C
Kolor raL9004
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 68 x 74 x 33 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem

Moduł do komunikacji z siecią GSM
•  Służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Przy jego pomocy 

można również otrzymywać informacje o instalacji oraz sterować nią. 

 Współpracuje wyłącznie z panelem sterującym Home Manager.

 w zestawie nie ma karty SIM.

  Do połączenia z Home Manager należy użyć kabla szeregowego wyposażonego 
w dwie wtyczki męskie.

Dane techniczne

kabel szeregowy,
końcówki RS232,

długość 1,8m

AntenaZasilacz

Modem GSM Home
Manager

wtyczka żeńska

RJ12 łącze szeregowe

2,5m1,8m
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Programowanie odbiornika w trybie BASIC

Śrubokrętem krótko (<0,5sek.)  
naciśnij przycisk PROG ON/OFF. 
Zaświeci się czerwona dioda na odbiorniku.

Naciśnij klawisz, który ma sterować urządzeniem.
Czerwona dioda na odbiorniku mrugnie dwa razy  
na potwierdzenie zaprogramowania.

Śrubokrętem krótko (<0,5sek.) naciśnij przycisk  
PROG ON/OFF, żeby zapamiętać ustawienia; 
zgaśnie czerwona dioda.

x2
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Kasowanie jednego nadajnika z pamięci odbiornika w trybie BASIC

Śrubokrętem krótko (<0,5sek.)  
naciśnij przycisk PROG ON/OFF. 
Zaświeci się czerwona dioda obok przycisku.

Naciśnij klawisz, który chcesz wykasować 
i trzymaj wciśnięty, aż 5x zaświeci się i zgaśnie 
czerwona dioda na odbiorniku.
Potem puść klawisz. 

Śrubokrętem krótko (<0,5sek.) naciśnij przycisk  
PROG ON/OFF, żeby zapamiętać ustawienia; 
zgaśnie czerwona dioda.

x5
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Kasowanie całej pamięci odbiornika w trybie BASIC

Śrubokrętem krótko (<0,5sek.)  
naciśnij przycisk PROG ON/OFF. 
Zaświeci się czerwona dioda na odbiorniku.

Poczekaj aż zgaśnie czerwona dioda na odbiorniku.
Po zgaśnięciu pamięć odbiornika jest wyczyszczona.

Naciśnij śrubokrętem przycisk PROG ON/OFF 
i trzymaj wciśnięty, aż 5x zaświeci się i zgaśnie 
czerwona dioda na odbiorniku.

5x
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Tryb pracy nadajnika należy wybrać przed przystąpieniem do programowania odbiornika z nadajnikiem!

Zmiana trybu pracy nadajnika z wejściami binarnymi w trybie BASIC

Śrubokrętem krótko (<0,5sek.)  
naciśnij przycisk PROG ON/OFF. 
Zapali się czerwona dioda na odbiorniku.

Sprawdź ile razy mignęła dioda LED

Aby zmienić tryb pracy na kolejny należy nacisnąć  
przycisk jednokrotnie, krótko, w trakcie świecenia się  
czerwonej diody na nadajniku.
Zmiana następuje w kolejności 1-2-3-4 
i od początku 1-2-...

Po zgaśnięciu czerwonej diody na nadajniku 
tryb zostanie zapamiętany.

tryb kanał a kanał B

1x przycisk przycisk

2x klawisz klawisz

3x przycisk klawisz

4x roletowy (góra) roletowy (dół)
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Programowanie pilota w trybie BASIC

Śrubokrętem krótko (<0,5sek.)  
naciśnij przycisk PROG ON/OFF. 
Zaświeci się czerwona dioda na odbiorniku.

Naciśnij przycisk od 1-6, aby wybrać kanał, który ma 
sterować odbiornikiem.

•  Aby wybrać kanał 1-6 naciśnij 
jednokrotnie przycisk od 1 do 6.  
Wybór zostanie potwierdzony przez 
mignięcie pomarańczowej diody LED.

