
xComfort smarthusløsninger

xComfort smarthusløsning fra Eaton
Hjem, smarte hjem



Plasser trådløse brytere hvor 
og når du vil

Hvis du har slått fra deg tanken på å foreta slike endringer 
på grunn av kostnadene, plunderet eller problemene 
med oppussing etterpå, så fines det et bedre alternativ: 
Eaton GO WIRELESS- startpakker.

Pakkene er laget for å skaffe trådløs funksjonalitet der 
du trenger det og kan installeres raskt og rimelig av en 
våre kvalifiserte installatører. Ideelt for både eksisterende 
boliger og nybygg. 

Best av alt, alle GO WIRELESS-pakkene kan utvides når 
som helst, med funksjonalitet som timere og master-
bryter. Alt kan oppgraderes. Hva med å styre alle disse 
via en app på veien mot et smartere, grønnere og sikrere 
hjem?

Eatons trådløse brytere kan kombineres med brytere fra 
en rekke produsenter. De integreres sømløst med dine 
foretrukne brytere og stikkontakter. 

Husk:
Med Eaton GO WIRELESS-pakker er det enkelt å legge til 
flere betjeningspunkter senere hvis du bestemmer deg 
for at du trenger enda større fleksibilitet. 

UTEN BORING

UTEN STØV

FÆRRE FEIL

UTEN SLISSING 
I VEGGER

UTEN KABLER 
OG VEGGBOKS

Ville  det ikke vært fint å kunne legge til nytt betjeningsutstyr for lys, 
lameller, apparater eller ventilasjon på steder hvor det ikke finnes noen brytere nå?

Bygger du ny bolig?

Kunne du tenke deg å møblere boligen først uten å ta hensyn til 

hvor lysbryteren er installert?

Hadde det vært kjekt med flere brytere i samme rom? ...hva med å 

supplere med en hovedbryter som styrer all belysning?

Ønsker du en smarthus-klar til samme pris som tradisjonell 

installasjon?

Ta kontakt med din xComfort installatør for et tilbud til din nye 

bolig for en trådløs grunninstallasjon, eller et komplett smarthus.
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Våre pakker inkluderer:
• Wireless Switch All - Ikke noe bryderi, ikke noe stress. 

Styr lamper eller apparater fra hvor som helst i huset ditt 

ved å legge til en trådløs bryter på et passende sted.

• Wireless Second Switch - Ønsker du å kunne sette inn 

en bryter for å supplere den vanlige bryteren og så styre 

en lampe eller apparat fra et annet sted i hjemme?  

Med en trådløs sekundærryter kan du gjøre dette  

- trådløst. 

• Wireless Dim All - Har du problemer når du dimmer 

LED, for eksempel med summing, flimring eller ujevn 

dimming? Kanskje LED-lyset ikke går helt av? Eller vil du 

foreta en jevn dimming av lampene fra et sted hvor det 

for øyeblikket ikke er noen bryter? Bruk Wireless Dim All-

bryteren og plasser den der du trenger det i hjemmet. 

• Wireless Ventilation - Denne pakken gjør det  

enkelt å montere en trådløs bryter for å styre  

ventilasjonen hvor som helst i hjemmet ditt. 

• Wireless Heating - Med startpakken for styring av  

elektrisk oppvarming kan man styre varmefolie,  

varmekabler, panelovner eller IR varmere. I pakken følger 

også den trådløse termostaten RC-Touch med fleksibel 

montering og som sørger for enkel regulering av varmen 

med predefinert ukesprogram. 

• Wireless Floor Heating- Med startpakken for  

vannbåren gulvvarme kan du styre gulvvarmen for 5 

varmesoner. Pakken kommer med preprogrammert med 

predefinert ukesprogram. Kan monteres av både elektriker 

og rørlegger. 

• Wireless Shading- Øk komforten og bekvemmeligheten 

med startpakken Wireless Shading. Pakken inneholder 

trådløse brytere for å kontrollere 230V markiser,  

persienner eller screens.

