PRIVA BREIDT HAAR AANBOD IN ‘PERSOONLIJK COMFORT’ UIT
Zelf uw ideale binnenklimaat creëren waardoor u zich in elke werk- en verblijfsruimte
prettig en productief voelt? Met de totaaloplossing Persoonlijk Comfort bereikt u een hoog
niveau van individueel comfort.

Iedereen ervaart een comfortabel binnenklimaat verschillend. De een heeft het koud terwijl de
ander het juist warm heeft of meer licht wil. Hoe fijn zou het zijn als u zelf eenvoudig het klimaat
in uw eigen werk- en leefomgeving kunt regelen? Priva speelt hier continu op in en heeft haar
aanbod in ‘persoonlijk comfort’ uitgebreid met een nieuwe, innovatieve productenlijn.
Persoonlijk Comfort is een totaaloplossing voor het regelen van verwarming, koeling en ventilatie
en het besturen van de verlichting en zonwering. Het omvat drie unieke producten: een
multifunctionele naregelaar, een modern bedieningspaneel en Priva Roombus.

Priva Comforte CX2
Optimale keuzevrijheid in comfort én design tegen een lager energieverbruik; dat is waar de
Priva Comforte CX2 voor staat. Door de modulaire opbouw, bestaande uit een basismodule,
voedingsmodule en diverse uitgangsmodules, profiteert u van een hoog individueel comfort. Dit
pluspunt wordt nog eens versterkt in combinatie met de Priva Touchpoint One.

Priva Touchpoint One
Vormgeving en comfort komen samen in de Touchpoint One: een stijlvol bedieningspaneel dat
voor de Priva Comforte CX2 is ontwikkeld en dat iedereen kan besturen. Zo kunt u uw eigen
verwarming of verkoeling aanzetten, de zonwering bedienen en de lichtsterkte naar eigen wens
instellen via een gebruiksvriendelijke user interface. Het realiseren van individuele
klimaatwensen was nog nooit zo eenvoudig.

Priva Roombus
Met Roombus introduceert Priva een concept om uw technische installatie nog sneller en
gemakkelijker in te richten. Roombus is een plug-and-play systeem waarmee slimme Roombus
apparaten in het Priva gebouwbeheerssysteem kunnen worden geïntegreerd. Door vaste
configuraties en slimme netwerktopologie is Roombus snel en foutloos te installeren. Uit de
doos, de stekker erin, en klaar voor gebruik.
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