•  Aby wybrać kanał 7-12 naciśnij 
dwukrotnie przycisk od 1 do 6.  
Wybór zostanie potwierdzony przez 
mignięcie zielonej diody LED.

Naciśnij przycisk ^, aby wysłać 
sygnał sterujący do odbiornika. 
Czerwona dioda LED na odbiorniku  
mrugnie dwa razy na potwierdzenie  
zaprogramowania.

Śrubokrętem krótko (<0,5sek.) naciśnij przycisk  
PROG ON/OFF, żeby zapamiętać ustawienia; 
zgaśnie czerwona dioda.

x2
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Programowanie czujnika ruchu w trybie BASIC

Należy ustawić czujnik w tryb programowania.
Tak jak poniżej:

Śrubokrętem krótko (<0,5sek.)  
naciśnij przycisk PROG ON/OFF. 
Zaświeci się czerwona dioda na odbiorniku.

Naciśnij klawisz, który ma sterować urządzeniem.
Czerwona dioda LED na odbiorniku mrugnie dwa  
razy na potwierdzenie zaprogramowania.

x2

przełącza czujkę ruchu
w tryb pracy

uaktywnia odpowiednio
wybrane kanały: A i B

ustawienie czułości czujki ruchu

określenie działania czujnika ruchu w zależności od natężenia oświetlenia

ustawienie zwłoki czasowej

załączenie lub wyłączenie
sygnalizacyjnej diody LED
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Programowanie odbiornika w trybie COMFORT

Skanujemy instalację.
Naciskamy przycisk „ołówka”.

Rysujemy połączenie między nadajnikiem i odbiornikiem 
(trzymając przyciśnięty lewy klawisz myszy).

Naciskamy prawy klawisz myszy na odbiorniku  
i wybieramy „Ustawienia”.

Wybieramy żądaną funkcję dla odbiornika  
i naciskamy „OK”. Na koniec wysyłamy program  
do wszystkich urządzeń.
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Opis ikon:

 - krótkie przyciśnięcie do góry 
 - długie przyciśnięcie do góry
 - długie przyciśnięcie do dołu 
 - krótkie przyciśnięcie do dołu

Funkcje odbiornika indywidualne dla każdego nadajnika,  
np. pilota, przycisku bezprzewodowego.

Funkcje odbiornika niezależne od nadajnika

Funkcje dostępne dla  oraz 

•  ZAŁ/WYŁ (BASIC) – standardowy tryb dostępny przy programowaniu za pomocą śrubokręta. 
Uwaga! Funkcja ta blokuje w programie pozycję  lub 

 – załączenie odbiornika,  – wyłączenie odbiornika
•  ZAŁ/ZAŁ Z OPÓŹNIENIEM – załącza odbiornik po określonym czasie. 

Czas opóźnienia jest regulowany w zakresie 0 sek. (dezaktywacja opóźnienia) – 18 godzin.
•  WYŁ/ZAŁ NA OKREŚLONY CZAS – w przypadku dezaktywowanego czasu opóźnienia  

odbiornik zostanie wyłączony. Po wprowadzeniu opóźnienia odbiornik załączy się  
na ustawiony czas, po czym samoczynnie wyłączy. 
Czas można regulować w zakresie 0 sekund – 18 godzin. 

•  WYŁ Z OSTRZEŻENIEM – funkcja często stosowana przy oświetleniu w klatkach schodowych. 
Odbiornik mrugnie z czasem przez nas ustawionym przed wyłączeniem.  
Regulacja czasu w zakresie 20 sekund – 18 godzin.

•  PRZYCISK DZWONKOWY (MONOSTABILNY) – Uwaga! Funkcja ta zajmuje pozycję  lub  
Odbiornik jest załączony od momentu wciśnięcia do puszczenia przycisku pilota.

