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Drømmen om en behagelig tilværelse uten forstyr-

relser av trivielle problemer og gjøremål er ganske 

vanlig. Drømmer du om å våkne til nytraktet kaffe? 

At gardinene trekkes fra uten at du trenger å reise 

deg fra senga? Eller at temperaturen er perfekt når 

du til slutt må slippe taket i dyna? Kanskje du bare 

ønsker at alle lysene i en kjellergang slår seg på 

samtidig, eller at huset ditt ringer deg på mobil-

telefonen dersom du har glemt å slå av strykejernet? 

Ville det ikke være praktisk om persiennene auto-

matisk blender av når solen skinner som mest? Eller 

hva om du kunne forhåndsinnstille lys og temperatur 

etter dagens gang, solens gang eller egen trang? 

Alt dette er mulig, og mer til. 

Xcomfort er et konsept av trådløse produkter og 

smarte styringssystemer som forenkler hverdagen, 

øker sikkerheten, skaper et tryggere og mer 

komfortabelt hjem. Xcomfort er flere ting – avhengig 

av hva du trenger og ønsker deg. 

Xcomfort er trådløse lysbrytere, dimmere og 

termostater du kan plassere hvor du vil helt uavhengig 

av ledninger. Xcomfort kan også beskrives som 

et komplett system som gir deg full kontroll og 

fjernstyring av alt som er elektrisk. 

Kall det gjerne en designløsning også; utvalget 

av funksjoner, former og farger dekker de flestes 

smak, enten du ønsker å finne matchende eller 

kontrasterende løsninger.

Teknikkens vidunderlige muligheter drukner altfor 

ofte i kompliserte løsninger og uforståelige bruker-

veiledninger. Xcomfort er derfor tuftet på en visjon 

om at teknikken skal betjene deg – ikke omvendt!

Xcomfort er avansert – men enkelt å bruke. 

Systemet er ferdig utviklet, klar til bruk og installert 

i mange tusen boliger. Ikke koster det spesielt mye 

heller. Xcomfort passer like godt for rehabiliterings-

prosjekter som i nybygg. Omfanget bestemmer du 

selv, og – når tiden er inne – er du garantert alle de 

utvidelsesmulighetene du måtte ønske!

Xcomfort er skapt for å betjene deg – ikke omvendt!
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Den enkle og brukervennlige konstruksjonen og 

designen gjør det lett å ta løsningene i bruk. Det 

trådløse konseptet gir stor fleksibilitet og åpner for 

mange tilpasningsmuligheter for både gammel og 

ung. Barn vil kanskje sette pris på å finne lysbryteren 

en meter lavere, den eldre vil kanskje slippe å bøye 

seg ned til lampeledninger. Den yrkesaktive vil 

kanskje slippe å bekymre seg for om kaffetrakteren 

er slått av. 

Kanskje vil du at enkelte ting bare skal skje 

automatisk, uten at du trenger å tenke på det. 

Behovene er mange, og du kjenner dem selv best!

Plasseringsfrihet

Xcomforts trådløse konsept gjør det enkelt å plassere 

brytere, dimmere og regulatorer hvor du vil. Fordi 

det er trådløst og batteridrevet, kan du om nødvendig 

selv sørge for å flytte dem dit du vil! Xcomfort 

trådløs bryter og Xcomfort dimmer kan benyttes til 

alle eksisterende lyspunkter, og er ypperlig for 

rehabiliteringsprosjekter der man vil unngå utenpå-

liggende kabler. Bryterne festes med skruer eller den 

påmonterte tapen. Sett den gjerne fast på et speil, 

under et bord eller rett på et vindu om du vil!

Sensorstyring

Xcomfort kombinerer en rekke sensorer med auto-

matikk og brukerstyrt regulering, og kan ved hjelp 

av temperaturmåler for eksempel ta seg av styringen 

av inneklima: varme og ventilasjon, inne- og ute-

belysning. En egen sensor kan fortelle persiennene 

når de skal blende for solen, og en vindmåler kan for 

eksempel fortelle systemet at en motorisert markise 

bør rulles inn!

