PRIVA COMFORTE-LINE
EEN COMFORTABEL KLIMAAT IN IEDERE RUIMTE
Priva Comforte-line
Houdt uw collega van warmte, maar wilt u juist werken in een koele ruimte? De verschillende gebruikers
van een gebouw hebben uiteenlopende wensen. In een modern gebouw moet de klimaatregeling dan
ook flexibel zijn. Met de Priva Comforte-line is dat mogelijk. Deze regelaars zorgen in elke ruimte voor
een comfortabel klimaat.

Een totaaloplossing
Integratie van HVAC, verlichting en zonwering

Maximale flexibiliteit
Individuele klimaatinstellingen voor elke ruimte

Bespaar energie
Lager energieverbruik

Lagere investering
Lagere kosten vanwege de eenvoudige installatie

Een oplossing voor persoonlijke wensen
Als u klimaatregeling, verlichting en zonwering vanuit één centraal punt wilt bedienen, is de Priva
Comforte-line de ideale oplossing. Nu kunt u individuele behoeften met elkaar synchroniseren en
profiteren van een beter individueel comfort. Bovendien krijgt u een lagere energierekening, omdat de
klimaatbeheersing alleen wordt ingezet voor de werkplekken die in gebruik zijn.

Modulair ontwerp
Alle Comforte modellen hebben een modulair ontwerp bestaande uit een basismodule, een
voedingsmodule en verschillende uitgangsmodellen. U kunt kiezen uit verschillende HVAC-opties en
extra modules. Er zijn verschillende bedieningselementen beschikbaar voor een perfect beheer van
inductiesystemen, VAV-systemen, ventilatieluchtkoelers, vloerverwarming en klimaatplafonds voor
verwarmen en koelen.

Snel en eenvoudig
Om alles nog gemakkelijker te maken, hebben we Priva Roombus ontwikkeld: een manier om technische
installaties nog sneller en eenvoudiger te configureren. Dit is een plug & play optie voor het integreren
van slimme Roombus technologie in uw Priva gebouwbeheersysteem. Dankzij de vaste configuratie en
slimme netwerktopologie kan Priva Roombus snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.

Per verdieping geregeld
Wilt u het klimaat op elke verdieping snel en gemakkelijk regelen? Het kan met Priva Top Control! U
kunt afzonderlijke regelaars samenvoegen in de verschillende software units die u gebruikt. Zo kunt u ze
afstellen zonder dat u een volledig nieuwe infrastructuur nodig hebt wanneer het gebruik van uw
gebouw verandert. Zo kunt u kostbare aanpassingen aan uw installatie voorkomen.

Comfort en design
Geavanceerde ruimteregeling vraagt om een elegante schakelkast. Comfort, design en gebruiksgemak
vormen samen de Priva Touchpoint One, een modern bedienapparaat speciaal ontwikkeld voor kantoren,
hotels en scholen. Met de gebruiksvriendelijke interface van de Priva Touchpoint One kunnen gebruikers
hun eigen verwarming of koeling inschakelen, zonwering bedienen en de intensiteit van het licht
aanpassen.

WILT U PERSOONLIJK COMFORT VOOR ALLE GEBRUIKERS VAN HET GEBOUW?
Download onze leaflet voor meer informatie

MODULAIR ONTWERP
Modules kunnen vrij worden gekozen

PERSOONLIJK COMFORT
In combinatie met Priva bedieningspaneel

WILT U EEN COMFORTABEL BINNENKLIMAAT, AFGESTEMD OP INDIVIDUELE BEHOEFTEN?
Laat het ons weten!

WILT U MEER WETEN OVER DE PRIVA COMFORTE-LINE?
Wij staan voor u klaar!
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