SENTIO VEZÉRLÔRENDSZER
INTELLIGENS FELÜLETFÛTÉS ÉS -HÛTÉS

További információk
a www.wavin.hu weboldalon!

Sentio Alkalmazás
Letölthető a Google Play és az App Store áruházakból.
A Sentio Alkalmazás* könnyen használható és egyszerű,
modern kezelőfelülettel rendelkezik. Az ügyfelei
használhatják az alkalmazást az időprogram gyors
kialakításához, és beállíthatják vagy módosíthatják az egyedi
szobahőmérsékleteket bárhonnan – akár munkahelyen, akár
nyaraláskor. Ezen kívül több otthont is vezérelhetnek vele,
vagy megoszthatják a kényelmi beállításokat több
felhasználóval. Ez a mi felfogásunk az intelligens fűtésről
és hűtésről.
*A Sentio Alkalmazás megjelenése 2018 őszén várható.

Esővízkezelés | Felületfűtés és -hűtés | Víz- és gázellátás
Szennyvízelvezetés | Távközlési védőcsövek

Wavin Hungary Kft.
2072 Zsámbek, Új gyártelep, Pf. 44. | Magyarország
Telefon: +36 23 566 000 | Fax: +36 23 566 001
Internet: www.wavin.hu | E-mail: wavin@wavin.hu

A Wavin folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartja
a jogot, hogy termékeinek specifikációját értesítés nélkül
módosítsa vagy megváltoztassa. A jelen kiadványban
szereplő összes információ megfelel a valóságnak
a nyomtatás idején. Azonban nem vállalunk felelősséget
semmilyen hibáért, hiányosságért vagy pontatlan
feltételezésért! A felhasználóknak meg kell győződniük
arról, hogy a termékek a tervezett célnak és alkalmazásnak
megfelelnek-e.
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1. CSATLAKOZTASSA
a termosztátot!

2. ÁLLÍTSA BE
a kívánt hőmérsékletet!

3. INDÍTSA EL
a Wavin Sentio-t!

A Sentio megváltoztatja eddigi elképzeléseit
a felületfûtés és -hûtésrôl
A Sentio rendszert úgy alakították ki, hogy a felületfűtés és -hűtés telepítése intelligens és könnyű legyen. A Wavin WTC-3
sikereire építve a Sentio termékcsalád egy központi vezérlőegységet (CCU), bővítőegységeket, helyiség termosztátokat és
érzékelőket, egy Alkalmazást, valamint egy intuitív LCD érintőképernyőt tartalmaz. Összességében a Sentio egy nagyon
egyszerűen telepíthető, kényelmes fűtési és hűtési megoldást kínál.
A felületfűtés és -hűtés előnyeinek teljes körű kihasználása rendszerint megköveteli a rendszerek tökéletes megértését
és számos beállítás módosítását. Az új Wavin Sentio mindezt megváltoztatja. A bonyolultság és a gyakori problémák
intelligens és logikus funkciók révén történő kiküszöbölésével a Sentio a telepítést egy egyszerű, háromlépcsős folyamattá
alakítja, amely csak a következőkből áll: Csatlakoztassa. Állítsa be. Indítsa el.
Fenntarthatóság
A Sentio képes figyelni, módosítani és fenntartani az optimális hőmérsékletet az épület különböző helyiségeiben,
a beltéri kényelem magas szintjét biztosítva, miközben minimalizálja az energiafogyasztást.

Sentio központi vezérlôegység
A Sentio központi vezérlőegységének köszönhetően
egyszerűen ellenőrizhető és monitorozható a felületfűtési és
-hűtési rendszer egész évben. Függetlenül attól, hogy fűtésre
vagy hűtésre kívánja-e használni, a központi vezérlőegység
képes fenntartani az ideális hőmérsékletet a bemeneti
és kimeneti hőmérsékletek figyelemmel kísérésével
és megfelelő módosításával. Az alapegység akár nyolc
termosztátot, 16 aktuátort és két keringető szivattyút tud
kezelni. Az eredmény a magas szintű komfort és az
energiahatékonyság. A készülékek intuitív vezetékkezeléssel
rendelkeznek: szín-kódolt sorkapcsokkal, 45 fokos szögben.
A központi vezérlőegység képes különböző hőszivattyúk és
hőtermelők csatlakoztatására, és nagy rugalmasságot kínál
a számos, programozható és feszültségmentes relével.

Bővítőegység
Amennyiben több mint nyolc zónára van szüksége,
a bázisállomáshoz bővítőegységet telepíthet. Elérhető
egy olyan bővítőegység is, amely lehetővé teszi további
funkciók, például elektromos árnyékolók, szivattyúk
és a világítás vezérlését.
Szobaérzékelő
A Sentio szobaérzékelő ugyanazt a funkcionalitást kínálja,
mint a termosztát – a páratartalom és a hőmérséklet
felügyelete –, de felület nélkül. Ügyes alternatíva, amikor
elegendő a rendszer vezérlése az Alkalmazás segítségével.

Sentio termosztát

Sentio LCD érintôképernyô

A Sentio termosztát intuitív, letisztult és diszkrét, és csak
akkor jeleníti meg az információkat, amennyiben
szükséges. Egyértelmű példa a jövőre, a kijelzőn
megjeleníti mind a hőmérsékletet és a páratartalmat,
és a környezete szerint állítja be a fény intenzitását.
Opcionális infravörös érzékelőjével a Sentio termosztát
pontosabban szabályozhatja a padló hőmérsékletét.
A termosztát használata egyszerű, a felhasználók pedig
könnyen válthatnak a három, előre beállított kényelmes
üzemmód között.

Az Ön személyes érintőképernyője egy olyan hordozható
kijelző, amelyet valamennyi telepítéshez használhat. Előre
beállított profilja lehetővé teszi a gyors és biztos üzembe
helyezést. A képernyő nagyfokú rugalmasságot biztosít,
de nem kell programozási képességgel rendelkeznie ahhoz,
hogy megváltoztassa a beállításokat. Mivel az érintőképernyő az összes programot és konfigurációt tartalmazza,
egyszerűen, néhány kérdés megválaszolásával tudja
személyre szabni a beállításokat. Ha részletesen szeretné
programozni, akkor közvetlenül a laptopról is megteheti,
ugyanazt az intuitív kezelőfelületen keresztül – ezáltal sokkal
egyszerűbben válhat a felületfűtés- és hűtés szakértőjévé.
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