Xcomfort benytter forstyrringsfrie radiofrekvenser 

til å sende og motta radiosignaler som forteller om 

strømmen skal slås på, av eller bare justeres litt. 

Dette bestemmer du med fjernkontroll, veggbryter 

eller sentralstyringen. Mottakeren henter strøm fra 

det elektriske nettet, mens senderen i brytere og 

fjernkontroller benytter ufarlig batteristrøm.

Xcomfort sentralstyring

Xcomfort Home Manager kommuniserer med 

samtlige installerte Xcomfort moduler. Installatøren 

programmerer etter dine ønsker, og du kan endre 

innstillingene. Med denne kan du fra ett og samme 

sted programmere og styre belysning, varme, 

ventilasjon, tidsbrytere, solavskjerming/persienner, 

logikk- og komfortfunksjoner. I tillegg gir den 

muligheter for fjerntilkobling og kontroll over 

mobiltelefon, og varsling over SMS om status.

Brukervennlig Xcomfort fjernkontroll

Den trådløse fjernkontrollen gjør at du fra hvor som 

helst i rommet og huset kan styre lys, solavskjerming 

og andre elektriske apparater. Fjernkontrollen kan 

benyttes i tillegg til trådløse brytere og dimmere 

som er veggmontert. Kontrollen er drevet av vanlige 

fjernkontrollbatterier, og byr på et svært enkelt 

og lett forståelig betjeningssystem. Har du dårlig 

erfaring med komplett uforståelige fjernkontroller 

for stereo-anlegg og fjernsynsapparater, har du en 

hyggelig overraskelse i vente!

Xcomfort er avansert – men enkelt å bruke
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Rett på veggen 

– uten ledninger. 

Xcomfort passer 

overalt.

Fjernkontrollen er 

mye enklere enn  

tv-kontrollen din. 

Diskret og skjult 

elektrisk anlegg er 

et pluss i enhver 

bolig.

Å finne veien til WC en 

mørk natt er enkelt for 

store og små når 

Xcomfort er programmert 

og lyser opp distansen 

seng – WC – seng.

Nylaftet tømmerhus, Fetsund i Akershus.

Lys, varme med nattsenking. Programmert med lysscenarier. 

Utelys styres automatisk med ur og fotocelle.
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Enebolig, nybygg på Ekeberg i Oslo. Lys, varme med nattsenking. 

Programmert med lysscenarier. Utelys styres automatisk med ur og fotocelle.

6



ufarlig for barn. Bryter og dimmer kan plasseres 

akkurat der det passer barnet best: én meter 

nærmere gulvet, eller kanskje på sengestolpen?

Sonebelysning

Når begge hendene er fulle av alt du skal bære på, 

er det en kunst å rekke opp til lysbryteren. Enkelte 

steder, som for eksempel i vaskekjelleren og i 

korridorer, kan bevegelsessensorer være en svært 

praktisk løsning. Lyset tennes automatisk når du trer 

inn i bevegelsessensorens sone; og du kan spasere 

videre uten bekymring for famling og usikkerhet i 

mørket!

Praktisk

Xcomfort bryter- og styringssystemer kan uten 

problemer benyttes på alle typer lamper og 

belysningstyper, og håndterer sparepærer og 

halogenpærer like godt som ordinære pærer. 

Systemet kan også benyttes på elektriske apparater 

som er slik plassert at de er vanskelig å betjene. 

Behovene er mange, og du kjenner dem best selv!

Veiviser

Utelys kan reguleres i takt med stemninger og belys-

ning ellers, men også endres for praktiske behov.  

Bevegelsessensorer sørger for riktig belysning for 

den som skal bevege seg utendørs, enten du er på 

vei inn eller ut. Det er også en smart måte å spare 

energi på – bare lys når du trenger det!

Røykvarsler og andre følere

Xcomfort utvides stadig, og nye områder som kan 

styres og/eller kontrolleres er røykvarsling, luft- 

kvalitets- og fuktighetsmåling. Xcomfort sørger  

dermed for automatisk kontroll av viktige sikker-

hets- og komfortløsninger. Alle avvik blir automatisk 

rapportert.