•  PRZYCISK BISTABILNY – odbiornik jest przełączany w sekwencji załącz-wyłącz-załącz itd.  
po każdym ponownym przyciśnięciu przycisku  analogicznie dla 

•  MIGANIE – odbiornik zaczyna migać z ustawionym cyklem czasowym. 
Regulacja czasu cyklu: 2 sek. – 18 godzin, np. cykl czasowy ustawiony na 10 sekund  
spowoduje załączenie odbiornika na 5 sekund oraz jego wyłączenie na 5 sekund.

• DEZAKTYWACJA – brak przypisanej funkcji. Odbiornik nie wykona żadnej akcji.

Funkcje dostępne dla  oraz 

•  ZAŁ/ZAŁ Z OPÓŹNIENIEM – załącza odbiornik po określonym czasie. 
Czas opóźnienia jest regulowany w zakresie 0 sek. (dezaktywacja opóźnienia) – 18 godzin.

•  WYŁ/ZAŁ NA OKREŚLONY CZAS – w przypadku dezaktywowanego czasu opóźnienia  
odbiornik zostanie wyłączony. Po wprowadzeniu opóźnienia odbiornik załączy się  
na ustawiony czas po czym samoczynnie wyłączy. 
Czas można regulować w zakresie 0 sekund – 18 godzin. 

• WYŁ Z OSTRZEŻENIEM – funkcja często stosowana przy oświetleniu w klatkach schodowych. 
Odbiornik mrugnie z czasem przez nas ustawionym przed wyłączeniem.  
Regulacja czasu w zakresie 20 sekund – 18 godzin.
•  MIGANIE – odbiornik zaczyna migać z ustawionym cyklem czasowym. 

Regulacja czasu cyklu: 2sek. – 18godzin, np. cykl czasowy ustawiony na 10 sekund  
spowoduje załączenie odbiornika na 5 sekund oraz jego wyłączenie na 5 sekund.

• DEZAKTYWACJA – brak przypisanej funkcji. Odbiornik nie wykona żadnej akcji.

Funkcje dostępne dla  oraz 

•  PO POWROCIE ZASILANIA: 
· domyślna wartość – powrót do stanu przed zanikiem napięcia
· wyłączony – wyłączony po powrocie napięcia
· załączony – załączony po powrocie napięcia

•  MIGAJ PRZY SŁABEJ BATERII – odbiornik mignie jednokrotnie przed załączeniem,  
dzięki czemu można stwierdzić, iż nadajnik, z którego został włączony, ma słabą baterię.

FuNkCJE OdBIORNIkA STERuJąCEGO – TYP CSAu
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Opis ikon:

 - krótkie przyciśnięcie do góry 
 - długie przyciśnięcie do góry
 - długie przyciśnięcie do dołu 
 - krótkie przyciśnięcie do dołu

AKTYWUJ FUNKCJĘ PAMIĘCI 
Po zaznaczeniu tej funkcji odbiornik  
zachowa w pamięci stan natężenia  
oświetlenia po wyłączeniu, np. załączenie 
światła wyłączonego na poziomie 50%  
spowoduje włączenie go na tym samym 
poziomie. 

Funkcje odbiornika indywidualne dla każdego nadajnika,  
np. pilota, przycisku bezprzewodowego.

Funkcje odbiornika niezależne od nadajnika

Funkcje dostępne dla  oraz 

•  ZAŁ/WYŁ/Ściemniacz (BASIC) – standardowy tryb dostępny przy programowaniu za pomocą  
śrubokręta.  – załącz,  – wyłącz,  – rozjaśnij,  – ściemnij

•  ZAŁ/ZAŁ Z OPÓŹNIENIEM – załącza odbiornik po określonym czasie. 
Czas opóźnienia jest regulowany w zakresie 0 sek. (dezaktywacja opóźnienia) – 18 godzin.

