
 

 

 

 

 

Ovládání domu ze smartphonu nebo tabletu 
 
Eaton Elektrotechnika s.r.o. je výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové 
elektroinstalace, přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů. 
Společnost vstoupila na český trh již v roce 1993 pod názvem Moeller. V roce 
2008 byla začleněna do skupiny Eaton Corporation. Eaton Corporation je 
diverzifikovaná společnost pro správu napájení s více než 100 letou zkušeností. 
V České republice se nachází výrobní závod, distribuční a skladové centrum pro 
ČR, SK a země střední a východní Evropy, a inovační centrum ve 
Vědeckotechnickém parku u Prahy. 
Na mezinárodním stavebním veletrhu 2013 představí společnost Eaton systém 
xComfort. Jedná se o komplexní moderní bezdrátovou elektroinstalaci, s kterou 
její majitelé získají všechny výhody 21. století – ovládání osvětlení, žaluzií, vrat, 
vytápění, vytváření světelných scén, simulace přítomnosti v domě a úspory 
elektrické energie. Systém xComfort lze využít v novostavbách, rezidenčních 
objektech, ale také v komerčních a administrativních budovách, hotelech a 
penzionech. Snadno se uplatní i při modernizaci domů a bytů. 
 
 
Inteligentní elektroinstalaci xComfort  je možné ovládat všemi běžnými způsoby – mobilním telefonem, 
řídícími jednotkami Room, Home nebo Smart managerem, tabletem, touch screenem, počítačem nebo 
přes internet. 
 
Ovládání xComfortu je nyní možné také ve smartphonu nebo tabletu. Do elektroinstalace se 
nainstaluje RF Smart Manager  s TCP/IP komunikací, který v rámci internetu zprostředkuje vzdálené 
připojení domácnosti s telefonem. Smart Manager  zajistí mimo jiné zónové řízení vytápění a chlazení, 
vyhodnocení spotřeby energií, logické řízení domácnosti s časovými a jinými komfortními funkcemi. 
Navíc má e-mailovou komunikaci a nechybí ani integrace IP kamer. 
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Pokud jste doma a v dosahu WiFi routeru, ke Smart Manageru  se připojíte 
přímo ze svého smartphonu nebo tabletu. V tomto případě telefon nahradí 
běžný RF dálkový ovladač. Pro vzdálený přístup je nutné připojení 
k internetu. 
 
Aplikace pro smartphony iOS Apple a OS Android bude  dostupná 
v kv ětnu 2013. Pro ostatní bude p řístup možný p řes webový prohlíže č. 
 
 
 