Innbruddssikring

Myndigheter og forsikringsselskaper påpeker at 

lys er et nøkkelsignal for innbrudd. En bevegelses-

sensor kan lage soner rundt boligen, som tenner 

lyset om noen nærmer seg huset. Med Xcomfort 

programmerer du lys både inne og ute til å følge et 

mønster, eller justere seg i forhold til utelyset. Da blir 

det umulig for uvedkommende å fastslå om du er 

hjemme eller ikke.

Xcomfort er et komplett system for styring av alle 

typer signaler, inne og ute. Med Xcomfort er styring 

og kontroll av alle de små og store oppgavene du 

alltid skal huske på, ivaretatt fullt ut. Det skaper ro 

og frihet å vite at oppgavene løses på den beste og 

mest miljøriktige måten – hver gang! Xcomfort er 

bygd med anerkjente standarder, er teknisk utprøvd 

og har en betydelig markedsandel også i Norge.

Stemningslys

Med Xcomfort-konseptet kan du skape og forhånds-

programmere forskjellige lyssettinger, ferdig til bruk 

når du vil skape en bestemt stemning med belysning. 

Belysning fremhever og understreker interiør og 

atmosfære, enten du ønsker å tilbringe kvelden 

foran fjernsynsapparatet, eller i lystig lag med gode 

venner, god mat og god drikke!

Monstersikring …

Det finnes ikke troll og monstre under senga … men 

hva vet vel voksne om slikt? Med en Xcomfort trådløs 

bryter kan barnet selv slå lyset av og på, gjerne 

fra sengen sin, plassert trygt og godt under dyna! 

Xcomfort lysbryter og dimmer er batteridrevet og 

Xcomfort både inne og ute 
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Persiennestyring

Et utbygd Xcomfort system gir deg anledning til å 

ta full kontroll over inneklimaet. En motorisert 

persienne eller solavskjerming kan stilles inn og 

styres automatisk. Enten i takt med døgnets gang, 

eller etter lysforhold og temperatur.

Vannspreder

Hverdagen er fylt med gjøremål som er av størst 

betydning når du ikke er til stede … med Xcomfort  

kan du sørge for automatisk start og stopp av 

vannspreder i hagen. Tidspunkt og omfang kan styres 

av temperaturmåler, vindmåler og tidsstyring. Du 

velger hva som er hensiktsmessig for din gressplen.

Baderomsstyring

Badet ditt er et farlig sted for strøm. Med trådløse 

og batteridrevne lysbrytere kan du styre belysningen 

fra badekaret – om du vil! Styringsautomatikken kan 

også sørge for å regulere innsatsen til varmtvanns-

bereder, og sørge for riktig ventilasjon mot fuktskader.

Alarmlys

Xcomfort har bevegelsessensorer som kan kobles til 

belysning der det måtte være ønskelig å tenne lys i 

rømningsveier for sikker rømning i tilfelle brann, enten 

det er i lange haller, i kjelleren eller utendørs. Brukt 

utendørs, er bevegelsessensorer velegnet til å gjøre det 

klart for uvedkommende at husets beboere er til stede …

Ventilasjon

Badet oppsummerer ofte behovene til en familie, 

med bruk av varmt vann, gulvvarme, ventilasjon og 

belysning. Våtrom krever spesiell omtanke for fukt 

og ventilasjon. Med Xcomfort er det mulig å ta 

styring over ventilasjonen, slik at den er mest 

virksom når den gir best resultat – og likevel ivaretar 

behovet for komfort og lavest mulig energiforbruk.

Apparater

”Tenk å kunne stå opp til en nytrukket kopp kaffe …” 

Tanken er tenkt av mange, og Xcomfort har gjort 

noe med det. Xcomfort konseptet inkluderer ulike 

styringssystemer, blant annet tidsbrytere som kan 

starte og stoppe ulike elektriske apparater. Det gir 

også en ekstra sikkerhet å koble for eksempel kaffe-

trakteren til en tidsbryter, som slår av strømmen i 

tilfelle du selv glemmer det!

