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1. CONNECT

Sentio er Wavins nye system til styring af varme. Fundamentet for designet er de solide egenskaber, vi kender
fra gulvvarmesystemet AHC 9000 - og så bare meget
mere. Sentio er en platform. Den styrer gulvvarmen,
den har indbygget vejrkompensering, og så kan den
kobles sammen med Calefa fjernvarmeunits. Sentio er
bygget til udvikling, og løbende vil flere features komme
til. Systemet er designet med smarte og logiske egenskaber, der gør intallation og brug til en ukompliceret
3-trins løsning: Connect-Set-Go.

Sentios Styreenhed er meget nem at installere og har
8 kredse. Der kan tilsluttes op til 24 rumtermostater, 16
telestater og styring af to blandekredse med eller uden
vejrkompensering. Ved behov for flere end 8 kredse tilsluttes et Sentio Udvidelsesmodul. Styreenheden består af to dele: En installationsdel med farvekodede terminaler og et frontpanel, hvor al elektronik er placeret og
dermed beskyttet under installationen.

Sentio er baseret på nyeste teknologi, brugervenlighed
for alle, lækkert design, farvekodede terminaler - og naturligvis en tilhørende App til nem og enkel betjening af
systemet. God fornøjelse med Sentio.
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Den nye Sentio Rumtermostat er diskret og enkel i
designet og fungerer med en touch- og slidefunktion.
Den viser både rumtemperatur og luftfugtighed og lyser
kun ved brug. Lyset tilpasser sig omgivelserne. Sentio
Rumsensor er samme termostat blot uden display.

T: +45 8696 2000

Windows program på laptop

Sentio App

Sentio Display

2. SET

3. GO

Sentio systemet kan sættes i drift helt enkelt ved brug
af knapperne på fronten af styreenheden - akkurat som i
AHC 9000 systemet.

Sentio App’en er intuitiv at bruge og har en ren og moderne brugergrænseflade.

Skal Sentio kobles op mod andre systemer anvendes
Sentio Display eller et Windows-program på laptop.
Sentio Display er en LCD touch skærm med en brugervenlig menustruktur.

Slutbrugeren kan bruge app’en til hurtig planlægning og
til at indstille eller justere individuelle rum- og sektortemperaturer. Den kan styre flere hjem eller dele komfort indstillinger med flere brugere. Det er det, vi kalder smartere
varme & køling.

Sentio leveres med en række pre-definerede profiler og
et højt niveau af fleksibilitet, hvor indstillingerne nemt
ændres.

Se også alle komponenter og varenumre bagest i brochuren

wavin.dk
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Wavin Academy
Træning, læring
og videndeling
Wavin Academy er mødested for vores kunder, samarbejdspartnere, studerende, erhvervsfolk og politikere,
når viden om og løsninger til vandets infrastruktur er i
fokus.
Vores akademi er et dynamisk hus. Her undervises installatører, entreprenører, ingeniører, grossister og studerende i vores produkter og løsninger.
Her mødes kunder og sælgere for at tale projekter, lokalerne bruges til elevture og gruppemøder og uddannelsesinstitutioner besøger os i forbindelse med undervisningen.
Du kan altid kontakte os for at høre mere om et besøg i
Wavin Academy.

RING
Ring til os og hør om mulighederne for et besøg,
hvor I bliver klædt på til at sælge, installere og vedligeholde Sentio.

86 96 20 00
How To
Så nemt kan det gøres
På vores Youtubekanal har vi lagt en række How-to videoer for Sentio, der viser dig alt fra montering af styreenheder til oprettelse af genveje på displayet. Du finder
desuden en masse andre videos til inspiration og viden
om vores mange produkter.
Find Wavin Denmark på Youtube
www.youtube.com/user/WavinDenmark
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T: +45 8696 2000

Wavin All Inclusive
Lad os kode dine komponenter
Wavin All inclusive er en service, der giver dig mulighed
for at fokusere på installationen af gulvvarmekomponenterne frem for tilmelding af rumtermostater og montering
af telestater.
I Wavin All Inclusive løsningen koder og monterer vi dine
komponenter før levering, så de er klar til brug, når du
har monteret den sidste rumtermostat på væggen.
Brug din tid fornuftigt – brug os!

Brug den sparede tid på dit næste projekt
Minimér risikoen for fejlkodning på stedet
Uden meromkostninger

Wavin All inclusive tilbydes til både Sentio og AHC 9000.

Ny emballage
Synligt og brugervenligt
Sentio har fået sit helt eget emballagedesign, så
den er nem at finde på hylderne i butikken.
På emballagen er der trykt stregtegninger, der
hjælper dig med hurtigt at skelne de enkelte komponenter fra hinanden.

wavin.dk
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Sentio produktliste
Sentio rumtermostat
og telestat

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio rumtermostat og telestat, fortrådet

3077024

466333124

Sentio rumtermostat og telestat, trådløs

3077025

466333125

Sentio rumtermostat og telestat, IR trådløs

3077026

466333126

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio rumsensor og telestat, fortrådet

3077027

466333127

Sentio rumsensor og telestat, trådløs

3077028

466333128

Sentio ramme for
rumtermostat/sensor

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio ramme for rumtermostat/sensor

4063803

466333803

Sentio Styreenhed

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio Styreenhed, 1-8 kredse

4064446

466333811

Sentio Udvidelsesmodul,
8 kredse

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio Udvidelsesmodul, 8 kredse

4063800

466333058

Sentio Udvidelsesmodul,
6 relæer

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio Udvidelsesmodul, 6 relæer

4063801

466333056

Sentio Display

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio Display

4063802

466333801

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio udendørs sensor, fortrådet

4063806

466333806

Sentio udendørs sensor, trådløs

4063807

466333807

Sentio rumsensor
og telestat

Sentio udendørs sensor
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Sentio udendørs
temperaturføler

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio udendørs temperaturføler

4063808

466333808

Sentio anlægsføler

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio anlægsføler

4064150

466333830

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio ekstern antenne

4063809

466333809

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio ekstern gulvføler, fortrådet

4063810

466333810

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio servomotor

4064829

466333835

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Tigris telestat NC 24 volt

4054937

403596124

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Sentio forbindelseskabel til PC

4064828

466333828

Sentio ekstern antenne

Sentio ekstern gulvføler

Sentio servomotor

Tigris telestat

Sentio forbindelseskabel

wavin.dk
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Overlegen under og over jorden
www.wavin.dk

Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution
Waste water drainage | Cable ducting

Vederlagsfri
bistand/vederlagsfrie
serviceydelser
såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af
kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv.
Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for.
© 2016 Wavin

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel Tel. +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk | E-mail wavin.dk@wavin.com
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Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske)
specifikationer på produkterne. Alle informationer
i denne publikation er afgivet i god tro og menes
korrekte for tidspunktet for publikationens udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler
eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer
og montage skal altid følge den gældende montagevejledning.

