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V systému xComfort jsou ke koncovým 
prvkům instalovány akční členy, které se vše-
mi senzory komunikují bezdrátově. Je-li tře-

ba, akční členy na základě zjištěných kvalit 
signálu mohou informaci předat dál na větší 
vzdálenosti a přitom snadno obejdou (routing 
signálu) překážky, jako je kovový rozváděč 
či železobetonový blok. Proto je bezdrátová 
elektroinstalace nejen vhodná do novosta-
veb, ale stále častěji se používá v již posta-
vených domech a bytech. I zde je instalace 
velmi jednoduchá a často se obejde bez sta-
vebních úprav.

Domácnost vždy pod kontrolou

Využití xComfort najde i v komerčních 
a menších administrativních budovách při ří-
zení osvětlení, zastínění budov s řízením podle 

času nebo podle venkov-
ních vlivů (teplota, inten-
zita osvětlení, déšť, vítr) 
a dále při komfortní zó-
nové regulaci vytápění 
a chlazení, v systému říze-
ní energie (energy manage-
ment) s kontrolou aktuální 
spotřeby elektrické ener-
gie, plynu a vody. V těch-
to úlohách se pro komuni-
kaci mezi patry nebo vzdá-
lenými objekty nainstalují 
komunikační rozhraní RF 
ECI-LAN, která umož-
ní přenášet hlavní páteřní 
signál radiofrekvenčního 
systému po datovém ether-
netovém kabelu. 

Řídicí jednotka RF Smart Manager pro 
chytré telefony a tablety 

Řídicí jednotka RF Smart Manager je já-
drem každé chytré elektroinstalace. Je za-
váděna při požadavku na ovládání bezdrá-
tového systému z chytrých telefonů a rov-
něž umožňuje pohodlné řízení domu. Smart 
Manager se připojuje k internetu prostřed-
nictvím modemu WiFi nebo směrovače 

LAN. Ke komunikaci je využíván proto-
kol TCP/IP. Začlenění jednotky RF Smart-
Manager do sítě je velmi snadné, neboť vy-
užívá adresu DHCP IP. Server Eaton zajistí 
ověření přístupových práv.

RF Smart Manager zprostředkuje pomo-
cí internetu dálkové propojení domácnos-
ti s chytrým telefonem. Zajistí kromě ovlá-
dání osvětlení, rolet a spotřebičů především 
zónové řízení vytápění a chlazení, vyhodno-
cení spotřeby energií, logické řízení domác-
nosti s časovými a jinými komfortními funk-
cemi, které jsou také obsaženy v zobrazovací 
a řídicí jednotce Room Manager. RF Smart 
Manager je vybaven e-mailovou komunikací, 
software umožňuje integraci IP kamer a uži-
vatelům dovoluje parametrizovat scény, na-
stavovat časy, teploty apod.

Kdekoliv v domě nebo i mimo dům je možné ovládat osvětlení a spotřebiče, kontrolovat 
jejich stav, otevřít garážová vrata, příjezdovou bránu, vytáhnout rolety, nastavit teploty 
a časy vytápění a chlazení pro jednotlivé místnosti, kontrolovat zabezpečení domu, sle-
dovat spotřebu energií a mnoho dalších užitečných funkcí. Tohoto komfortu lze dosáh-
nout použitím chytré elektroinstalace Eaton xComfort. 
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Obr. 1. Dům vybavený elektroinstalací Eaton xComfort lze ovládat 
z chytrého telefonu nebo z tabletu
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Obr. 2. Program Eaton xComfort, instalovaný 
v chytrém telefonu, zprostředkuje prostřed-
nictvím internetu komunikaci s jednotkou RF 
Smart Manager

Obr. 3. Příklady obrazovek programu Eaton xComfort



33AUTOMA  4/2013

téma

Svým zákazníkům
nasloucháme
už 20 let
Inteligentní přístup v elektrotechnice

www.eaton.cz

Ovládání je možné přímo v domě i mimo dům. Pokud je uživatel 
v dosahu routeru WiFi, může se k jednotce RF Smart Manager při-
pojit přímo ze svého chytrého telefonu nebo tabletu. V tomto případě 
chytrý telefon nahradí běžný radiofrekvenční dálkový ovladač. Pro 
dálkové ovládání z místa mimo dům je nezbytné připojení k internetu.