Plantebelysning

Xcomfort tidsbrytere er velegnet til programmering 

av for eksempel automatisk plantebelysning som 

skal stå på til ulike tider av døgnet. Systemet kan 

simulere ulike årstider og døgnrytmene på forskjellige 

steder i verden. Kombinert med riktig plantelys, er 

du sikret et profesjonelt resultat.

Panikkbelysning

Det er nå en gang slik at noen mennesker er mer 

utrygge enn andre. Med en Xcomfort trådløs lysbryter 

ved senga kan du sove trygt. Lysbryteren er innenfor 

rekkevidde, og om du trenger å slå på lyset fra senga 

av andre enn praktiske og komfortable grunner, så 

er den der …

Mobiltelefon- og/eller internettkontroll

Med mobiltelefon kan du raskt og enkelt forsikre 

deg om at alt er som det skal være i hjemmet ditt. 

Med oppringning til Xcomfort Home Manager kan du 

både kontrollere innstillinger på Xcomfort funksjoner, 

slå strømmen av og på, og motta alarmmeldinger 

dersom du har glemt å slå av farlige apparater, eller 

det er fare for innbrudd, vann- eller brannskader.
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Enebolig, Jevnaker i Oppland.

Lys, varme med nattsenking. Programmert med lysscenarier.

Alternativ energikilde gass / el, vannbåren varme, styring 

over HomeManager. 

Utelys styres automatisk med ur og fotocelle.
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Halvpart av tomannsbolig, bygget 1907, rehabilitert. 

Besserud i  Oslo. Lys, varme med nattsenking. 

Programmert med lysscenarier.
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Xcomfort er et trådløst system som helst skal oppleves 

… og ikke sees. De elektroniske enhetene er skjult i 

stikkontakter og lampekopper, og behovet for mindre 

pene og utenpåliggende kabler er eliminert. 

Når du først må se noe, har vi sørget for en bredde 

i form og farger som ingen andre systemer kan 

konkurrere med. Hvite brytere og deksler er en grei 

standardisering for leverandører og elektrikere – men 

kanskje ikke helt etter din smak, og for dine behov?

Xcomfort hvor du vil!

Xcomfort gir en utrolig fleksibilitet med tanke på 

plassering – og omplassering. Valg av festested for 

lysbryter eller dimmer kan være et spørsmål om smak 

og behag. Det estetiske betyr mye for helhets-

inntrykket av et interiør, og plasseringen av en 

bryter kan enten forsterke eller ødelegge den stilen 

og opplevelsen du tilstreber i ditt hjem. Veggbryteren 

og dimmeren er forsynt med selvklebende tape. 

Plasseringen er derfor uavhengig av underlaget. 

Du kan også ombestemme deg, uten at det krever 

besøk av elektriker!

Xcomfort kulørte brytere

Alle bryterne i Xcomfort konseptet er slik konstruert 

at det er mulig å kombinere forskjellige farger; slik 

at bryterkassen/rammen kan ha en annen farge enn 

selve vippebryteren. Det betyr at du kan prøve deg 

fram til kombinasjonsfarger og nyanser du selv liker, 

og som passer perfekt inn i ditt interiør!

Materialbruk

Når en ny bolig blir planlagt med Xcomfort, reduseres 

ledningsopplegget sterkt i forhold til en tradisjonell 

installasjon. Dessuten vil antallet kurser vanligvis 

reduseres, samtidig som ledningsstrekkene blir færre 

og kortere.

Under rehabilitering kan Xcomfort ofte redusere/ 

forbedre gamle, omfattende installasjoner der 

mange kabler ligger åpent på vegg eller i ufikse 

vaser med skjøteledninger og lignende.

Brytere og følere plasseres der du vil ha dem – uten 

ledninger og uten krav om ”fast plassering til evig 

tid”. Xcomfortbrytere og dimmere kan flyttes når 

du vil. 

Stikkontakter inngår nå i Xcomfort. Design og  

overflater matcher brytere og dimmere.

Interiørdesignerens drøm!
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PR20SOFT og PR20

Dette er en serie som strekker seg fra de tradisjonelle 

hvite, til de frekt fargelagte bryterne. De hvite finnes 

naturligvis i flere nyanser, fra kritthvit til off-white 

og beige. Dette er de mest utbredte fargene, men 

med Xcomfort levert med en ekstra stilren og myk 

form som vil være like aktuell i dag som i morgen.

