
Funkciu centrálneho vypínača oceníte hlavne vo chvíľach neistoty a po-
chybností, či boli v dome zhasnuté všetky svetlá a vypnuté všetky do-
máce elektrické spotrebiče. Funkcia sa aktivuje centrálne stlačením tzv.
odchodového tlačidla alebo aktivovaním zabezpečovacieho systému
domu. Je samozrejmosťou, že od tohto okamihu môže byť automatic-
ky znížená teplota vykurovacieho systému na útlmovú hodnotu a vy-
pnutá klimatizácia, čím dochá-
dza k podstatnému zníženiu
spotreby energie.

Pri príchode môžete stlačením
jediného tlačidla rozsvietiť
svetlá pri ceste z garáže do do-
mu, diaľkovo ovládať žalúzie,
riadiť zavlažovanie a pod. Ďal-
šou z ponuky užitočných funk-
cií je simulácia prítomnosti,
ktorú je vhodné využiť pri dlho-
dobej neprítomnosti v dome.
Systém v nepravidelných inter-
valoch rozsvecuje niektoré
svetlá a nastavuje rolety, čím
pre pozorovateľa vytvára do-
jem, že v objekte sú prítomné
osoby a odradiť prípadného ne-
želaného návštevníka. Naopak
pred príchodom domov stačí po-
mocou SMS oznámiť systému váš
príchod a dom vás privíta príjemne vykú-
rený, resp. v lete vyvetraný a vychladený.

Komponenty pre bezpečnostné funkcie

Do systému možno začleniť detektory pohybu alebo prítomnosti, kto-
ré môžu ovládať osvetlenie chodieb, pivníc a ostatných priestorov v zá-
vislosti od pohybu a intenzity osvetlenia. Na to možno použiť bezdrô-
tové PIR detektory pohybu (CBMA-02/01) alebo klasické
jednokanálové stropné 360° detektory prítomnosti na ovládanie osvet-
lenia, resp. osvetlenia a ventilátorov s beznapäťovým výstupom pripo-
jeným na binárny vstup RF systému. Tento spôsob ovládania je veľmi
praktický a používateľsky pohodlný. Vo vonkajších priestoroch obdob-
nú službu preukáže napr. senzor pohybu s uhlom 200° IP54 (CSEZ-
01/12). Pokiaľ dôjde k narušeniu snímaného priestoru, senzor automa-
ticky na požadovaný čas rozsvieti svetlo a po jeho uplynutí
(samozrejme pokiaľ nie je snímaný žiaden ďalší pohyb) svetlo vypne.

Na zvýšenie bezpečnosti osôb v obytných budovách sa odporúča inšta-
lácia autonómnych detektorov dymu. Tieto prístroje (CSEZ-01/19) sú
napájané vlastnou batériou, preto nezávisia od elektrickej siete a mož-
no ich inštalovať aj do už obývaných priestorov. Súčasťou prístroja je aj
hlásič, ktorý v prípade požiaru (zadymenia) akusticky upozorní obyva-
teľov na hroziace nebezpečenstvo. Poplachový signál je dostatočne sil-
ný, aby zobudil aj spiaceho človeka. Detektory sa inštalujú na strop
miestností. Pokiaľ to situácia v inštalácii dovoľuje, je vhodné senzory
spojiť paralelne. Následne poplach z jedného snímača vyvolá poplach
na všetkých prepojených detektoroch. Detektor možno dovybaviť
externým výstupom (CSEZ-01/20) na ďalšiu komunikáciu so systé-
mom Xcomfort, bezpečnostným systémom a pod. Následne môže
byť prerušená dodávka plynu, prípadne elektrickej energie a zároveň
odoslaná informácia o poplachu na zadané telefónne čísla pomocou
SMS a privolaná tak pomoc.

V prípade nepriaznivého počasia treba chrániť aj rolety, žalúzie 
a markízy. Pri prekročení nastavených medzných hodnôt vetra
(3 až 12 ms-1) a dažďa poveternostnej automatiky (CSEZ-02/0X)

ich systém automaticky nastaví do bezpečnej polohy a počas
trvania nepriaznivého stavu nedovolí

ani ich ručné ovládanie
a zablokuje ovládacie
tlačidlá, čím predchá-
dza nechcenému zniče-
niu zariadenia.

Podobne možno pred-
chádzať nepríjemným
skúsenostiam s odstra-
ňovaním škôd po vyto-
pení bytu pri prasknutej
hadici práčky či poruche
umývačky riadu. V tejto
situácii pomôže asi iba
uzatvorenie hlavného
prívodu vody do bytu.

Málokto vie, že to možno
riadiť aj automatikou, kde

senzor zapravenia (CSEZ-01/18) spustí akustický alarm (85dB), záro-
veň pomocou binárneho vstupu bezdrôtovo vyšle signál elektromagne-
tickému ventilu, ktorý uzatvorí prívod vody. Váš majetok, ako aj maje-
tok vašich susedov, tak prežije túto malú katastrofu s omnoho nižšími
stratami – aj keď sa to stane práve vtedy, keď náhodou vôbec nebude-
te doma.
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Bezpečnostné funkcie 
modernej elektroinštalácie Eaton

Systém modernej elektroinštalácie Xcomfort produktového radu Moeller

spoločnosti Eaton umožňuje ovládanie elektrospotrebičov nástennými vypínačmi,

ale aj omnoho pohodlnejšie pomocou RF diaľkových ovládačov či mobilným

telefónom a cez internet. Už pri návrhu elektroinštalácie treba okrem zaistenia

komfortu a pohodlia venovať pozornosť predovšetkým ochrane osôb a zariadení

budov. Nové produkty Xcomfort prinášajú viac bezpečnosti a včasné varovanie

pred nežiaducimi vplyvmi, ako dážď, silný vietor, zaplavenie, požiar a pod.