•  WYŁ/ZAŁ NA OKREŚLONY CZAS – w przypadku dezaktywowanego czasu opóźnienia  
odbiornik zostanie wyłączony. Po wprowadzeniu opóźnienia odbiornik załączy się  
na ustawiony czas, po czym samoczynnie wyłączy. 
Czas można regulować w zakresie 0 sekund – 18 godzin. 

•  WYŁ Z OSTRZEŻENIEM – funkcja często stosowana przy oświetleniu w klatkach schodowych. 
Odbiornik mrugnie z czasem przez nas ustawionym przed wyłączeniem.  
Regulacja czasu w zakresie 20 sekund – 18 godzin.

•  PRACA SEKWENCYJNA – Uwaga! Funkcja ta wykorzystuje także pozycję  dla  lub  dla 
Odbiornik wykonuje sekwencje dla  – załącz-wyłącz-załącz…itd., 
natomiast dla  – rozjaśnij-ściemnij-rozjaśnij…itd. Analogicznie dla  i 

•  PRZYCISK BISTABILNY – odbiornik jest przełączany w sekwencji załącz-wyłącz-załącz itd.  
po każdym ponownym przyciśnięciu przycisku  analogicznie dla 

•  MIGANIE – odbiornik zaczyna migać z ustawionym cyklem czasowym. 
Regulacja czasu cyklu: 2 sek. – 18 godzin, np. cykl czasowy ustawiony na 10 sekund  
spowoduje załączenie odbiornika na 5 sekund oraz jego wyłączenie na 5 sekund. 
Miganie w odbiorniku ściemniającym może być natychmiastowe lub łagodne w zależności  
od ustawionego czasu ściemniania.

•  ŚCIEMNIANIE DO OKREŚLONEGO POZIOMU – odbiornik zostanie ustawiony na określony poziom 
natężenia w określonym czasie. Regulacja poziomu natężenia 0-100%.

• DEZAKTYWACJA – brak przypisanej funkcji. Odbiornik nie wykona żadnej akcji.

Funkcje dostępne dla  oraz 

•  ZAŁ/ZAŁ Z OPÓŹNIENIEM – załącza odbiornik po określonym czasie. 
Czas opóźnienia jest regulowany w zakresie 0 sek. (dezaktywacja opóźnienia) – 18 godzin.

•  WYŁ/ZAŁ NA OKREŚLONY CZAS – w przypadku dezaktywowanego czasu opóźnienia  
odbiornik zostanie wyłączony. Po wprowadzeniu opóźnienia odbiornik załączy się  
na ustawiony czas po czym samoczynnie wyłączy. 
Czas można regulować w zakresie 0 sekund – 18 godzin. 

•  WYŁ Z OSTRZEŻENIEM – funkcja często stosowana przy oświetleniu w klatkach schodowych. 
Odbiornik mrugnie z czasem przez nas ustawionym przed wyłączeniem.  
Regulacja czasu w zakresie 20 sekund – 18 godzin.

•  MIGANIE – odbiornik zaczyna migać z ustawionym cyklem czasowym. 
Regulacja czasu cyklu: 2sek. – 18godzin, np. cykl czasowy ustawiony na 10 sekund  
spowoduje załączenie odbiornika na 5 sekund oraz jego wyłączenie na 5 sekund.

•  ŚCIEMNIANIE DO OKREŚLONEGO POZIOMU – odbiornik zostanie ustawiony na określony 
poziom w określonym czasie. Regulacja poziomu natężenia 0-100%, Regulacja czasu  
ściemniania: 0 sekund – 18 godzin.

• DEZAKTYWACJA – brak przypisanej funkcji. Odbiornik nie wykona żadnej akcji.

