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Aplikacja Sentio, dostępna w sklepach Google Play
i App Store, jest intuicyjna oraz cechuje się przejrzystym
i nowoczesnym interfejsem. Twoi klienci mogą jej używać
do szybkiego ustawiania harmonogramu oraz do
regulowania temperatury w pomieszczeniach i strefach
z dowolnego miejsca, nawet podczas pobytu w pracy
czy na wakacjach. Aplikacja umożliwia ponadto regulowanie
temperatury w kilku domach oraz udostępnianie ustawień
komfortu innym użytkownikom. Takie rozwiązania nazywamy
właśnie inteligentnym systemem ogrzewania i chłodzenia.
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Sentio zmieni Twój sposób myślenia o ogrzewaniu podłogowym
i chłodzeniu płaszczyznowym
System Sentio został zaprojektowany tak, aby proces korzystania z ogrzewania podłogowego i chłodzenia płaszczyznowego
był intuicyjny i łatwy w obsłudze. Rodzina produktów Sentio obejmuje centralę sterującą (CCU), moduły rozszerzające,
termostaty i czujniki pokojowe, aplikację oraz ekran dotykowy LCD. W ramach ogrzewania podłogowego oferujemy również
specjalnie dedykowane rury PE-RT/EVOH/PE-RT oraz asortyment niezbędny do montażu.
Pełne wykorzystanie zalet ogrzewania podłogowego i chłodzenia płaszczyznowego wymaga zwykle zaawansowanej
znajomości systemu oraz zmiany wielu ustawień. Tymczasem nowy system Wavin Sentio zmienia wszystko. Eliminuje
on poziom skomplikowania oraz często napotykane problemy dzięki inteligentnym i logicznym funkcjom, przez co
instalacja systemu to łatwy proces, obejmujący jedynie trzy kroki: podłącz, ustaw, korzystaj.
Ekologia
Zdolność systemu Sentio do monitorowania, regulowania i utrzymania optymalnej temperatury w poszczególnych
pomieszczeniach budynku zapewnia wysoki poziom komfortu oraz minimalne zużycie energii. Dzięki temu system
jest przyjazny dla otoczenia i naszego środowiska.

Centrala sterująca Sentio
Solidna centrala sterująca (CCU) Sentio umożliwia łatwą
regulację i monitorowanie temperatury przez cały rok.
Niezależnie od tego, czy pomieszczenie jest ogrzewane, czy
chłodzone, CCU utrzymuje idealną temperaturę, monitorując
i odpowiednio regulując temperaturę zasilenia i powrotu.
Centrala obsługuje maksymalnie 8 termostatów, 16 siłowników
i 2 pompy obiegowe. Przekłada się to na wysoki poziom
komfortu i efektywności energetycznej. Urządzenie posiada
intuicyjny system podłączania przewodów z oznaczonymi
kolorami gniazdami przyłączeniowymi, ułożonymi pod kątem
45 stopni. Centrala sterująca może obsługiwać pompy ciepła
oraz system centralnego ogrzewania, a także zapewnia wysoki
poziom elastyczności dzięki kilku programowalnym
przekaźnikom beznapięciowym.

Moduły rozszerzające
Jeżeli potrzeba więcej niż 8 stref grzewczych, do centrali
sterującej można podłączyć moduł rozszerzający. Oferowany
jest również dodatkowy moduł rozszerzający, który pozwala
na sterowanie jeszcze innymi elementami – np. roletami
elektrycznymi, pompami czy oświetleniem.
Czujnik pokojowy
Czujniki pokojowe Sentio są alternatywą dla termostatów,
zapewniają tę samą funkcjonalność co termostaty – kontrolę
wilgotności i temperatury - jednak nie mają interfejsu.
Można nimi sterować jedynie za pośrednictwem aplikacji.

Termostat Sentio

Ekran dotykowy LCD Sentio

Estetyczny, intuicyjny i prosty w obsłudze termostat Sentio
wyświetla informacje tylko wówczas, gdy jest to konieczne.
Ten inteligentny system pokazuje zarówno temperaturę,
jak i poziom wilgotności, a ponadto dostosowuje jasność
wyświetlacza do otoczenia. Natomiast dzięki termostatowi
IR (z czujnikiem podczerwieni) można jeszcze dokładniej
regulować temperaturę podłogi. Jest on również intuicyjny
w obsłudze – użytkownicy mogą w łatwy sposób
przełączać się między trzema zdefiniowanymi trybami
komfortu.

Twój osobisty ekran dotykowy to wyświetlacz, który można
wykorzystać do wszystkich instalacji. Jego wstępnie
ustawione profile umożliwiają szybkie i bezproblemowe
uruchomienie systemu. Ekran zapewnia wysoki poziom
elastyczności ustawień, a ich zmienianie nie wymaga
żadnych szczególnych umiejętności. Ponieważ ekran
zawiera w sobie wszystkie programy i harmonogramy,
w celu jego konfiguracji należy jedynie odpowiedzieć na
kilka pytań. Można również ustawić system bezpośrednio
z laptopa, używając tego samego intuicyjnego interfejsu.

Produkt

Kod art.

Produkt

Kod art.

Sentio Termostat bezprzewodowy

3077001

Sentio Moduł rozszerzający A CCU 8 we/16 wy

4063800

Sentio Termostat bezprzewodowy IR

3077004

Produkt

Kod art.

Sentio Moduł rozszerzający VRF CCU 6 przek. beznap.

4063801

Sentio Czujnik temperatury/wilgotności

3077003

Sentio Centrala sterująca CCU 8/16 bez kbl

4063796

Sentio Czujnik zewnętrzny przewodowy

4063806

Sentio Ramka do termostatu/czujnika

4063803

Produkt

Kod art.

Sentio Centrala sterująca CCU 8/16 wtyk EU

4063797

Sentio Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy

4063807

Sentio Czujnik podłogowy przewodowy

4063810

Sentio Ekran dotykowy LCD

4063802

