Avanserte funksjoner
Quantum romtermostat har flere smarte
funksjoner som kan spare deg for både
tid, energi og penger. Fra appen kan romtermostaten styres sammen med andre
smarthusenheter fra Arjonsmart®-serien.
Har du allerede et vannbårent anlegg
kan du enkelt oppgradere med fremtidsrettet Arjonsmart® app styring.

Slank

Luftfuktighetssensor

Enkel meny

Kablet romtermostat (230V) 10 mm.
Oppladbar romtermostat 11 mm.

Innebygget sensor for relativ
luftfuktighet.

Enkel å installere, enkel å bruke.

3,25’’

Stor skjerm

Strømforsyning

Enkel navigering på den store
opplyste skjermen.

Romtermostaten er tilgjengelig som
kablet (230V) og oppladbar versjon.

”

Visste du at du kan få
Enova-støtte ved å installere
Arjonfloor®!”

ARJONFLOOR®
– fremtidens varmeløsning!
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Ta kontakt med din rørlegger for hvilke løsninger som passer for deg!

Komfort med lune gulv
og jevn varme!
Dette får du med Arjonfloor®:
• Fritt valg av energikilde med mulighet for bytte på et senere tidspunkt. 		
Med energikilde menes det: bio, varmepumpe, solenergi, fjernvarmeog nærvarmeanlegg eller elektrisitet.
• Fri møblering uten å måtte ta hensyn til panelovner eller andre synlige
varme kilder.
• Trådløs romtermostat med oppladbart batteri og mange smarte 		
funksjoner.
• Mulighet for smarthusfunksjonalitet med app-styring.
Kostnader med Arjonfloor®
Vannbåren gulvvarme har fått et uheldig rykte på seg til å være et kostbart
varmesystem. Det ryktet ønsker vi å endre på.
Kostnaden avhenger av flere ting; Er det snakk om nybygg eller renovering? Eksisterer det et vannbårent varmeanlegg fra før? Husk at det også
er mulig å gi nytt liv til et gammelt vannbårent anlegg ved å oppgradere
styringsenheten og romtermostatene.
Skal det bygges nytt opererer Enova med installasjonskostnader fra
kr 500/m2 ved valg av den enkleste leggemetoden.
Enova-støtte
Merk deg også at du kan få Enova-støtte dersom du legger om til
vannbåren varme. Vi anbefaler også å lese Enovas kjøpsveileder for
vannbåren varme med mange nyttige tips til ting du bør tenke på.

Varmekilde
Bruk for eksempel varmtvannsbereder med uttak for gulvvarme, såkalt dobbelmantlet bereder. Alternativt kan du bruke en varmepumpe luft-til-vann.

Leggemetoder
• Lavtbyggende plater – sparer byggehøyde og fordeler varmen raskt.
• Varmerørene støpes i betong eller legges i sponplater.
• Om du har mulighet, kan varmerørene legges i Easy plater under 		
toppsjiktet som gir deg rask responstid og bedre energiutnyttelse.
Den mest benyttede metoden er nedstøpt i betong, enkelt!
Når du har bestemt varmekilde og gulvløsning, åpner det seg en rekke
muligheter for fleksible løsninger for å kontrollere varmen.
Arjonsmart®
Ønsker du et system som kan tilpasses uavhengig av hvor du er? Glemte
du å aktivere feriemodus før du dro på hytta? Klager noen i husstanden
på at det er for kaldt når du selv ikke er hjemme? Ikke noe problem! Med
Arjonsmart® kan du på en enkel og brukervennlig måte fjernstyre det
vannbårne anlegget ditt —til og med sammen med andre smarthusenheter.
Styr alt fra én app
Arjonsmart® er Armaturjonssons smarthussystem som styrer alt fra elektriske enheter som plugges i stikkontakten (lys, panelovner osv.) til Arjonfloor®,
radiatorer og vår egenutviklede vannstoppventil, Arjonstop®
Connect. Systemet er egnet for de aller fleste typer bygg og noen velger å
ha det både hjemme og på hytta. Har du tilgang til både strøm og internett
kan du nemlig bruke Arjonsmart® som et alternativ til ”ring-hytta-varm” med
vannbåren varme og/eller panelovner som varmekilde.