Funkcje dostępne dla  oraz 

•  ZAKRES ŚCIEMNIANIA: 
·  służy do dopasowania funkcji ściemniania do rodzaju źródła światła. Domyślny zakres 

odbiornika jest  20-99% – do lamp żarowych i halogenów. Poniżej 20% nie widać  
fizycznego efektu świecenia

•  PO POWROCIE ZASILANIA: 
· domyślna wartość – powrót do stanu przed zanikiem napięcia
· wyłączony – wyłączony po powrocie napięcia
· załączony – załączony po powrocie napięcia

•  MIGAJ PRZY SŁABEJ BATERII – odbiornik mignie jednokrotnie przed załączeniem,  
dzięki czemu można stwierdzić, iż nadajnik, z którego został włączony, ma słabą baterię.

FuNkCJE OdBIORNIkA śCIEMNIAJąCEGO – TYP CdAu i CdAE

Uwaga! Każda z funkcji dla odbiornika ściemniającego posiada regulowany czas  
ściemnienia, dzięki czemu możemy regulować szybkość załączenia od natychmiastowego  
po łagodne przejście natężenia światła z jednego poziomu na inny.
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Opis ikon:

 - krótkie przyciśnięcie do góry 
 - długie przyciśnięcie do góry
 - długie przyciśnięcie do dołu 
 - krótkie przyciśnięcie do dołu

Funkcje odbiornika indywidualne dla każdego nadajnika,  
np. pilota, przycisku bezprzewodowego.

Funkcje odbiornika niezależne od nadajnika

Funkcje dostępne dla  oraz 

•  ZAŁ/WYŁ/Ściemniacz (BASIC) – standardowy tryb dostępny przy programowaniu za pomocą  
śrubokręta.  – załącz,  – wyłącz,  – rozjaśnij,  – ściemnij

•  ZAŁ/ZAŁ Z OPÓŹNIENIEM – załącza odbiornik po określonym czasie. 
Czas opóźnienia jest regulowany w zakresie 0 sek. (dezaktywacja opóźnienia) – 18 godzin.

•  WYŁ/ZAŁ NA OKREŚLONY CZAS – w przypadku dezaktywowanego czasu opóźnienia  
odbiornik zostanie wyłączony. Po wprowadzeniu opóźnienia odbiornik załączy się  
na ustawiony czas, po czym samoczynnie wyłączy. 
Czas można regulować w zakresie 0 sekund – 18 godzin. 

•  WYŁ Z OSTRZEŻENIEM – funkcja często stosowana przy oświetleniu w klatkach schodowych. 
Odbiornik mrugnie z czasem przez nas ustawionym przed wyłączeniem.  
Regulacja czasu w zakresie 20 sekund – 18 godzin.

•  PRACA SEKWENCYJNA – Uwaga! Funkcja ta wykorzystuje także pozycję  dla  lub  dla 
Odbiornik wykonuje sekwencje dla  – załącz-wyłącz-załącz…itd., 
natomiast dla  – rozjaśnij-ściemnij-rozjaśnij…itd. Analogicznie dla  i 

•  PRZYCISK BISTABILNY – odbiornik jest przełączany w sekwencji załącz-wyłącz-załącz itd.  
po każdym ponownym przyciśnięciu przycisku  analogicznie dla 

•  MIGANIE – odbiornik zaczyna migać z ustawionym cyklem czasowym. 
Regulacja czasu cyklu: 2 sek. – 18 godzin, np. cykl czasowy ustawiony na 10 sekund  
spowoduje załączenie odbiornika na 5 sekund oraz jego wyłączenie na 5 sekund. 
Miganie w odbiorniku ściemniającym może być natychmiastowe lub łagodne w zależności  
od ustawionego czasu ściemniania.

•  ŚCIEMNIANIE DO OKREŚLONEGO POZIOMU – odbiornik zostanie ustawiony na określony poziom 
natężenia w określonym czasie. Regulacja poziomu natężenia 0-100%.

• DEZAKTYWACJA – brak przypisanej funkcji. Odbiornik nie wykona żadnej akcji.

Funkcje dostępne dla  oraz 

•  ZAŁ/ZAŁ Z OPÓŹNIENIEM – załącza odbiornik po określonym czasie. 
Czas opóźnienia jest regulowany w zakresie 0 sek. (dezaktywacja opóźnienia) – 18 godzin.

