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Produktbeskrivelse

Sentio er vår nyeste styreenhet for gulvvarme, og setter en helt ny

standard hva gjelder funksjonalitet og muligheter. Wavin Sentio

kan kommunisere med en rekke komponenter i ditt varme eller

kjølesystem, har også en mengde tilkoblingsmuligheter og

signalutveksling.

Wavin Sentio består av en sentralenhet, utvidelsesmoduler,

romtermostater og sensorer, samt kan den styres via App.

Standarder/godkjenninger

Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU

og alle tidligere EFTA-land.

Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001

Les mer på www.wavin.no

Sentralenheten for varme og kjøling er  
hjertet i SENTIO systemet. Ved å velge en 
 av de predefinerte profilene, vil SENTIO 
kontrollere varme eller kjøleanlegget.
Du har 8 innganger, og 16 utganger til 
rådighet.

Utvidelsesmodulen kobles sammen  
med sentralenheten i SENTIO-systemet.
Du har 8 innganger, og 8 utganger til 
rådighet.

Utvidelsesmodulen kobles sammen med 
sentralenheten i SENTIO-systemet. 6 spen-
ningsfrie reléer til rådighet

SENTIO Styreenhet SENTIO Solutions utvidelsesmoduler

SENTIO Romtermostat

SENTIO romtermostaterer har et tiltalende 
design, og et dempet display som viser  
temperaturen i rommet. Tilkobling mot  
SENTIO sentral, eller utvidelsesmoduler  
går lekende lett. Skjermen kan selvsagt 
styres ved lett berøring.
Foruten en masse funksjoner, kan  
skjermen låses i en ønsket innstilling.

SENTIO LCD-Skjerm

SENTIO LCD-skjermen finner du  
alt av parametre for å sette opp  
ditt system.

SENTIO romtsensorer

SENTIO romtsensorer har et tiltalende  
design. Tilkobling mot SENTIO sentral,  
eller utvidelsesmoduler går lekende lett.
Sensoren kan settes opp via LED skjerm  
eller den tilgjengelige appen.

For ekstern kontroll av ditt system, finnes det selvfølgelig  
en APP der du kan styre og kontrollere alle funksjonene i  
ditt varme eller kjøleanlegg. For mer detaljerte forklaringer  
av virkemåter og funksjoner for SENTIO komponenter og  
system, henviser vi til vår detaljerte manual på våre 
 hjemmesider.

SENTIO ramme for romtermostat/sensor
SENTIO utendørssensor, trådløs
SENTIO utendørssensor, kablet
SENTIO temperaturføler
SENTIO anleggsføler
SENTIO ekstern antenne
SENTIO ekstern gulvføler
SENTIO forbindelseskabel, PC

APP Styring


