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Pracujte jednoduchšie a rýchlejšie s novými sadami Go Wireless
spoločnosti Eaton

Bratislava, 26.jún 2020 Naprogramované sady Go Wireless spoločnosti Eaton uľahčujú
inštaláciu ovládacích prvkov pre osvetlenie a stmievanie, ventilačných jednotiek vrátane
regulácie vykurovania. Možno tak ušetriť čas a stihnúť viac zákaziek.
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Časovo náročné. Obmedzujúce. Prašné. Tieto slová sú zvyčajne spojené s inštaláciou
vypínačov v domácnostiach. Ale nech už inštalujete vypínače do novostavby alebo len
potrebujete zmeniť pozíciu vypínačov či pridať ďalší v už hotovej stavbe, existuje pohodlnejšie
riešenie, ktoré môže zmeniť spôsob vašej práce. Sady Go Wireless vyvinuté poprednou
svetovou spoločnosťou Eaton sú prispôsobené najčastejšie používaným aplikáciám, ktorých
riešenie je vďaka nim rýchle, spoľahlivé a bez použitia kabeláže ku každému vypínaču.
Bezdrôtové sady Go Wireless ponúkajú riešenia ako pre novostavby, tak pre rekonštrukcie.
Pri novostavbách elektroinštaláciu pripravíte podľa pôvodného projektu a pretože sú
pre ovládanie použité bezdrôtové tlačidlá či termostaty, môže si zákazník zvoliť finálne
rozmiestnenie ovládacích prvkov pokojne až po rozmiestnení nábytku. Sady sú vhodné
aj pre modernizácie a rekonštrukcie a pri zmenách propozície nábytku. Namiesto sekania
múrov a naťahovania trubiek, kladenia káblov a posúvania inštalačných krabíc iba inštalujete
bezdrôtovú sadu Go Wireless a bezdrôtové tlačidlá umiestnite podľa priania zákazníka. Vďaka
životnosti batérií viac ako 10 rokov a spoľahlivej obojsmernej potvrdzovanej bezdrôtovej
komunikácii získa zákazník to najlepšie.
Každá sada obsahuje aktor a naprogramované bezdrôtové tlačidlo, ktoré umožňuje umiestniť
ovládacie prvky tam, kde sú potrebné, aj na sklo. Sú kompatibilné s vybranými rámčekmi
rozmeru 55 mm od popredných výrobcov elektroinštalačného príslušenstva, takže ich je
možné ľahko prispôsobiť požiadavkám vášho zákazníka. Medzi výhody riešenia Go Wireless
patrí dlhá životnosť batérie, zvyčajne až 10 rokov a vysoko spoľahlivá obojsmerná bezdrôtová
technológia. Inštalácia vypínačov navyše vytvorí novú inteligentnú vrstvu, ktorú môžu
zákazníci kedykoľvek aktivovať, čo im umožní ľahko prejsť na jednoduchú (smart) domácnosť
- napríklad pridaním ďalších vypínačov, centrálneho vypínača, časovača alebo simuláciu
prítomnosti.
Sady Go Wireless spoločnosti Eaton využívajú naše rozsiahle znalosti v odbore, vďaka čomu
pokrýva najčastejšie aplikácie:
• RF Spínacia sada CPAD-00/212 (193727)
• RF Stmievacia sada CPAD-00/213 (193728)
• RF Roletová sada CPAD-00/214 (193729)
• RF Ventilačná sada CPAD-00/216 (193731)
• RF Spínacia sada modernizácie s binárnym vstupom CPAD-00/215 (193730)
• RF Spínacia sada s pohybovým senzorom CPAD-00/230 (300920) - Wireless Motion - Switch
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Sady Go Wireless spoločnosti Eaton sú jednoduché, spoľahlivé a efektívne za atraktívnu cenu.
Slúžia tiež ako skvelý vstup do smart domácnosti pre vašich zákazníkov, čím vám poskytujú
neoceniteľnú príležitosť na rozšírenie vašich aktivít. Inštaláciu je neskôr možné kedykoľvek
rozširovať podľa potrieb zákazníkov. Behom pár minút môžete pridávať centrálne vypínače
pre ovládanie skupín osvetlenia alebo žalúzií, navýšiť počet vypínačov a zahrnúť nové
miestnosti.
Základnú sadu môžete naviac doplniť o bezdrôtovú jednotkou Xcomfort Bridge, ktorá umožní
spínanie osvetlenia a zásuviek zo Smartphonu. Skupinu svetiel ľahko ovládate pomocou
užívateľsky definovaných scén alebo môžete použiť centrálne tlačidlo pre zhasnutie všetkých
svetiel pri odchode. Integrované sú tiež Astro hodiny pre automatické spúšťanie scén
pri východe či západe slnka.
Ale prečo skončiť iba tu? Spoločnosť Eaton vám tiež pomôže vylepšiť a rozšíriť dodatočnú
funkcionalitou, ako sú časovače alebo ovládanie cez aplikáciu. Stačí pridať do systému
šikovnú jednotku Smart Manager, vďaka ktorej svojim zákazníkom poskytnete flexibilitu a
pokoj, po ktorom túžia - či už sú doma alebo na cestách.
Ako vybrať bezdrôtové sady Eaton Go Wireless? Použite našu pomôcku, ktorú si môžete
stiahnuť na stránkach. Zistíte, ako vám môžu tri jednoduché kroky poskytnúť príležitosť
k ďalším zákazkám. Táto pomôcka pre výber vám pomôže nájsť správne riešenie pre vašich
zákazníkov: https://www.eaton.com/cz/cs-cz/markets/residential/safe-smart-energy-efficienthomes/go-wireless/selection-guide .html
Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o súpravách Go Wireless spoločnosti Eaton, navštívte:
www.eaton.com/cz/gowireless a www.xcomfort.cz

Ak chcete vedieť viac o spoločnosti Eaton, navštívte www.eaton.sk. Všetky novinky nájdete
na Twitteri (@ETN_EMEA) alebo ich nájdete na našej (Eaton) Linkedln firemnej stránke.
O skupine EATON Corporation
Elektrotechnický sektor spoločnosti Eaton predstavuje globálnu špičku v oblasti rozvodu
energie a ochrany obvodov; ochrany pomocou záložných zdrojov; riadenia a automatizácie;
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osvetľovania a bezpečnosti; štrukturálnych riešení a elektroinštalačných zariadení; vytvárania
riešení pre sťažené podmienky a nebezpečné prostredie a inžinierskych služieb. Vďaka súboru
globálnych riešení má spoločnosť Eaton možnosť odpovedať na súčasné najdôležitejšie výzvy
v oblasti riadenia spotreby elektrickej energie.
Eaton je spoločnosť zaoberajúca sa riadením spotreby energie a v roku 2019 zaznamenala
obrat vo výške 21,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporné riešenia, ktoré našim
zákazníkom pomáhajú efektívne spravovať elektrickú, hydraulickú a mechanickú energiu
účinnejšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie. Spoločnosť Eaton sa zaviazala zvyšovať kvalitu
života a zlepšovať životné prostredie prostredníctvom technológií a služieb na riadenie
energie. Máme približne 93 000 zamestnancov a svojim zákazníkom predávame produkty
vo viac ako 175 krajinách. Ďalšie informácie získate na stránke www.eaton.com.
Čitateľské otázky: Eaton Electric s.r.o., Drieňová 1/B, 821 01 Bratislava, Slovakia.
Tel: +421 24820 4311, Email: ElectricSK@eaton.com
Ďalšie tlačové informácie: Prosím, kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity,
Tel: +44 (0)1582 39098, Email: ksiwek@technical-group.com

