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Wavin Sentio  
Golvvärmestyrning
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Framtidens golvvärmesystem

Wavin Sentio sätter en helt ny standard för styrning av golvvärme 

och inomhusklimat.

Wavin Sentio kommunicerar med alla delar i ditt värme- eller 

kylsystem och erbjuder helt nya möjligheter att ansluta och styra 

olika systemkomponenter. 

Wavin Sentio omfattar bland annat en centralenhet, expansions-

moduler, rumstermostater och sensorer och hela systemet kan 

styras via en app eller display.

Standarder/godkännanden

Wavin-Sentio är CE-märkt och godkänt för användning i EU.

Svensk Wavin är ISO 9001-certifierade. Läs mer på www.wavin.se.

SENTIO Centralenhet

Centralenheten är Sentio-systemets 

hjärna, enheten styr ditt värme- eller 

kylsystem efter någon av systemets för-

definierade eller dina egna profiler. Du kan 

ansluta upp till åtta värmekretsar direkt till 

centralenheten.

SENTIO Expansionsmoduler

Genom att komplettera Centralenheten med någon eller några av Sentio Expansions-

moduler utökar du enkelt systemets kapacitet med fler värmekretsar (åtta per modul) 

eller reläanslutningar. 

APP-styrning
Via Sentio app kan du enkelt styra din golvevärme och ställa in alla 

andra funktioner i ditt system via din mobiltlelefon.

 SENTIO ram för rumstermostat/sensor 

 SENTIO utomhussensor, trådlös 

 SENTIO utomhussensor, trådbunden

 SENTIO temperatursensor 

 SENTIO systemsensor 

 SENTIO extern antenn 

 SENTIO extern golvsensor

SENTIO rumtermostat

Sentio Rumstermostat har en snygg 

design och en diskret display som visar 

temperaturen i rummet. Den är enkel att 

ansluta till systemets centralenhet eller 

expansionsmoduler. Finns i en trådlös 

och en trådbunden version samt med 

IR-termostat för reglering av golvets 

yttemperatur.

SENTIO LCD-skärm

LCD-skärm ger dig tillgång till syste-

mets alla funktioner och inställnings-

möjligheter.

SENTIO rumsensor

Sentio rumsensor håller temperaturen 

på önskad nivå i miljöer där du inte vill 

använda rumstermostat.

Sentio rumssensorer har en snygg 

design och är enkla att ansluta till  

systemets centralenhet eller expan-

sionsmoduler. Önskad temperatur 

anger du enkelt i din app eller i LCD-

displayen.
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Internet www.wavin.com/sv-se | E-post kundservice.se@wavin.com | www.wavin.com

För mer detaljerad information om hur Sentio och dess komponenter fungerar, hänvisar  
vi till vår detaljerade manual som du hittar på våra webbplatser.