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3
Velg en pakke som passer til dine 

behov.

Bestem om du trenger ekstra 

betjeningsutstyr. 

Du kan enkelt legge til flere trådløse 

brytere og plassere dem der du trenger:

• Styr en lampe/persienne eller 

markise/ventilasjon med en eller 

flere ekstra trådløse brytere

• Styr flere lamper/persienner med 

en eller flere master-byrtere.

Bestem om du vil legge til flere 

funksjoner, som for eksempel timere  

eller app-styring.  

Hvis du reiser på ferie, trenger du ikke å 

etterlate hjemmet ditt i mørke og gjøre 

det innbydende for tyver. Du kan enkelt 

simulere tilstedeværelse ved å styre lys 

og markiser automatisk. Du kan til og 

med styre lys, persienner og ventilasjon 

via app, enten du er hjemme eller borte.
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xComfort smarthusløsning fra Eaton er et trådløst 
system for styring av varme, lys og alle elektriske 
installasjoner i boligen din. 

• Trådløs installasjon

• Styring med brytere, telefon eller nettbrett

• Stemmestyring via bla Amazon Alexa og  
Google Home

• Redusert energiforbruk

• Lavere strømregning

• Egendefinerte lys- og varmescenarioer

• Økt komfort

• Bedre sikkerhet

• SMS-, mail- eller push-varsel ved alarm eller      
unormale hendelser

• Full kontroll – uansett hvor du befinner deg

xComfort smarthussystem fra Eaton installeres 
enkelt og nesten uten ledninger ved oppussing, 
oppgradering og nybygg. Systemet kan styre varme 
fra både vannbårne- og elektriske varmekilder. 

Fordi xComfort smarthussystem fra Eaton griper 
inn i det elektriske anlegget, må det installeres av 
elektroinstallatør. Finn din nærmeste xComfort-
installatør på www.xComfort.no.

Hjem, smarte hjem

3



4 5

Hverdagsluksus i praksis
KUNDEERFARINGER

Allerede ved inngangsdøra er det tydelig at familien 
Ahmads hus ikke er som alle andres. Døra har 
ikke nøkkelhull, men kodepanel og brikkeleser. En 
hovedbryter gjør at den siste som drar kan skru av alle 
lys og apparater i huset med ett klikk. 
         – Jeg har en hovedbryter ved nattbordet også. 
Den er kjekk å ha om jeg glemmer å skru av lyset før 
jeg legger meg. Og om jeg skulle høre ungene oppe 
etter leggetid, kan jeg skru av lyset på rommene 
deres fra sofakroken, sier Rehan Ahmad med et smil.  

Styrer  lys, varme og solskjerming med 
xComfort 

Familien på fem styrer både lys og vannbåren varme 
med xComfort. Sensorer i hvert rom registrerer 
temperatur og luftfuktighet, slik at gulvvarmen kun 
kobles inn ved behov.  Temperaturen stilles inn 
sentralt i systemet, men kan også justeres manuelt i 
alle rom.

Boligen har glassflater fra gulv til tak i 
oppholdsrommene, og solskjermingsløsningene kan 
styres automatisk i takt med døgnets gang, lysforhold 
eller temperatur. I tillegg kan de styres individuelt 
med brytere, via smarttelefon eller nettbrett.
          – Vi har mange smarte løsninger, men jeg 

tenker ikke over det lenger. Venner og familie synes 
det er stilig. Og det er det jo, egentlig. Men jeg tror at 
det snart blir vanlig. Snart vil det være like fjernt å skru 
av lyset med en bryter som å gå bort til TV-en for å 
skifte kanal, mener Rehan.

Alle lyskilder i huset er LED, og Rehan har 
programmert tre lysscenarioer i xComfort-systemet. 
«Alt på» setter lysene i oppholdsrommene til 50%, 
«alt av» skrur av alt lys innendørs, mens komfort-
settingen dimmer lyset slik at det er perfekt til en 
kosekveld med familien eller en filmaften. 