Room Manager

Home Manager
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Senzor kvality vzduchu (CSEZ-01/16) umožňuje riadenie vzducho-
techniky a spúšťanie ventilátorov na základe aktuálneho znečistenia
vzduchu, pričom senzor nevyhodnocuje iba stav CO2 v ovzduší, ale sní-
ma aj rôzne ďalšie plyny. Využíva RF analógový vstup 0 – 10 V privede-
ný do riadiacej jednotky. Uplatnenie má ob-
zvlášť pri riadení vzduchotechniky
nízkoenergetických domov,
odvetrávaní kozubov a pod.

Okenné kontakty na povrchovú (CSEZ-01/06) a závrtnú (CSEZ-01/07)
montáž prispievajú rovnako k zvýšeniu bezpečnosti aj efektivity vyku-
rovania a klimatizácie. Využívajú sa prevažne v kombinácii s bezpeč-
nostnými funkciami Room Managera (SAFETY). V prípade neoprávne-
ného otvorenia okna je odoslaná poplachová SMS (resp. je aktivovaný
poplachový program – blikanie vybraných svetiel, spustenie poplacho-
vej sirény, uzatvorenie vonkajších roliet a pod.). Ak je okno otvorené
v normálnom režime (keď je poplachová funkcia vypnutá a používateľ
je doma), systém prepne vykurovanie miestnosti na útlmový režim, čím
šetrí náklady na energiu. Ostatné miestnosti sú vykurované normálne.

Pri požiadavke využitia senzorov na komfortné a bezpečnostné funkcie
v RF systéme Xcomfort treba výstupy senzorov 0 – 10 V, 1 – 10 V ale-
bo PT1000 začleniť do systému pomocou RF analógových vstupov
(CAEE-02/01), RF binárnych batériových vstupov (CBEU-02/02) alebo
RF binárnych vstupov (CBEU-02/01) napájaných zo siete 230 V. Infor-
mácie možno spracúvať v riadiacich jednotkách (Room Manager, Home
Manager).

Nové funkcie Room Managera

Inštalovaním prístroja s integrovaným komunikačným rozhraním blue-
tooth už netreba na odosielanie SMS využívať GSM-SMS modem pri-
pojený Home Manageru. Na odoslanie stačí kompatibilný „vyradený“
mobilný telefón napojený na sieťový adaptér. Room Manager sa pomo-
cou rozhrania bluetooth spojí s telefónom a požadovanú SMS odošle.
Rovnako je možná aj opačná komunikácia – riadenie funkcií Room Ma-
nagera pomocou SMS na diaľku.

Základné vyhotovenie softvéru Room Managera možno rozšíriť
zavedením nových (spoplatnených) verzií firmwaru pre bezpečnostné
aplikácie (SAFETY) a aplikácie na meranie spotrebovanej energie
(ENERGY). V prípade SAFETY aplikácie máte k dispozícii informácie

o bezpečnostných senzoroch a ste včas informovaní o hroziacom ne-
bezpečenstve. Aplikácia ENERGY umožní sledovanie aktuálnej spotre-
by energie pre až štyri senzory (priame meranie, resp. pomocou číta-
ča S0 výstupu meracieho prístroja) so zobrazením spotreby za
požadované obdobie (deň, týždeň, mesiac, rok) vrátane plánovaného
trendu spotreby. Meracie senzory na pria-
me meranie sú dostupné vo vyhoto-
vení ako zásuvkový modul
(CEMP-01/02) alebo na montáž
do inštalačnej škatule (CEMU-
01/01). Na meranie väčších
výkonov treba použiť externý
merací prístroj (napr. elektro-
mer KWZ-3PH…) s výstupom
S0 pripojeným na RF snímač im-
pulzov S0 (CIZA-02/01), ktorý za-

znamenáva hodnoty merača a odosie-
la ich do Room Managera.

Záver

Systém Xcomfort bol
vyvinutý s dôrazom
na použitie na re-
konštrukcie budov
pri požiadavke na
rýchlu montáž bez
nutnosti komplikova-
ných úprav káblových rozvo-
dov v panelových domoch, rodin-
ných domoch, drevodomoch a pod.
Ťažisko uplatnenia je v rekonštrukciách a v inštaláciách vyžadujúcich
vysokú flexibilitu. Systém vyhovuje požiadavkám na jednoduché apliká-
cie, kde je základné programovanie používateľsky veľmi jednoduché iba
s použitím skrutkovača a zároveň umožňuje plnú funkcionalitu inteli-
gentnej inštalácie s detailným programovaním pomocou RF rozhrania
pripojeného na štandardný osobný počítač (notebook). Základné SW
vybavenie je poskytované, samozrejme, bezplatne.

Eaton je spoločnosť poskytujúca širokú škálu technologických rieše-
ní a služieb po celom svete. Kľúčové divízie spoločnosti sú Elec-
trical, Fluid Power, Truck a Automotive. V oblasti Electrical patrí
Eaton v globálnom meradle medzi vedúcich hráčov distribúcie,
riadenia a spínania elektrickej energie. Spoločnosť Eaton je celo-
svetovým poskytovateľom výrobkov a služieb na zabezpečenie
rozvodu prúdu a priemyselnú automatizáciu.

K odvetviu Eaton Electrical patria značky Cutler-Hammer©,
MGE Office Protection Systems™, Powerware©, Holec© MEM©,
Santak a Moeller©.

Diaľkový RF miniovládač Diaľkový RF 12 kanálový ovládač 
s integrovanými časovými funkciami

Snímač kvality ovzdušia

Detektor dymu

Izbový termostat 
so snímaním vlhkosti

Stropný detektor pohybu
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