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1. PIEVIENOT
2. UZSTĀDĪT 

3. VADĪT
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Sentio Centrālais vadības bloks
Ar centrālās vadības bloku vienmēr var kontrolēt grīdas 
temperatūru caur viedo ierīci gadiem. Centrālais bloks 
kontrolē 8 zonas, 16 izpildmehanismus, jā arī 2 relejus 
un 2 cirkulācijas sūkņus. Ja jums ir nepieciešama vadība 
vairāk nekā 8 zonām paplašināšanas moduli var savienot 
ar galveno ierīci. Šī ierīce nodrošina lielisku komfortu un 
energoefektivitāti.

Komponenti Nr.
Centrālais vadības bloks 8 zonas/ 
16 izpildmehānismi

4063797

Papildmodulis centrālajam vadības blokam  
8 zonas/16 izpildmehānismi

4063800

Papildmodulis centrālajam vadības blokam ar  
6 relejiem

4063801

Antena 4063809

Sentio termostats
Sentio termostats ir moderns dizains, intuitīvs un rāda 
informāciju tikai tad, kad to vēlaties. Ekrānā parādās 
informācija par telpu temperatūru un mitrumu. Simbolu 
spilgtuma intensitāte automātiski pielāgojas istabas 
apgaismojumam, tāpēc informācija, kas jums būs labi 
redzama gan mijkrēslī, gan spilgtā gaismā. Izvēlei pieejami 
termostati ar papildu infrasarkano sensoru, kas mēra precīzu 
grīdas virsmas temperatūru. Jūs variet izvēlēties vienu no 
trim termostata iestatījumiem komforta režīmam.

Komponenti Nr.
Vadu termostats 3077000
Bezvadu termostats 3077001
Bezvadu termostats ar infrasarkano sensoru 
virsmas temperatūras mērīšanai

3077004

Sienas rāmis termostatam 4063803
Grīdas sensors ar vadu* 4063810

*piederums grīdas temperatūras mērīšanai. Kabeļa garums 3 m  
Pievieno vadu termostatu vai vadu telpas sensoru

Telpas sensors
Sentio istabas sensori veic termostata funkciju, tiem nav 
ekrāna. Kad sensori ir uzstādīti, tie fiksēs temperatūras 
un mitruma datus, un jūs variet kontrolēt visu SENTIO 
lietojumprogrammu viedierīcēs (tālrunis, planšetdators, 
dators).

Komponenti Nr.
Vadu telpas sensors 3077002
Bezvadu telpas sensors 3077003

Sentio LCD skārienekrāns
LCD skārienekrāns ir papildu palīgierīce, ko var izmantot 
visām SENTIO ierīcēm. Iepriekš iestatīti vadības profili 
padara to viegli un ērti lietojamu. Jums nav vajadzīgas 
programmēšanas prasmes, jo viss ir vienkāršs un skaidrs. 
Šis ekrāns aptver visas Sentio sistēmas ietojumprogrammas 
un iestatījumus, bet to var pārvaldīt viedtālrunis vai 
klēpjdators.

Komponenti Nr.
LCD vadības ekrāns 4063802

Sentio mainīs jūsu viedokli par 
grīdas apsildi un dzesēšanu
Sistēma ir paredzēta, lai nodrošinātu grīdas apsildi un 
dzesēšanu ierīces ir viegli un ātri darbināmas. Wavin Sentio 
produktu grupa ietver centrālo vadības bloku (CCU) istabas 
termostatus, sensorus un LCD kontroles ekrānu. Turpmāk 
ir pieejama automātiska klimata kontroles sistēma daudz 
ātrāka un vieglāka. Ēku pārvaldīšana jūsu temperatūra, jūs ne 
tikai jutīsieties augstāku komforta līmeni, bet jūs piedzīvosiet 
ievērojami zemākas darbības izmaksas.

Wavin Sentio App
Jūs varat izmantot Wavin Sentio App viedierīcēm lejupielādēt 
no Google Play un / vai App Store. Tas ir ērti, tā ir 
vienkāršība un vienmērīga vadība,komandas atsevišķām 
telpām vai visai vadībai ēkā. No šī brīža jūs varat pilnībā 
kontrolēt savas dzīves vai darba telpas neatkarīgi no klimata 
jebkurā pasaules vietā. Jūs variet savu Sentio vadību pārsūtīt 
citai personai no savas viedierīces, jo sistēma ietver arī 
šo. To mēs saucam par reālu kontroli telpām apkurei un 
dzesēšanai!
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