Reduserer strømforbruket med over 50%

Ifølge Statistisk Sentralbyrå bruker en 
gjennomsnittsbolig 185 kWh strøm per kvadratmeter. 
For familien Ahmad skulle det ha ført til et årlig 
forbruk på 49 580 kWh. Men ved å bruke smarte 
installasjoner, og styring med xComfort, havner 
forbruket deres på godt under halvparten av dette. 
     – Jeg ville ha et system som fungerer både 
praktisk og økonomisk, og da var det naturlig å velge 
xComfort fra Eaton. Jeg har aldri bodd i hus før, så jeg 
har ingenting å sammenligne strømforbruket med, 
men jeg har skjønt at vi har langt mindre strømutgifter 
enn andre, konstaterer familiefaren. 
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2 spørsmål til 3 ulike xComfort brukere
Vi stilte to spørsmål til tre forskjellige xComfort brukere som alle nyter godt av å bo i et smarthjem.

FØRSTEGANGSETABLEREREN DEN MILJØVENNLIGE FAMILIEN

Hva er det beste med å bo i et smarthjem?

- Hverdagen min har rett og slett blitt mye enklere med 

xComfortsystemet.

Med et tastetrykk på mobilen settes leiligheten i det

“moduset” jeg ønsker. Enten det er å skru av alt lys og dempe

varmen når jeg er borte, eller å senke belysning når jeg og

kjæresten skal kose oss med filmkveld. Jeg føler meg også mye

tryggere da jeg får beskjed om veranda- eller inngangsdøren åpnes,

jeg kan simulere at jeg er hjemme ved å sette på belysing, jeg får

beskjed med en gang røykvarsleren utløses og en komfyrvakt

sørger for at komfyren er slått av.

Hvorfor valgte du xComfort?

- Fordi det er levert av Eaton som har drevet med 

trådløsesmarthusløsninger i over 15 år. Det er en leverandør som 

jeg vet kommer til å være på markedet i lang-lang tid, noe som 

betyr at jeg enkelt kan oppgradere hvis jeg skulle ha behov for flere

smarte-løsninger i fremtiden.

Og det er et stort pluss at alt er trådløst ordi man enkelt kan legge 

til løsninger, endre plassering på brytere og man slipper å lage 

hull i vegger og tak. Fremtiden er trådløs, og dette handler jo om å 

investere i boligen, derfor var det viktig å velge kvalitet som varer.

Christian Bruno Størseth totalrenoveret sin første leilighet på Ryen i Oslo,

 og installerte Eaton xComfort for å kunne styre lys, varme, tekniske 

apparater og en rekke sikkerhetsfunksjoner.

Klaus Langenberg totalrenoverte huset sitt, bygde på 100 m og integrerte

varmestyring levert av Eaton. På tross av at boarealet økte med 54%

sparer familien Langenberg over 30 000,- i strømutgifter i året.

Hva er det beste med å bo i et smarthus?

- Jeg selv og min familie er veldig miljøbevisste. Det gir meg

en fantastisk følelse å vite at jeg lever miljøvennlig, og jeg

mener det er viktig at barna våre også lærer å være nøkterne

- besparelsen i strømutgiftene anser jeg kun som en bonus.

En annen ting er enkelheten: hvilken temperatur vi ønsker er

forhåndsprogrammert, vi slipper altså å justere varmen hele

tiden - det skjer “automatisk”.

Hvorfor valgte du xComfort?

- Jeg undersøkte ulike alternativer veldig nøye. I starten ønsket jeg 

både kablede og trådløse løsninger, men etterhvert som jeg fikk 

mer kunnskap skjønte jeg at et tradisjonelt “dumt” kabelbasert 

oppsett ville koste omtrent like mye som et trådløst system. 

