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Type  Koldt vand  Varmt vand  Gulvvarme  Højde  Dybde  Bredde 

Grundmodul        MM  MM  MM 

05  4  3  5  630  480  320 

06  6  5  6  630  480  380 

08  8  7  8  630  480  500 

10  10  9  10  630  480  600 

12  12  12  12  630  480  680 

ARO Bundmodul med gulvvarme- og  

brugsvands fordelerrør 

Let montage af alle rør hurtigt og let i ARO´s bundmodul.  

ARO´s Bundmodul sikrer en korrekt distribution af både koldt- og  

varmtb rugsvand samt radiator- eller gulvvarmemedie. Bundmodulet er 

fuldt isoleret iht. DS452, der sikre et minimalt varmetab fra  

installationen.  

ARO´s Bundmodul er velegnet til steder med minimal plads. 

Efter montering er der mulighed for at føre rør vandret igennem ARO 

bundmodulet via de store huller i siden. Der er også forberedt huller til 

deling af alle fordeler ledninger i bunden af bundmodulet. 

ARO Bundmodul med fordelerrør kan tilsluttes direkte til et væld af  

branchens mest brugte standard produkter. 

Bundmodulet kan leveres færdigt klar til installation med Pettinaroli 

COMFORT IP gulvvarmesystem med 2-12 kredse, som kan monteres og 

forbindes nemt og hurtigt. 

Fordele: 

• Fleksibel opbygning 

• Skræddersyet løsning 

• Hurtig montering 

• Nemt at servicere 

ARO Bundmodul med fordelerrør udføres i et stort udvalg af størrelser, 

alt afhængig af antal tilslutninger til hhv. koldt- og varmtvand samt antal 

tilslutninger til gulvvarme og radiator. 

Kontakt ARO på 66 11 28 78 eller på salg@aro-as.dk for en fleksibel  

løsning til netop dit projekt. 

OBS: Bundmodulet kan leveres efter dine specifikationer. 

NB: Bundmodul leveres også kun med rør og 3/4” T-stykker uden fordelerrør og gulvvarme til egen opbygning. 
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Gulvvarme: 

COMFORT IP systemet: 

EC-42010 

COMFORT IP trådløst gulvvarme-

styring. Styringen anvendes både 

som et simpelt og avanceret 

gulvvarmesystem via app til 

smartphones. 

A204 

En energibesparende tele-

stat, 230V, 1W med klik-

montering til Pettinaroli 

fordeler-system. 

EC-42090D 

En digital rumtermostat til 

trådløst gulvvarmesystem, 

868MHz i COMFORT IP  

system. 

EC-40001 

Access point i COMFORT IP 

serien. 

COMFORT IP styresystem til gulvvarme 


