LATTIALÄMMITYS

COMFORT IP
LATTIALÄMMITYS KOTIISI

COMFORT IP - Älykkäästi ohjattua lattialämmitystä
- Takaa tasaisen ja mukavan lämmityksen sekä tuo
säästöä energia- ja lämmityskuluihin!

Oleskelemme kodeissamme useita tunteja. Siksi on tärkeää, että asuntomme on miellyttävä ja
mukava. Sisäilmalla on siihen suuri merkitys.
Älykkäällä lattialämmönohjauksellasi voi olla suuri merkitys sisäilman laatuun. Siksi on tärkeää,
ettet tee kompromisseja lattialämmitysjärjestelmäsi suhteen.

TASAINEN LÄMPÖMUKAVUUS
Tiesitkö, että vain yhden asteen vaihtelu
huonelämmössä on helposti havaittavissa?
Siksi sillä, että lattialämmitysjärjestelmäsi
ylläpitää juuri haluamaasi lämpötilaa on suuri
merkitys.
COMFORT IP älykkään ohjausyksikön ansiosta
voit olla täysin varma siitä, että saat hyvän
lämpömukavuuden.
Tämä johtuu siitä, että COMFORT IP
mukautuu kotiisi ja sen lämmöntarpeeseen.
Se antaa sinulle tasaisen ja miellyttävän
lämpötilan kaikissa huoneissa. Lisäksi hyödyt
pienemmästä lämmityslaskusta.

AJATON JA YKSINKERTAINEN MUOTOILU
COMFORT IP -sarja sisältää kaksi älykästä
digitaalista huonetermostaattia. Ne ovat
moderneja sekä ajattomasti ja selkeästi
muotoiltuja. Toisen kehys on musta ja toisen
valkoinen. Huonetermostaatit sopivat tyyliltään
useimpiin suomalaisiin koteihin.
Molemmissa
huonetermostaateissa
on digitaalinen näyttö, josta voit nähdä
huonekohtaisen lämpötilan. Halutut toiminnot
asetetaan helposti kääntönupin avulla.

Digitaalinen huonetermostaatti
- valkoinen

Digitaalinen huonetermostaatti
- musta

Digitaalinen huonetermostaatti mahdollistaa
SmartHome-ratkaisun
liittämällä
tukiyhteyspisteen järjestelmään.
Analoginen
huonetermostaatti

ÄLYLAITTEESTA ÄLYKOTIIN
COMFORT IP:llä saat kotiisi ihanteellisen
lämpömukavuuden, ja pääset samalla lähelle
älykotiratkaisua.
Se
vaatii
vain
tukiyhteyspisteen
älypuhelinsovelluksen - IOS / Android

ja

Lataamalla Homematic IP -sovelluksen voit
asettaa ja valvoa järjestelmääsi helposti etänä
sekä arkisin että lomien aikana.
Suoraan älypuhelimestasi tai tabletistasi.
Voit
myös
hoitaa
kesämökkisi
lämmitysjärjestelmää etänä, joten se on lämmin
ja mukana kun saavut perille.

ÄLYKÄS KOTISI
Kun valitset SmartHome-ratkaisun, kodistasi
voi tulla rajattoman älykäs.
Saat käyttöösi runsain määrin mahdollisuuksia
yhdistellä lämmön, valojen ja hälytysten
ohjausta.
SmartHome-ratkaisuun voit liittää mm.
digitaalisia radiaattoritermostaatteja, ikkuna/
ovikontakteja, sireenejä, hälytyksiä jne.
Kaikki nämä laitteet voivat “viestiä keskenään”,
joten
radiaattorisi
esimerkiksi
alentaa
lämpötilaa, kun avaat ikkunan. Tai valo syttyy
astuessasi eteiseen.
Voit asettaa kaiken toiveidesi mukaisesti
älypuhelimellasi.
Kaiken kukkuraksi voit yhdistää sen Amazonin
Alexiaan tai Google Homeen ja ääniohjata
yksikköjäsi - “Hei Google, nosta olohuoneen
lämpötila 24 asteeseen”.

IHANTEELLINEN UUDISRAKENTAMISESSA
Haluatko nykyiselle lattialämmityslaitteistollesi
uuden ja ajanmukaisemman ohjausjärjestelmän
joka
täyttää
nykyajan
vaatimukset
ihanteellisesta
lämpömukavuudesta
ja
pienemmästä lämmityslaskusta?
Silloin COMFORT IP on varma valintasi!
Lattialämmityksesi vanhan ohjausjärjestelmän
korvaaminen COMFORT IP:llä on nopeaa ja
helppoa.
Eivätkö jakotukkisi ole Pettinarolin valmistamia?
Ei huolta!
Tarjoamme nimittäin sovittimia lähes kaikille
jakotukkimerkeille, joten sinun tarvitsee korvata
vain
lattialämmityksen
ohjausjärjestelmä
Pettinarolin COMFORT IP:llä.

SÄÄSTÄ LÄMMITYSLASKUISSA
Koska
COMFORT
IP
ei
ohjaa
lattialämmityspiireihin juuri oikean määrän
tarvittavaa lämpöä, saat vakaan ja miellyttävän
lattialämmön lisäksi jopa 20% säästön
lämmityslaskuusi!
Ihanteellinen lämmönjakelu antaa ihanteellisen
lämmityslaskun. Bonusta sekä ympäristölle
että lompakollesi.

COMFORT IP -lattialämmitysjärjestelmä sovellusohjauksella tai ilman. Ihanteellinen sekä uudisettä korjausrakentamiseen.

COMFORT IP-LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄN EDUT

• Helppo ja nopea asennus, helppo käyttää päivittäisessä käytössä
• Voit saada SmartHome-ratkaisun ILMAISELLA sovelluksella
• Tulevaisuuden teknologia heti käytössäsi
• Aina tasaisen lämpimät lattiat
• Suuria säästöjä lämmityskuluista
• Täydellinen ratkaisu sekä uudis- että korjausrakentamisessa
• Yhteensopiva monien lisälaitteiden, kuten valojen, lämmön ja hälytysten kanssa
• Yhteensopiva mm. Phillips Huen ja Google Homen kanssa.
• iOS/Android-yhteensopivuus

Lattialämmitys
Radiaattorit

Sähkölämmitys

Valaistuksen ohjaus

AES 128 i
CCM-Modus

IPv6

Turvallisuus

Tukiyhteyspiste
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DENMARK - Tel: +45 6341 0900
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