Trådløse løsninger gir også fleksibilitet: Da vår datter Stina og vår 

sønn Moritz ønsket seg en egen bryter utenfor rommet sitt for å

styre lyset i gangen var det bare å kjøpe en ekstra bryter og henge 

opp på veggen - ingen boring i vegger.
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HYTTEEIEREN ØKT TRYGGHET & LIVSKVALITET BLANT ELDRE

Christoffer Knutsen eier hytte på Hafjell med lys- og varmestyring, samt 

brannalarmer fra Eaton

Hva er det beste med å ha en smart hytte?

- Jeg vil trekke frem tryggheten. Tidligere måtte jeg opp på

hytta for å se til at alt var i orden og justere temperaturen

hvis det var nødvendig. Nå kan jeg gjøre dette fra mobilen.

Hvis det skulle oppstå en brann er jeg den første som vet det,

og kan varsle brannvesenet umiddelbart. Jeg kan hente ut

rapporter for strømforbuk, det gjør meg mer bevist på forbruket

og jeg kan være sikker på at alt er som det skal.

Hvorfor valgte du xComfort?

- Det virket som den mest komplette og stabile løsningen.

Dersom jeg ønsker flere smarte funksjoner i fremtiden er det en

enkel sak å få disse til å snakke med xComfort systemet. Jeg

tror at flere og flere vil bli mer bevist energi- og strømforbuket,

og føler meg derfor tidlig ute med å ha en smart hytte.

xComfort systemet brukes i dag på en rekke sykehjem, men

funksjonene kan også installeres i eldres egen bolig. 

Det sikrer at eldre mennesker opplever større trygghet og livskvalitet 

i sitt eget hjem. Dette kan eksemplvis være at familie varsles 

dersom det har vært lite bevegelse, påminnelser for medisinering, 

komfyrvakt som sørger for at komfyren er slått av, automatisk 

vannstopp ved vannlekkasjer etc. 

xComfort passer altså for alle som ønsker å leve et enklere, tryggere 

og mer miljøvennlig liv.
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xComfort smarthussystem fra Eaton åpner opp for 
styring av alle tekniske installasjoner i hjemmet ditt. 
Hvilke du vil inkludere, er opp til deg.

Fordi xComfort-systemet er skalerbart, kan du starte 
med enkle og praktiske funksjoner og utvide med flere 
funksjoner etter hvert. Og skulle du trenge en ekstra 
bryter et sted, er det bare å sette den opp uten kabling.

xComfort er smarthusløsningen fra Eaton, 
systemet er installert som en komplett løsning i over 
20.000 norske hjem,  i tillegg til mange hundre tusen 
boliger med smarte løsninger fra xComfort som kan 
utvides til en full smarthusløsning.
Systemet har trådløs lys, varme, klima, energistyring 
m.mer i kombinasjon med smarte ladestasjoner og 
energilagring med fornybar energi for full energistyring i 
boligen.
xComfort utvikles og produseres av Eaton, har vært på 
markedet siden 2003 og er markedslederen for smarthus 
i Norge.  Eaton har omlag 900 kvalifiserte installatører og 
3000 elektrikere - og produktene lagerført hos samtlige 
elektrogrossister i Norge.

xComfort kan styre:

• lys og varme

• dører og garasjeporter

• kameraovervåking og alarmer

• solskjerming, ventilasjon og kjøling

• kaffemaskiner, strykejern, vannkokere, brødristere og 
støveltørkere

• varmtvannsbereder, komfyr, koketopp, vaskemaskin, 
tørketrommel og elbillader

Uansett hvor mange enheter du inkluderer i xComfort-
systemet, er konseptet det samme: Du bestemmer 
hvordan de skal brukes. Og du kontrollerer det hele 
via systeminnstillinger, brytere, mobil eller nettbrett. 
Fra sofakroken, bussen, parkeringsplassen eller 
feriehotellet. Helt trådløst.