Utvalget av fargeglade brytere med myke nyanser er 

stort. 

Velg mellom kontrasterende og matchende farger, 

tilpasset flaten du skal feste den på … eller som 

kommenterende og gjennomgående farge for inte-

riør og innredning!

En egen linje av dype farger og kontrasterende  

nyanser gir deg et bredt utvalg av muligheter i  

fargerike miljøer som krever det lille ekstra. 

Dette er samtidig også løsningen for deg som skal 

montere lysbryter i miljøer med mørk klassisk  

innredning og stilmøbler, der helheten krever en  

viss uforstyrret tilstedeværelse av moderne komfort.

DA VINCI

Denne serien av brytere gir et moderat og stilrent 

inntrykk, som tilstreber et klassisk uttrykk uten å 

bli anonym. Bryterne oppfattes som moderne 

– uten å være motefenomen. Dermed er dette 

farger og nyanser som tillegges en varig aktualitet, 

bemerkelsesverdige men ikke skrikende. Da Vinci er 

designmessig også forsynt med enkle strekmønstre i 

bryterkasse/ramme, noe som bærer bud om egenart 

og distanse til det masseproduserte. Fargevalget 

spenner fra mørk grå til lys grå og beige. Også disse 

bryterne kan settes sammen i ulike nyanser og 

fargekombinasjoner.

CIRIO

De metalliske flatene ser ekte ut – og er det. 

Xcomfort serie av CIRIO-brytere brytere i metall 

visualiserer en renhet som alltid vil forbindes med 

ro og fullkommenhet. Kombinasjonen av solid 

utførelse, stilren utforming og en metallisk overflate 

etterlater seg en følelse av å betrakte valget til en 

profesjonell fagmann. Stål og metaller har til alle 

tider blitt oppfattet som det profesjonelle valget, 

ettersom det etterlater en aura av effektivitet og 
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Enklere kan det knapt 

gjøres; med selv- 

forklarende tekst og 

logisk oppbygging 

skaper du boligtrivsel 

og sikkerhet på meget 

kort tid.

holdbarhet. Denne bryteren passer like godt i 

kombinasjon med stilmøbler, som i avantgarde-

miljøet og på kjøkkenet. Du kan velge mellom 

brytere i stål eller messing, blank eller matt utførelse. 

Axend er laget av edelstål

En nyhet er en ny serie rammer og vipper som utnyt-

ter relieffvirkningen så godt at selv en bryter vil bidra 

positivt i et moderne og eksklusivt kjøkken- eller 

stuemiljø.  Solid, ordentlig, ryddig og minimalistisk.



Leilighet i blokk, bygget ca 1970, rehabilitert. Stovner i Oslo. 

Lysstyring.

1312



Restaurant i fredet trebygning, rehabilitert 2007.

Lillestrøm i Akershus.

Lysstyring. Programmert med lysscenarier.

14



Enkelt og sikkert

Xcomfort benytter radiosendere og –mottakere 

som låses til hverandre i en frekvens som er avsatt 

til dette. Din installasjon vil ikke påvirkes av andre 

liknende installasjoner hos naboer. De små batteriene 

har lang levetid (ca 10 år), og er standard vare. 

Du bytter dem selv på en-to-tre!

Nye muligheter

Xcomfort lysbryter kan benyttes i alle eksisterende 

lyspunkter. Xcomfort kan leveres i farger og materialer 

tilpasset ditt interiør og din smak!

Spesielle behov?

Trådløse lysbrytere, dimmere og termostater gjør 

det mulig å plassere dem i riktig høyde for rullestol- 

brukere og andre med bevegelseshemminger. 

Trådløse brytere er også en praktisk løsning for barn, 

og kan flyttes i takt med at barnet vokser. Eldre 

mennesker som blir dårlig til beins kan ha glede av 

å samle alle lysbryterne på ett og samme sted. 

Behovene er mange, og det er du som kjenner 

dem best!

