
Komfort og sikkerhed i DIT hjem!

COMFORT IP startpakker til:
 • rumopvarmning 
 • lysstyring 
 • alarmsystem (indbrud)
 • alarmsystem (brand)

Med blot ét access point kan alle komponenter indenfor COMFORT IP serien kobles sammen.  
Dette giver mulighed for at overvåge, indstille og regulere alle komponenter med den GRATIS app 
”ALPHA IP”.
Nemt og enkelt og lige ved hånden. 

Ét access point

Én app

Ét samlet overblik

VARME LYSSTYRING SIKKERHED

GRATIS APP
”ALPHA IP”



COMFORT IP 
STARTPAKKE - radiator

Denne pakke (ECSP-40329) består af: ét ac-
cess point, én trådløs bevægelsessensor og én 
repeater. 

Med dette sæt kan man i ét rum få lyset 
tændt når man træder ind i rummet. Nemt og 
bekvemt når man kommer hjem en sen aften-
time!

Et antal lamper tilsluttes repeateren, som 
sættes i en almindelig stikkontakt. Bevægel-
sessensoren monteres i loftet, så den kan re-
gistrere, når der trædes ind i rummet og give 
besked til repeateren om at tænde lyset.

Access pointet skaber forbindelsen til inter-
nettet og dermed er det muligt at overvåge, 
kontrollere og indstille komponenterne, med 
en smartphone.

UDVIDELSESPAKKE – LYS (ECUP-40629):

Består af: én trådløs bevægelsessensor og én 
repeater. STARTPAKKEN kan til enhver tid ud-
vides med udvidelsespakken. Systemet kan i 
princippet udvides ubegrænset også med an-
dre komponenter inden for IP-serien.

Denne pakke (ECSP-40303) består af: ét ac-
cess point, én digital radiatortermostat og én 
vindue-/dør kontakt. 
Den digitale radiatortermostat og vindue-/
dør kontakten kan via access pointet ”snakke” 
sammen. Radiatortermostaten får besked fra 
kontakten om, at der skal skrues ned for var-
men, hvis f.eks. vinduet, hvor kontakten er 
monteret, åbnes. 
Godt for samvittigheden og miljøet, når gam-
mel teknologi udskiftes med ny og energiven-
lig teknologi!
Access pointet skaber forbindelsen til inter-
nettet og dermed er det muligt at overvåge, 
kontrollere og indstille på de enkelte kompo-
nenter, som er tilsluttet access pointet, med 
en smartphone via den GRATIS app ”ALPHA 
IP”.
UDVIDELSESPAKKE – RADIATOR (ECUP-
40603):
Består af:  én digital radiatortermostat og én 
vindue-/dør kontakt. STARTPAKKEN kan til en-
hver tid udvides med udvidelsespakken. Det 
kan i princippet udvides ubegrænset.

COMFORT IP 
STARTPAKKE - lys



COMFORT IP 
STARTPAKKE - brand

Denne pakke (ECSP-40334) består af: ét ac-
cess point og tre trådløse røgalarmer.

Med dette sæt vil røgalarmerne blive aktive-
ret ved røgdannelse i et af de rum hvor røg-
alarmerne er placeret. Ligeledes vil man få en 
alarm via sin telefon om at røgalarmerne er 
blevet aktiveret og derved kan man reagere 
selvom man ikke er hjemme i huset.

Access pointet skaber forbindelsen til inter-
nettet og dermed er det muligt at overvåge, 
kontrollere og indstille på de enkelte kompo-
nenter, som er tilsluttet access pointet, med 
en smartphone via den GRATIS app ”ALPHA 
IP”.

Alle pakkerne er kompatible med COMFORT 
IP og ALTECH V3 IP gulvvarmestyresystem. 

Dette betyder, at man til enhver tid kan få 
COMFORT IP gulvvarmesystem samt de be-
skrevne pakker til at ”snakke” sammen og det 
hele kan overvåges, kontrolleres og indstil-
les fra telefonen via den samme GRATIS app 
”ALPHA IP”.

Denne pakke (ECSP-40333) består af: ét ac-
cess point, én trådløs bevægelsessensor, én 
trådløs sirene og én vindue-/dørkontakt. 

Hvis der er noget, der rører sig i det rum, hvor 
en bevægelsessensor er monteret og tilslut-
tet, eller vindue-/dørkontakten bliver aktive-
ret, vil man med dette sæt få en alarm via sin 
telefon, som man kan reagere på. Samtidig vil 
sirenen også gå i gang i huset.  

Access pointet skaber forbindelsen til inter-
nettet og dermed er det muligt at overvåge, 
kontrollere og indstille på de enkelte kompo-
nenter, som er tilsluttet access pointet, med 
en smartphone via den GRATIS app ”ALPHA 
IP”.

UDVIDELSESPAKKE – ALARM (ECUP-40633):

Består af: én trådløs bevægelsessensor og en 
vindue-/dørkontakt. 

STARTPAKKEN kan til enhver tid udvides med 
udvidelsespakken og indgå i den samlede 
overvågning af huset. 

COMFORT IP 
STARTPAKKE - alarm
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Pakkerne kan i princippet udvides ubegrænset. 
Der kommer hele tiden nye komponenter til 
COMFORT IP systemet, som kan kobles til det 
eksisterende system der er installeret.

Alle STARTPAKKER og øvrigt tilbehør i COM-
FORT IP serien, herunder til varmesystemer, 

lysstyring og alarmsystemer kan købes i Petti-
narolis web-shop på www.pettinaroli.dk.

Pettinaroli sælger COMFORT IP gulvvarmesy-
stemet igennem din lokale VVS-installatør. 

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål!

Følg os på:

Rev. 10-2017