Et hav av muligheter
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xComfort smarthussystem fra Eaton kan stoppe 
unødvendig bruk av energi til oppvarming, lys 
og nedkjøling. Med smart styring kan du kutte 
strømforbruket med opptil 50 prosent. 

I et normalt hus med strøm som hovedkilde 
til oppvarming, kan du kutte strømutgiftene 
til oppvarming med 20-40% med xComfort 
smarthusløsning fra Eaton. Systemet kan styre både 
vannbåren og elektrisk varme. 

Å styre lyset etter behov, bruke bevegelsesdetektorer 
til å slukke lyset når det ikke er noen tilstede eller å 
styre persienner og markiser automatisk når solen 
står på, kan også redusere energibruken. Her er det 
mulig å spare ytterligere 10% på strømregningen.

xComfort styringssystem fra Eaton er et grønt 
produkt. Enova mener at et styringssystem for varme 
er et av de mest effektive energisparetiltakene man 
kan gjennomføre i egen bolig. Enova gir derfor støtte 
til installasjon av xComfort.

Smart styring sparer strøm

Hva er Enovatilskuddet?
Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning 
for energitiltak i boliger. 

Enova hjelper deg med å ta energivalg som er gode 
å leve med. De støtter deg som vil gjøre boligen din 
enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en 
innsats for klimaet

Du har rett til å få tilbake penger når du investerer 
i en eller flere av energitiltakene som inngår i 
Enovatilskuddet. Det eneste du trenger å gjøre er å 
sende inn dokumentasjon på kjøpet, det vil si faktura 
eller kvittering.

Se www.enova.no for mer informasjon
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Lys skaper den rette stemningen. Med xComfort 
smarthussystem kan du sette lyskildene i hvert rom i 
faste modus, slik at du kan skifte mellom arbeidslys, 
romantisk-middag-stemning og discolys - med ett 
trykk.  

I et land som er nært sagt mørkt flere måneder i 
året er belysning ikke bare nødvendig, men også 
en stemningsskapende faktor. Med xComfort 
smarthussystem fra Eaton får du lysstyring som 
skaper stemning og gjør hverdagen enklere.

• Skånsomt lys som vekker deg om morgenen

• Bevegelsesstyrt lys ute og inne, i kjelleren, på 
loftet og boden

• Dim ulike lyskilder til ulike nivåer med ett trykk

• Tidsstyring med automatisk demping/av/på

• Skru av alt lys i boligen med ett trykk

• Nattlys og lysstier i mørket

• Lys som tennes automatisk når noen lusker rundt 
huset

• Fullt utelys når alarmen går

Med xComfort smarthussystem fra Eaton styrer du 
lyset via brytere, knapper, fjernkontroll, smarttelefon 
og/eller nettbrett. Trådløse brytere settes hvor du 
vil – på glassflater, under kjøkkenbordet eller på 
sengekanten.

Sett stemningsbelysning med ett 
trykk
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Komforttemperatur når du er der. Frostfritt når du 
er borte. Og varmt allerede når du kommer inn døra 
igjen. Med xComfort smarthusløsning fra Eaton er 
det enkelt og komfortabelt å kutte strømregninga.

Oppvarming er den største energityven i hjemmet 
ditt. Ved å være bevisst på å senke temperaturen 
i rom som ikke er i bruk, vil du snart se resultatet i 
kroner og ører. 

Funksjoner som nattsenking og spareprogram er en 
selvfølge. 

