
"Heb je me gezien?"

An Eaton Brand

Kijk voor meer informatie op:

www.moellerswoondroom.nl

Moeller Xcomfort draadloos schakelsysteem
Nu iedere woensdagavond in De ULTIEME woondroom op SBS6

De ULTIEME woondroom is een initiatief van UNETO-VNI in samenwerking met o.a. Moeller Electric NV
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Profiteer nu van de 
Xcomfort 3+1 actie!

Vraag naar de actiefolder
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Toepassing
Draadloos 

schakelpakket

Draadloos 
schakel/

dimpakket

Draadloos 
besturings-

pakket

Draadloos 
starterpakket

(inbouw)

Draadloos 
starterpakket

(opbouw)

Draadloos
uitbreidings-

 pakket

Schakelen verlichting binnenshuis • • • •
Schakelen/dimmen verlichting binnenshuis • • •
Schakelen verlichting buitenshuis • • •
Schakelen/dimmen verlichting buitenshuis • •
Aansturen jaloezie •
Aansturen rolluik •
Aansturen zonnescherm •
Schakelen van elektrische apparaten binnenshuis • • • •
Schakelen van elektrische apparaten buitenshuis • • •
Schakelen tuinverlichting • • •
Schakelen vijverpomp • • •
Schakelen sproei-installatie • • •
Aansturen hek/poort •
Paniekschakeling* • • • •

Xcomfort 
woondroompakketten

 Draadloos schakelpakket

 Draadloos schakel/dimpakket

 Draadloos besturingspakket

 Draadloos starterpakket (inbouw)

 Draadloos uitbreidingspakket

 Wandschakelaar dubbele wip

 Draadloos starterpakket (opbouw)

 2x  2x Xcomfort schakelactor

*Actievoorwaarden:
Actie is uitsluitend geldig bij één bestelling van 3 blisters. 
Fax of mail uw bedrijfsgegevens + kopie factuur met daarop de door u bestelde blisters 
naar 0418-51 52 84 of info@moeller.nl. Na ontvangst van uw gegevens wordt er door ons 
een account voor u aangemaakt op www.moellerspaarpunten.nl met een waarde van 
300 spaarpunten. Op deze spaarwebsite kunt u vervolgens zelf een cadeau uitkiezen, 
bijvoorbeeld de gratis blister, maar ook verder sparen voor nog grotere cadeaus. 
Deze actie loopt van 24-09-2008 t/m 31-05-2009. Facturen die binnenkomen na 30-06-2009 
worden door ons niet meer in behandeling genomen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

 Wandschakelaar enkele wip

 Afstandsbediening

 1x  1x Xcomfort afstandsbediening

In bovenstaand schema ziet u welk pakket u nodig heeft om uw
toepassing te realiseren. Tevens zijn er 3 pakketten verkrijgbaar met alleen 
een wandschakelaar of een afstandsbediening waarmee u uw toepassing 
vanuit meerdere plaatsen kunt bedienen.

* Met één druk op de knop alle verlichting in huis aan.

 1x  1x Xcomfort schakelactor
 1x  1x Xcomfort draadloze wandschakelaar

 1x  1x Xcomfort schakelactor
 1x  1x Xcomfort dimactor
 1x  1x Xcomfort draadloze wandschakelaar
  met dubbele wip  met dubbele wip

 1x  1x Xcomfort tussenstekker schakelactor
 1x  1x Xcomfort tussenstekker dimactor
 1x  1x Xcomfort afstandbediening

 1x  1x Xcomfort dimactor
 1x  1x Xcomfort draadloze wandschakelaar

 1x  1x Xcomfort jaloezieactor
 1x  1x Xcomfort draadloze wandschakelaar

 1x  1x Xcomfort draadloze 
  wandschakelaar met enkele wip  wandschakelaar met enkele wip

 1x  1x Xcomfort draadloze 
  wandschakelaar met dubbele wip  wandschakelaar met dubbele wip
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