GULV VARME

ALPHA
NY GENERATION AF GULVVARME

Med intelligent varmestyring af din gulvvarme
får du stabile temperaturer og et behageligt
indeklima i dit hjem.

Få et behageligere indeklima og
op til 20% mindre varmeregning
Du tilbringer mange timer i dit hjem.
Derfor er det vigtigt, at din bolig er et rart
og behageligt sted at være. Stabil temperatur giver dig et godt indeklima. Det skal
være sådan, at du ikke tænker over temperaturen i rummet. Derfor bør du ikke gå
på kompromis med dit gulvvarmesystem.
DU SLIPPER FOR
TEMPER ATURUDSVING
Vidste du, at temperaturudsving på bare én grad i
rummet tydeligt kan mærkes? Det er
derfor ikke ligegyldigt, om dit gulvvarmesystem
rammer netop den temperatur, du ønsker.
Alpha er den nyeste generation af intelligent og
fintfølende gulvvarmestyring, som opretholder
en komfortvarme med minimale temperaturudsving. Styringen regulerer tilførslen af varme efter
hjemmets varmebehov. Det giver dig en stabil og
behagelig temperatur i alle rum i modsætning til
tidligere generationer af gulvvarme.
Hvis du vælger Pettinaroli Alpha gulvvarme, har
du hele tiden en behagelig temperatur i alle rum –
uden større udsving.

DU SPARER OP TIL 20% PÅ
VARMEREGNINGEN
Fordi Alpha ikke sender mere varme ud i gulvvarmeslangerne end højst nødvendigt, oplever
du en stabil og behagelig gulvvarme. Du opnår
samtidig store besparelser på din varmeregning
i forhold til ældre gulvvarmeanlæg – helt op til
20%!
En optimal varmefordeling giver nemlig en optimal varmeregning. En bonus for både din pengepung – og for miljøet.

TIDSLØST OG ENKELT DESIGN
Du indstiller den ønskede temperatur på Alphas
smarte rumtermostater i enkelt, tidløst design.
Du vælger selv om, den skal have hvid eller sort
ramme.
Den aktuelle rumtemperatur vises altid på den
digitale rumtermostats skærm.

FR A SMART TIL SMARTHOME
Du kan let udvide Alpha til et Smarthome-system og få fuld kontrol gennem app’en Alpha
Smart på din mobil.
Den diskrete gateway forbindes trådløst til systemet og kan placeres lige dér, hvor du ønsker
det. Download så app’en (iOS/Android) og du er
i gang – uanset hvor du er henne. Også når du
er på ferie. Med samme app kan du også fjernbetjene varmesystemet i dit fritidshus, så der er
lunt og rart, når du kommer frem.

DIT INTELLIGENTE HJEM
Vælger du at benytte SmartHome-løsningen, er
der næsten ikke grænser for, hvor intelligent dit
hjem kan blive. Du kan tilslutte digitale radiatortermostater og vindues-/dørkontakter fra vores
program af tilbehør. Det hele kan ”snakke sammen”, så din radiator for eksempel skruer ned for
varmen, når du åbner vinduet.
Som prikken over i’et kan du koble systemet til
Google Home, Apple Hjem eller Amazons Alexa
– og dermed stemmestyre dine komponenter:
“Hey Google, skru op til 24 grader i stuen”. Integrationen til disse systemer giver også mulighed
for at koble det sammen med din lysstyring, dit
musikanlæg, alarmen…ja, kun fantasien sætter
grænser i den digitale verden.

OGSÅ IDEELT TIL RENOVERING
Du kan selvfølgelig altid vælge Alpha gulvvarme
til et nyt hus. Men ønsker du at ændre dit eksisterende styresystem til det nye intelligente Alpha?
Og dermed få et behageligt indeklima og en lavere varmeregning? Så kan du sagtens gøre det.
Det er både hurtigt og nemt at udskifte din gamle gulvvarmestyring med Alpha. Også hvis dine
fordelerrør er af andet fabrikat end Pettinaroli.
Vi tilbyder nemlig adaptere til langt de fleste
fabrikater, så du kun skal skifte selve styre
systemet til din gulvvarme.

Tag en snak med din VVSinstallatør om dine muligheder.

Dine fordele med Alpha gulvvarme

•
•
•
•
•
•
•

Enkelt og nemt at installere og regulere i dagligdagen
Behageligt indeklima med stabile temperaturer i dit hjem
Perfekt løsning til både nybyg og renovering
Du sparer op til 20% på varmeregningen
Kan fjernbetjenes med en gratis app (iOS og Android)
Mulighed for SmartHome løsning med styring af lys, radiatorer, alarmer mv.
Kan bruges sammen med Phillips Hue, Google Home mv.

Algoritmen hvorpå Alpha styresystemet opnår en energibesparelse er certificeret hos tyske TÜV.
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