Med xComfort smarthusløsning fra Eaton 
kan du i tillegg få:  

• Styring av varmekilder som panelovner, radiatorer 
og gulvvarme

• Automatisk kutting av varmekilder dersom 
vinduer eller dører står åpne

• Egne temperaturprofiler i hvert enkelt rom
• Automatisk varmeregulering etter temperatur, 

luftfuktighet eller klokkeslett
• Kalender- og tidsfunksjoner for hver enkelt 

varmesone
• Mulighet for å overstyre automatikken i alle rom
• Sensorer som registrerer om huset er tomt eller 

i bruk
• Systemet slår automatisk på bortemodus dersom 

det merker at ingen er i huset
• Hovedbryter i gangen som senker temperaturen 

til ønsket sparenivå med ett klikk før du drar
• Frostsikring for å forebygge vannskader når du er 

borte
• Fjernstyring via smarttelefon for gjøre boligen 

«levende» selv om du er borte

Aldri fyr for kråka igjen – verken på 
hytta eller hjemme
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12 13

De fleste av oss kjenner følelsen: Står kaffetrakteren 
på? Er strykejernet slått av? Hva kan skje med deg og 
dine kjære dersom ulykken er ute? xComfort smart-
hussystem fra Eaton kan forebygge skader. 

Har du masterbryter ved døra, kan du skru av alle 
lys og strømmen til kaffetrakteren, strykejernet og 
komfyren med ett trykk når du går. Og husker du ikke 
om du trykket på bryteren, kan du gjøre det via smart-
telefonen. 

Fordi xComfort-systemet er trådløst, kan sensorer 
monteres der du ønsker det. Det gir nesten ubegren-
sede muligheter for kontroll- og sikkerhetsfunksjoner: 

• Tidsinnstilte lamper og solskjermer gjør at huset 
aldri ser forlatt ut.

• Tenn lys på alle soverom og rømningsveier om 
brannalarmen går.

• Få pushvarsel dersom brannalarmen går eller det er 
vannlekkasje i kjelleren.

• Bli varslet dersom det er noen i boligen når du er 
borte. 

• Styr uttakene til typiske brannfeller som strykejern, 
kaffetrakter og komfyr.

• Varslingsfunksjoner som påkaller oppmerksomhet 
og skremmer ved innbrudd.

• Alarmknapp ved nattbordet som tenner alt lys i 
huset hvis du hører uvante lyder.

• Få varsling dersom en sensor trenger nye batterier.

• Se bildene fra overvåkningskameraet på 
smarttelefonen.

xComfort sikrer boligen din 
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Store glassflater er elegant, men i sterkt solskinn 
kan det bli varmt. Det kan gjøre at du bruker unødig 
energi på nedkjøling, samtidig som du får irriterende 
gjenskinn på skjermer og solblekede møbler. 

Med xComfort smarthussystem fra Eaton kan per-
siennene og markisene programmeres i henhold til 
temperatur, lysmengde eller tid, slik at du ikke bruker 
for mye energi på avkjøling. Det kan også legges inn 
sikkerhetsfunksjoner som tar markisen inn hvis det 
begynner å blåse kraftig eller om det brått begynner 
å regne.

Solskjerming med xComfort gir deg

• Trådløs styring med brytere, smarttelefon eller 
nettbrett

• Styring av markiser eller persienner samlet eller 
hver for seg

• Mulighet for automatisk tidsstyring 
• Mulighet for automatisk styring basert på lys-

styrke eller temperatur
• Vind- og regnfølere som trekker inn markiser i 

dårlig vær

Styres av solens gang
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Brytere for enhver stil
xComforts trådløse universaltrykknapp kan med 
standarden 55 x 55mm kombineres med rammer fra 
kjente merkenavn som Elko RS16/plus, Berker, Gira, 
Jung, Merten m.fl. 

Det gjør at du enkelt finner en løsning som er perfekt 
for ditt interiør.  Trykknappene kan monteres hvor som 
helst, og kan enkelt limes på, flyttes og fjernes etter 
behov.