Komfortabelt og praktisk

Med tiden endres behovene, det som en gang var 

lurt viser seg å bli tungvint. Flytter du en dør, må du 

plutselig gå gjennom hele rommet for å få slått på 

lyset. Ofte havner lyspunktet ofte på en side av  

veggen, og bryteren på den andre. Nye kjøkken-

innredningen krever kanskje mer veggplass, og 

lysbryteren må flyttes. Xcomfort trådløse brytere 

løser problemet uten større inngrep.

Spar tid

Med radiostyrte brytere sparer du mye tid – ofte gjør 

fagmannen jobben på under femten minutter! 

Prismessig er løsningen nokså lik, men tiden du må 

være borte fra jobb blir betydelig kortere.

Spar penger

Riktig plassering av termostat er avgjørende for 

riktig temperaturmåling og regulering av varme. 

En trådløs termostat kan flyttes – gjerne flere ganger 

– til den har fått en ideell plassering. Det øker 

komforten, og kan gi positive utslag på fyrings-

utgiftene! Har du irritert deg over at lyset i en trapp 

eller korridor bare kan slås av og på i den ene enden? 

Med Xcomfort trådløse brytere kan du plassere en 

bryter i hver ende, uten at det legges en kabel av 

noe slag. 

I det nye regelverket for bolig, bygg og anlegg står 

miljøkrav og redusert elforbruk sentralt. Både Kyoto-

avtalen og nasjonale beslutninger om redusert 

energiforbruk motiverer til mer avansert bruk av  

styrings- og reguleringssystemer. Xcomfort gir boligen 

bedre komfort og lavere energiforbruk, dessuten 

kan en rekke boligeiere søke om støtte/tilskudd fra 

Enova, Statens organisasjon for energiøkonomisering 

(www.enova.no). I tillegg har flere kommuner egne 

tilskuddsordninger for eiere som vil bidra både til 

redusert energiforbruk og Co
2
-utslipp.

ENØK i alle bygg

I energidebatten påpekes det ofte at mange 

offentlige bygg og næringseiendommer ikke tillater 

individuell regulering av lys. Når en enkelt med- 

arbeider jobber overtid, står lyset tent i flere  

kontorer knyttet til den samme lysbryteren. 

Moellers trådløse brytere gjør det mulige å opprette 

flere lyssektorer, også i åpne kontorlandskaper.
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We keep power under control

Xcomfort får du hos din elektroinstallatør!

Xcomfort er et komplett system av trådløse brytere 

og reguleringssystemer du kan få montert av din 

elektroinstallatør. Løsningene passer like godt for 

moderniserings- og rehabiliteringsprosjekter som 

nybygg. Ofte kan disse avanserte løsningene bli 

rimeligere og mer kostnadseffektive enn tradisjonelle 

løsninger. Enklere og bedre kan det i alle fall ikke 

gjøres!

Xcomfort får du hos alle elektroentreprenører. 

Be gjerne om mer informasjon og pristilbud på 

Xcomfort-produkter som kan passe for ditt hjem! 

Har du planer om å bygge nytt eller ominnrede, kan 

du be din arkitekt eller interiørarkitekt om å inkludere 

Xcomfort allerede på planleggingsstadiet. Dermed 

kan du være sikker på at du får en funksjonell og 

stilren eksteriør- og interiørløsning!

Moeller Electric AS

Xcomfort er utviklet av Moeller, et internasjonalt 

selskap med lang tradisjon som leverandør i det 

norske markedet. De fleste hjem har allerede ett 

eller flere produkter som skriver seg fra Moeller. 

Xcomfort er en egen satsing på materiell og 

produkter som inngår i begrepet ”intelligente hus”, 

eller ”smarthus”. Vår lille vri på dette er at vi har 

gjort framtidsvisjonene til praktisk virkelighet!

Ønsker du mer informasjon om 

installasjonene som er avbildet? 

Ta kontakt med Moeller Electric AS 

på tlf: 63 87 02 00, så vil du få 

tlf.nr. til elektroinstallatøren.

Forvent mer. 

versjon 2 - sept. 2007
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