RF Smart Manager bezdrátově komunikuje až s 99 radiofrekvenč-
ními prvky v přímém dosahu nebo i pomocí směrování (routing). Jest-
liže je instalace rozsáhlejší, je doporučeno použít vždy komunikační 
rozhraní ECI-LAN s připojením na ethernetovou linku. V tomto pří-
padě každé rozhraní ECI-LAN rozšíří komunikaci jednotky RF Smart 
Manager o dalších 255 radiofrekvenčních zařízení. Maximálně lze in-
stalovat 255 rozhraní ECI-LAN.

Zákaznický software pro řízení domu včetně regulace vytápění 
a chlazení běží v jednotce RF Smart Manager. Montážní firmy oce-
ní možnost dálkově konfigurovat software prostřednictvím webového 
prohlížeče. Vypadne-li internetové připojení, řízení objektu není ni-
jak zvlášť ohroženo. Přeruší se pouze dálkové ovládání, plně funkční 
zůstává regulace vytápění a ostatní řídicí funkce. 

Program Eaton xComfort pro chytré telefony a tablety

Pro ovládání domácnosti je nutné do všech chytrých telefonů 
a tabletů instalovat aplikační program Eaton xComfort, který s vy-
užitím internetu zprostředkuje komunikaci s jednotkou RF Smart 
Mana ger. Přístup je zabezpečen heslem a uživatelským jménem. Pro 
zařízení s operačními systémy iOS Apple a Android bude program již 
v květnu zdarma ke stažení z webové stránky pro mobilní aplikace. 
Program poskytuje všechny potřebné funkce pro ovládání osvětlení, 
rolet a spotřebičů, nastavení teplot a časů pro vytápění včetně vzdá-
leného dohledu nad domem. Ještě před pořízením radiofrekvenční in-
stalace si může uživatel vyzkoušet tento program v demonstrační ver-
zi a seznámit se s jeho možnostmi. 

K jednotce RF Smart Manager se lze dálkově připojit i z chytrých 
telefonů s jiným operačním systémem. V tomto případě se program 
Eaton xComfort do telefonu neinstaluje, ale spustí se v internetovém 
prohlížeči, kterým je vybaven každý chytrý telefon nebo PC. Stejné 
řešení se použije i pro počítače s operačním systémem Windows, kte-
ré umožní plnohodnotné ovládání funkcí včetně sledování a vizuali-
zace stavů a hodnot. Prodej jednotky RF Smart Manager bude zahá-
jen v květnu 2013. Více informací je uvedeno na www.xcomfort.cz.

Ing. Jaromír Pávek, 
Eaton Elektrotechnika s. r. o.

krátké zprávy 
  Školení o systému Reliance
Firma GEOVAP, spol. s r. o., pořádá školení o vizualizačním 

(SCADA) systému Reliance 4. Koná se v sídle firmy v Pardubicích, 
Čechovo nábřeží 1790, ve dnech 22. až 25. dubna 2013. (www.re-
liance.cz/cs/support/training/course-content-and-prices, info@reli-
ance.cz). Vzhledem k rozsahu probírané látky je školení čtyřdenní 
a je rozděleno do čtyř jednodenních bloků v nichž se účastníci se-
známí se základními vlastnostmi systému Reliance 4, s pokročilý-
mi technikami, datovými servery a tenkými klienty.

Školicí místnost je vybavena počítači a projektorem. Na kaž-
dém počítači pracují jeden až dva účastníci. Je možné si přivézt 
vlastní notebook. Školicí místnost je vybavena sítí WiFi s připoje-
ním k internetu. Absolvent kompletního čtyřdenního školení získá 
certifikát o jeho absolvování, slevový certifikát k jednorázovému 
nákupu systému Reliance se slevou buď 50 % na libovolnou licen-
ci vývojového prostředí Reliance 4 Design, nebo 25 % na libovol-
nou licenci runtime modulu, roční bezplatnou technickou podporu 
(hotline) a malý dárek. Z každého školení bude pořízen audiovi-
zuální záznam, který bude účastníkům školení poskytnut zdarma.
[Tisková zpráva.] (šm)