Rammeeksempler med 
xComfort Room Controller Touch
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Smart Home Controller
En egen app gjør det svært enkelt å holde oversikt over boligens smarte funksjoner. De viktigste og mest brukte 
funksjonene er samlet i et eget dashboard, der man blant annet kan sette huset i ulike modus, som hjemme, 
borte eller bortreist, man kan styre lys, varme og solskjerming, se hvor mange vinduer som står åpne og hvor 
mange lyskilder som er på. Man kan også holde øye med energiforbruk og eventuelle overvåkningskamera. 

xComfort-produktene kommuniserer trådløst seg i mellom og 
med kommunikasjonsgrensesnittet

Systemet kan styres fra hvor som helst. Hvis du er hjemme styrer du systemet direkte gjennom ditt 
hjemmenettverk. Er du borte har du likevel full kontroll og styring på boligen via din mobil.

Lokalt nettverk

Gratis fjernbetjening
med gratis pushvarsel
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Sensio X1 Controller
Med xComfort og Sensio har du  full tilgang til trådløs styring av boligen din uansett  
hvor du måtte befinne deg. Det er ingen forskjell om du befinner deg i huset eller er på reise.  
Du bruker det samme enkle brukergrensesnittet overalt.

Sensio X-1 kontroller er liten og lett å plassere, og kan styres fra hvor som helst. Hvis du er hjemme styrer du systemet 
direkte gjennom ditt hjemmenettverk. Er du borte har du likevel full kontroll og styring på boligen via din smarttelefon, 
nettbrett eller internett via Sensios web-server Unity. Trådløs router muliggjør direktekobling mellom mobiltelefon/
nettbrett og Sensio-kontroller. Kontrolleren har innebygget kommunikasjonsgrensesnitt og snakker direkte med 

xComfort, SONOS, Google Home, NETATMO og Global Caché. 

Slik får du full oversikt over blant annet lys, varme og energistyring i din bolig. 

”Hey Google! Aktiver hjemme”

”Hey Google! Sett varme til 22°C”

”Hey Google! Sett taklampe til 20%”

”Hey Google! Hvordan er været ute?”
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Energistyring
for den moderne bolig

Eaton leverer 4 forskjellige typer ladestasjoner til det private og offentlige markedet.

Ladestasjonene dekker fra de enkleste plug and play løsningene, til avanserte systemer 

med lastbalansering og backend systemer for betalingsløsninger.Mellom disse ytterkantene 

leverer vi også løsninger for integrering av xComfort med smartenergistyring, forbered boligen

for kommende strømtariff , for eksempel koble ut ladestasjonen med xComfort når du bruker komfyren for å 

glatte ned peak-strømforbruket.

xStorage Home hjelper med å lagre energi, og kontrollere hvordan og når 
du skal bruke det i hjemmet. 
Eaton forandrer energimarkedet med sin innovasjon der teknologi fra elbilbatterier kombineres med smarte 
strømstyringssystem. Denne bærekraftige kombinasjonen løser et viktig samfunnsproblem og er en 
vinneroppskrift for de husholdningene som ønsker å gi et viktig bidrag for miljøet. 

Energilagring i hjemmet er viktig for de som vil:
• Leve mer bærekraftig og være med på å løse miljøproblemet
• Betale mindre for - eller tjene på strøm
• Ha en trygg og stabil strømtilgang 
• Være tidlig ute med å ta i bruk kul og innovativ teknologi

xChargeIn - ladestasjoner for elbil

xStorage Home
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Hos Eaton søker vi utfordringen i å strømforsyne en verden som stadig 
krever mer. Med over 100 års erfaring i forvaltning av elkraft, sitter vi på 
ekspertisen til å kunne se langsiktig. Viktige industrier over hele verden 
setter sin lit til Eaton for levering av banebrytende produkter, bruksklar 
design og service- og ingeniørtjenester. 

Vi hjelper virksomheter med pålitelige, effektive og trygge løsninger 
innen energistyring. Kombinert med personlig service, brukerstøtte og 
innovativ tenkning, gjør det oss i stand til å imøtekomme fremtidens 
behov i dag. For mer informasjon, se www.eaton.no/elektro.

Eaton Electric AS
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