
Luk fremtiden ind i dit hjem!
COMFORT IP er en produktserie til gulvvarme, lysstyring og sik-
kerhed.

Flere af produkterne kan bruges hver for sig, men du har også 
mulighed for at tilgå systemet med din smartphone via et access 
point.

Med den GRATIS app (ALPHA IP) kan du kontrollere/overvåge sy-
stemet samt modtage en alarm ved  markante temperatursving-
ninger, indbrud, brand etc.
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GULVVARME LYSSTYRING SIKKERHED
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COMFORT IP 
- varmesystem
Fremtidens gulvvarmesystem!
- SmartHome løsning
To styresystemer i ét og samme produkt!
Et simpelt stand-alone gulvvarmesystem kan blive til en avance-
ret SmartHome løsning ved blot at tilkøbe et access point!

Radiatortermostat. Passer til alle gængse radiatorventiler. Kan 
med fordel kombineres med access point og vindues- og dør-
kontakt.

Vindues- og dørkontakt. Registrerer hvis døren/vinduet bliver 
åbnet. Via access pointet kan varmen i gulvvarmen eller radiato-
ren blive sænket.

Access point. Hjertet i systemet, hvis du vil have den avancere-
de løsning med app- styring og overblikket over alle funktioner.
VVS-nr. 40 3582 401

Digital rumtermostat til gulvvarme. Er et MUST, hvis du går ef-
ter den avancerede gulvvarmeløsning med app-styring.
VVS-nr. 40 3582 491

Analog rumtermostat til gulvvarme. Kan anvendes til gulvvar-
mestyring, hvis du IKKE ønsker den avancerede løsning.
VVS-nr. 40 3582 490

Gulvvarmestyring 6- eller 10 kredse. Kan både bruges som et 
alm. stand alone system og en avanceret løsning.
VVS-nr. 40 3582 406 og 40 3582 410



COMFORT IP 
- lysstyring
SPAR på el-regningen ved bl.a. at kunne slukke ly-
set centralt!
Mulighederne er mange, og komponenterne kan kombineres på 
mange forskellige måder, også indenfor de tre områder; varme-
system, lysstyring og sikkerhed!

Repeater/strømudtag, 230V. Aktiverer forbundne enheder og 
kan samtidig anvendes som repeater.

Vægkontakt 1 zone. Komme/gå kontakt, hvor tilsluttede enhe-
der kan tændes/slukkes på én gang.

Vægkontakt 3 zoner. Komme/gå kontakt, hvor op til tre grupper 
af tilsluttede enheder kan tændes/slukkes på én gang.

Trådløs multi IO box. Med denne boks kan  cirkulationspum-
per, kedler, varmepumper mv styres.

Indbygningsrelæ. Afbryder strømmen til lyskilden. Styringen kan 
ske via et tastetryk/fjernbetjening og/eller app´en.

Strømudtag med energimåler. Afbryder på knappen på forsiden 
eller via app´en. Energimålingen/energiforbruget kan aflæses i 
app´en.



COMFORT IP 
- sikkerhed
Systemer - der skaber tryghed i dagligdagen!
Lige fra en bevægelsessensor registrerer aktivitet til en dør eller 
et vindue åbens eller en røgalarm går igang, så kan du via din 
smartphone få besked herom!

Sensor til vinduesgreb. Registrerer om grebet står i åben eller 
lukket tilstand. Alarmen kan ikke slås til, hvis vinduet er åbent.

Trådløs bevægelsessensor indendørs. Registrerer bevægelse i 
rummet og sender dermed en alarm.

Trådløs bevægelsessensor, udendørs, hvid. Registrerer bevæ-
gelse i omgivelserne og sender dermed en alarm.

Trådløs røgalarm. Batteridrevet (10 års levetid). OBS iflg. dansk 
bygningsregelment skal mindst én røgalarm være tilsluttet 230V.

Trådløs sirene - styres gennem app´en. Kan overvåge en lang 
række komponenter, herunder bevægelsessensorer, sensor til 
vinduesgreb, dør/vindueskontakt etc. 

Trådløs bevægelsessensor, udendørs, antracitgrå. Registrerer 
bevægelse i omgivelserne og sender dermed en alarm.



Til COMFORT IP systemet kommer der hele tiden nye komponen-
ter, som kan kobles til det eksisterende system.

Pettinaroli sælger gulvvarmesystemet igennem din lokale 
VVS-installatør, men alt tilbehøret til varmesystem, lysstyring 
og alarmsystem kan købes i vores web-shop  på www.petti-
naroli.dk.

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål!

Fjernbetjening - nøglering. Nem og enkel tilgængelighed til 
hjemmets systemer, når du er på vej ud og ind af hjemmet.

Fjernbetjening - 4 zoner. Nem og enkel tilgængelighed til hjem-
mets systemer, indenfor hjemmets fire vægge.



PETTINAROLI A/S er leverandør af kvalitetskomponenter og kom-
plette systemløsninger til den danske VVS-branche, herunder kug-
lehaner, ventiler og gulvvarmesystemer med dertil hørende simple 
og avancerede styresystemer. 

Derudover har Pettinaroli samhandel med en lang række                         
europæiske virksomheder. 

PETTINAROLI A/S • Mandal Allé 21 • 5500  Middelfart
Tlf. 6341 0900 • fax 6341 6660

info@pettinaroli.dk • www.pettinaroli.dk

Følg os på:


