
Systém xComfort pro byt 3+kk od firmy Metrostav



M

M

M

Byt 3+kk v bytovém dom ě, Metrostav – rozmíst ění světel a radiátor ů
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2x zářivka
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Teplota, Déšť , Intenzita

KOTEL

Centrální funkce
1x PIR spíná osvětlení chodby
Orientační osvětlení haly v noci
Základní bezpečnostni funkce (EZS)

Měření spotřeby  lednice
VYP zásuvek v kuchyni
Detekce kouře

Únik vody (pračka)
Spínání čerpadla
Ventilátor

Topný žebřík
Ventilátor
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Byt 3+kk v bytovém dom ě, Metrostav – rozmíst ění RF prvk ů xComfort
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Co dělá xComfort v tomto byt ě?

• plynule řídím topení v jednotlivých místnostech, v koupelně spínám chytře i topný žebřík i v létě

• ovládám rolety - lokálně, ve skupinách, časově, dle venkovní teploty nebo při velkém větru 

• stmívám osvětlení ve všech pokojích, některé pouze spínám

• vytvářím světlené scény a centrální ovládání

• ovládám světla a žaluzie z dálkového ovládače

• ovládám ventilaci koupelen ručně i automaticky dle vlhkosti

• informuji majitele o teplotách v domě i venku, zobrazuji spotřebu energie

• plním bezpečnostní funkce  při nežádoucím vstupu – dohlížím na pohyb, otevření dveří

• po celý den dohlížím na bezpečnost při aktivaci kouře nebo zaplavení (pračka)

• nechám se ovládat přes SMS – světla, rolety, vytápění

• umožňuji obyvatelům ovládání celého bytu tlačítky kdekoliv, třeba i v posteli

• umožňuji obyvatelům centrální vypnutí spotřebičů a simulaci přítomnosti

• při odchodu topím úsporně na útlumovou teplotu

• automatické rozsvěcení svítidel a ovládání rolet podle denního světla

• kdykoliv změním funkčnost podle Vašeho přání bez stavebních úprav (např. změna dispozic)

Ceníková cena EATON  RF prvků xComfort bez DPH        117.900 Kč

Moderní elektroinstalace xComfort pro byt 3+kk, 
Metrostav



• plynule řídím topení v jednotlivých místnostech, v koupelně spínám chytře i topný žebřík i v létě

• ovládám rolety - lokálně, ve skupinách, časově, dle venkovní teploty nebo při velkém větru 

• stmívám osvětlení ve všech pokojích, některé pouze spínám

• vytvářím světlené scény a centrální ovládání

• ovládám světla a žaluzie z dálkového ovládače

• ovládám ventilaci koupelen ručně i automaticky dle vlhkosti

• informuji majitele o teplotách v domě i venku, zobrazuji spotřebu energie

• plním bezpečnostní funkce  při nežádoucím vstupu – dohlížím na pohyb, otevření dveří

• po celý den dohlížím na bezpečnost při aktivaci kouře nebo zaplavení (pračka)

• nechám se ovládat přes SMS – světla, rolety, vytápění

• umožňuji obyvatelům ovládání celého bytu tlačítky kdekoliv, třeba i v posteli

• umožňuji obyvatelům centrální vypnutí spotřebičů a simulaci přítomnosti

• při odchodu topím úsporně na útlumovou teplotu

• automatické rozsvěcení svítidel a ovládání rolet podle denního světla

• kdykoliv změním funkčnost podle Vašeho přání bez stavebních úprav (např. změna dispozic)

Co bude um ět standardní elektroinstalace v tomto byt ě?

Klasické řešení elektroinstalace pro byt 3+kk, Metrostav