•  WYŁ/ZAŁ NA OKREŚLONY CZAS – w przypadku dezaktywowanego czasu opóźnienia  
odbiornik zostanie wyłączony. Po wprowadzeniu opóźnienia odbiornik załączy się  
na ustawiony czas po czym samoczynnie wyłączy. 
Czas można regulować w zakresie 0 sekund – 18 godzin. 

•  WYŁ Z OSTRZEŻENIEM – funkcja często stosowana przy oświetleniu w klatkach schodowych. 
Odbiornik mrugnie z czasem przez nas ustawionym przed wyłączeniem.  
Regulacja czasu w zakresie 20 sekund – 18 godzin.

•  MIGANIE – odbiornik zaczyna migać z ustawionym cyklem czasowym. 
Regulacja czasu cyklu: 2sek. – 18godzin, np. cykl czasowy ustawiony na 10 sekund  
spowoduje załączenie odbiornika na 5 sekund oraz jego wyłączenie na 5 sekund.

•  ŚCIEMNIANIE DO OKREŚLONEGO POZIOMU – odbiornik zostanie ustawiony na określony 
poziom w określonym czasie. Regulacja poziomu natężenia 0-100%, Regulacja czasu  
ściemniania: 0 sekund – 18 godzin.

• DEZAKTYWACJA – brak przypisanej funkcji. Odbiornik nie wykona żadnej akcji.

Funkcje dostępne dla  oraz 

•  CHARAKTERYSTYKA:
 ·  Liniowa – regulacja natężenia oświetlenia proporcjonalna do wartości sygnału. 

0 V – 0%, 1V – 10%, … 10V = 100%. Domyślna charakterystyka dla aktora analogowego.
 ·  Logarytmiczna – regulacja natężenia oświetlenia logarytmiczna do wartości sygnału, 

tj.1V – 0%, 3V - 20% , … 7V - 50%,… 10V – 100%.
•  ZAKRES ŚCIEMNIANIA: 

·  służy do dopasowania funkcji ściemniania do rodzaju źródła światła. Domyślny zakres 
odbiornika jest  20-99% – do lamp żarowych i halogenów. Poniżej 20% nie widać  
fizycznego efektu świecenia.

•  PO POWROCIE ZASILANIA: 
· domyślna wartość – powrót do stanu przed zanikiem napięcia
· wyłączony – wyłączony po powrocie napięcia
· załączony – załączony po powrocie napięcia

•  MIGAJ PRZY SŁABEJ BATERII – odbiornik mignie jednokrotnie przed załączeniem,  
dzięki czemu można stwierdzić, iż nadajnik, z którego został włączony, ma słabą baterię.

FuNkCJE AkTORA ANALOGOWEGO – TYP CAAE

Uwaga! Każda z funkcji aktora analogowego posiada regulowany czas ściemnienia,  
dzięki czemu możemy regulować szybkość załączenia od natychmiastowego  
po łagodne przejście natężenia światła z jednego poziomu na inny.
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Opis ikon:

 - krótkie przyciśnięcie do góry 
 - długie przyciśnięcie do góry
 - długie przyciśnięcie do dołu 
 - krótkie przyciśnięcie do dołu

Funkcje odbiornika indywidualne dla każdego nadajnika,  
np. pilota, przycisku bezprzewodowego.

