
GULVVARME

COMFORT IP
GULVVARME I DIT HJEM

COMFORT IP - intelligent varmestyring til din gulvvarme

- din sikkerhed for stabil komfortvarme samt besparelse på 
energi- og varmeregningen!



Digital rumtermostat - hvid 

Digital rumtermostat - sort

Analog rumtermostat

Vidste du, at temperaturudsving på bare én grad i 
rummet tydeligt kan mærkes? 

Derfor er det ikke ligegyldigt, om dit 
gulvvarmesystem rammer netop den temperatur, 
du ønsker. 

Med COMFORT IP er du helt sikker på at få en 
komfortvarme med minimal temperaturudsving 
pga. styreboksens intelligens. 

Dette skyldes, at COMFORT IP indretter sig efter dit 
hjem og dets varmebehov. Det giver dig en stabil 
og behagelig temperatur i alle rum. Samtidig er 
det også godt for din varmeregning. 

I COMFORT IP serien indgår to smarte digitale  
rumtermostater. De er begge i et moderne, tidsløst 
og enkelt design med hhv. hvid og sort ramme. 
Rumtermostaterne passer stilmæssigt ind i langt 
de fleste danske hjem. 

Begge rumtermostater har en digital skærm, 
hvorpå den aktuelle rumtemperatur kan aflæses. 
De ønskede funktioner indstilles nemt via 
drejeknappen. 

Den digitale rumtermostat giver dig mulighed for  
en SmartHome løsning kombineret med et access 
point. 

TIDSLØST OG ENKELT DESIGN

STABIL KOMFORTVARME

Vi tilbringer mange timer i vores hjem. Derfor er det vigtigt, at vores bolig er et rart og behageligt sted at 
være. Og her spiller dit indeklima en stor rolle. 

Din intelligente gulvvarmestyring kan have en stor betydning for, hvordan dit indeklima er. Det er derfor 
vigtigt ikke at gå på kompromis med dit gulvvarmesystem. 

Med COMFORT IP opnår du en optimal 
komfortvarme i dit hjem, men du er heller ikke 
langt fra også at have en SmartHome løsning.

Dette kræver blot et access point og en app til din 
smartphone - IOS / Android.

Ved at downloade app´en Homematic IP kan du 
hurtigt og nemt indstille og overvåge dit system 
på afstand i dagligdagen og når du er på ferie. 

Direkte fra din smartphone eller tablet.

Varmesystemet i fritidshuset kan ligeledes 
fjernbetjenes, så der er lunt og rart når du kommer 
frem. 

FRA SMART TIL SMARTHOME



COMFORT IP gulvvarmesystem med/uden app styring. Ideelt til nybyg og renovering.

DIT INTELLIGENTE HJEM

Vælger du at benytte SmartHome-løsningen, er 
der næsten ikke grænser for, hvor intelligent dit 
hjem kan blive. 

Der ligger et hav af kombinationsmuligheder for 
hvad du kan styre indenfor varme, lys og alarm.

Til SmartHome-løsningen kan der bl.a. 
tilsluttes digitale radiatortermostater, vindues-/
dørkontakter, sirener, alarmer mv. 

Det hele kan ”snakke sammen”, så din radiator for 
eksempel skruer ned for varmen, når du åbner 
vinduet. Eller lyset tænder når du træder ind i 
entreen. 

Og du kan indstille det hele efter dine ønsker via 
din smartphone. 

Som prikken over i’et kan du koble det til Amazon’s 
Alexia eller Google Home og dermed stemmestyre 
dine komponenter - “Hey Google, skru op til 24 
grader i stuen”.

IDEELT TIL RENOVERING

Ønsker du et nyt og mere tidssvarende styresystem 
til dit eksisterende gulvvarmeanlæg - som lever 
op til nutidens krav om optimal komfortvarme og 
besparelse på varmeregningen?

Så er COMFORT IP dit sikre valg!

Det er hurtigt og nemt at udskifte din gamle 
gulvvarmestyring med COMFORT IP. 

Og er dine fordelerrør af andet fabrikat end 
Pettinaroli? 

Intet problem! 

Vi tilbyder nemlig adaptere til langt de fleste 
fabrikater af fordelerrør, så du kun skal skifte 
selve styresystemet til gulvvarme - til Pettinaroli´s 
COMFORT IP.

Fordi COMFORT IP ikke sender mere varme ud i 
gulvvarmeslangerne end højst nødvendigt, giver 
det dig ikke kun en stabil og behagelig gulvvarme; 
det kan samtidig give dig besparelser på din 
varmeregning - helt op til 20%! 

En optimal varmefordeling giver en optimal 
varmeregning. En bonus for både miljøet og din 
pengepung. 

SPAR PÅ VARMEREGNINGEN
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Forhandler:

FORDELE VED COMFORT IP GULVVARMESYSTEM

• Enkelt og nemt at installere og regulere i dagligdagen

• Mulighed for SmartHome løsning med GRATIS app

• Fremtidssikret teknologi lige ved hånden

• Bringer komfortvarme ind i dit hjem

• Store besparelser på varmeregningen

• Perfekt løsning til nybyg og renoveringer 

• Kompatibel med diverse tilbehør, herunder lys, varme og alarm

• Kompatibel med Phillips Hue, Google Home mv.

• Virker både med iOS og Android
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