
Priva speelt continu in op de behoefte van eindgebruikers om zelf hun ideale 
binnenklimaat te creëren. Zo wordt persoonlijk comfort voor iedereen bereikbaar. Deze 
ambitie vertaalt zich in de Priva Comforte CX2: een multifunctionele naregelaar voor 
werk- en verblijfsruimten in utiliteitsgebouwen. Met deze unit creëert u in combinatie 
met diverse IO-modules en applicatiesoftware in elke ruimte een individueel en 
comfortabel klimaat. 

      PRIVA COMFORTE CX2
 Multifunctionele naregelaar voor maximaal persoonlijk comfort

WWW.PRIVA.COM/NL

Iedereen ervaart een comfortabel binnen-
klimaat verschillend. De een heeft het koud 
terwijl de ander het juist warm heeft of meer 
licht wil. Hoe fijn zou het zijn als gebruikers 
eenvoudig het klimaat in hun eigen werk- en 
leefomgeving kunnen regelen?

Om dit te realiseren heeft Priva haar aanbod 
in ‘persoonlijk comfort’ uitgebreid met Priva 
Comforte CX2. Met deze nieuwe, multi-
functionele en innovatieve naregelaar creëert 
u voor uw klanten een hoog niveau van 
persoonlijk comfort. 



Keuzevrijheid in comfort en design

Modulaire opbouw
Priva Comforte CX2 is modulair opgebouwd 
met een basismodule, voedingsmodule en 
diverse uitgangsmodules voor verwarming, 
koeling en ventilatie. Uw klant heeft de keuze 
uit verschillende HVAC-opties en 
uitbreidingsmodules. Ook de software is 
modulair opgebouwd. Er zijn diverse 
regelingen beschikbaar voor onder andere 
inductiesystemen, VAV-systemen, 
ventilatieluchtkoelers, vloerverwarmingen of 
koel- en klimaatplafonds. De regeltechniek en 
bedieningssoftware worden 
geprogrammeerd, geconfigureerd en 
onderhouden met Priva Top Control. 

De voordelen
> Integratie van verlichting, zonwering en 

HVAC-processen in één systeem 
> Modulaire opbouw en ruime keuzevrijheid 

in uitbreidingsmodules waardoor u vrijwel 
elk systeem kunt afstemmen op de 
specifieke wensen van de klant.

> Met de uitgebreide applicatiebibliotheek en 
een slim installatieconcept kunt u de 
installatie- en engineeringskosten verlagen 
en de kwaliteit verhogen

> Optie voor een stijlvolle bedienoplossing 
met Priva Touchpoint One

> Integratie van Priva Roombus: een plug-
and-play systeem dat door vaste 
configuraties en slimme netwerktopologie 
snel en foutloos is te installeren

Comforte CX2E modules voor nog snellere 
installatie
Recent is de Comforte-line uitgebreid met een 
vernieuwde basismodule en diverse voedings-
modules. Deze Comforte CX2E modules 
hebben nieuwe connectoren met afneembare 
veerdrukaansluitingen. Zo kunt u ze nog 
makkelijker en sneller installeren, zowel bij 
nieuwbouw als bij uitwisseling tijdens een 
service- of onderhoudsbeurt. Uiteraard zijn 
de nieuwe modules ook beschikbaar voor 
Priva Roombus. U herkent de producten met 
deze vernieuwde aansluiting aan de 
toevoeging van de E van EASY.

Interesse?
Voor meer informatie over Priva Comforte 
CX2 kunt u contact opnemen met Priva via 
+ 31 (0) 174 522 727, een e-mail sturen naar 
sales.building@priva.nl of een kijkje nemen 
op www.priva.com/nl/comforte.  
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PRIVA COMFORTE CX2 
DE UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN VAN PRIVA ROOMBUS

PRIVA ROOMBUS NETWERK
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