Funkcje dostępne dla  oraz 

•  Roleta (BASIC) – standardowy tryb dostępny przy programowaniu za pomocą śrubokręta. 
 – kawałek do góry / zatrzymaj,  – kawałek do dołu / zatrzymaj,  – otwórz,  – zamknij

•  ZAMKNIJ/OTWÓRZ LUB ZATRZYMAJ – Uwaga! Funkcja ta zajmuje wszystkie pozycje.
 – zatrzymaj,  – zatrzymaj,  – otwórz,  – zamknij

•  ZAMKNIJ+OTWÓRZ KAWAŁEK/OTWÓRZ LUB ZATRZYMAJ – Uwaga! Funkcja ta zajmuje 
wszystkie pozycje.  – zatrzymaj,  – zatrzymaj,  – otwórz,  – zamknij + otwórz kawałek

•  OTWÓRZ – otworzenie rolety.
• ZAMKNIJ – zamknięcie rolety.
• ZATRZYMAJ – zatrzymanie rolety.
•  PRACA CYKLICZNA  – roleta po każdym przyciśnięciu przycisku będzie wykonywać następną  

czynność w sekwencji: otwórz-zatrzymaj-zamknij-zatrzymaj-otwórz-… itd.
•  FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA GDY ZAŁĄCZONY – funkcja ma za zadanie chronić roletę lub  

markizę przed uszkodzeniem. Odbiornik może zostać zablokowany przez np. stacje pogodową. 
Jeśli będzie zbyt duży wiatr, roleta zostanie zablokowana i nie będzie mogła być sterowana  
z urządzeń, np. pilotów, czy przycisków. Po ustaniu silnego wiatru lub po wykonaniu funkcji 
„Potwierdź funkcje bezpieczeństwa” roleta będzie znowu sterowalna.

•  FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA GDY WYŁĄCZONY – analogicznie jak wyżej, ale blokada sterowania 
nastąpi przy sygnale WYŁ. z czujnika.

•  POTWIERDŹ FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA – odblokowuje działanie rolety z funkcji bezpieczeństwa.
• DEZAKTYWACJA – brak przypisanej funkcji. Odbiornik nie wykona żadnej akcji.

Funkcje dostępne dla  oraz 

•  OTWÓRZ – otworzenie rolety.
• ZAMKNIJ – zamknięcie rolety.
•  POTWIERDŹ FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA – odblokowuje działanie rolety z funkcji bezpieczeństwa.
• DEZAKTYWACJA – brak przypisanej funkcji. Odbiornik nie wykona żadnej akcji.

FuNkCJE OdBIORNIkA ROLETOWEGO – TYP CJAu

Uwaga! Każda z funkcji odbiornika roletowego posiada regulowany czas pracy rolety dzięki 
czemu można dostosować czas działania odbiornika do czasu pracy konkretnego silnika.
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Więcej informacji o systemie xComfort
na stronie www.xcomfort.pl

Filmy i prezentacje

Najnowsze oprogramowanie do urządzeń,  
katalogi, instrukcje,  program cennikowy

Referencje

Znajdziesz tam m.in.:



Internet:  www.moeller.pl
www.xcomfort.pl

Biura:

Eaton Electric Sp. z o.o.
80-299 gdańsk, ul. galaktyczna 30
tel.: (58) 554 79 00, 10
fax: (58) 554 79 09, 19 
e-mail: pl-gdansk@eaton.com

Biuro katowice
40-203 katowice, ul. roździeńskiego 188b
tel.: (32) 258 02 90 
fax: (32) 258 01 98 
e-mail: pl-katowice@eaton.com

Biuro Poznań
61-131 Poznań, ul. abp. a. Baraniaka 88 bud. C
tel. (61) 863 83 55
fax (61) 867 75 44 
e-mail: pl-poznan@eaton.com

Biuro Warszawa
02-146 warszawa, ul. 17 Stycznia 45a
tel. (22) 320 50 50
fax (22) 320 50 51 
e-mail: pl-warszawa@eaton.com

Przedstawiciele handlowi:

Białystok 
694 430 995

Lublin 
694 430 996 
694 430 969

Łódź 
694 430 955 
694 430 979

kraków 
694 428 503

Rzeszów 
694 428 517

Szczecin 
694 428 518  
694 430 927

Toruń 
694 430 933

Wrocław 
694 430 941 
694 430 944
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