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3. VALDYK
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Sentio centrinis valdymo blokas
Sentio centrinio valdymo bloko pagalba galima valdyti ir 
stebėti grindų temperatūrą per išmanųjį įrenginį ištisus 
metus. Centrinis blokas valdo 8 zonas, 16 pavarų, o taip 
pat 2 rėles ir 2 cirkuliacinius siurblius. Jei reikia daugiau nei 
8-ių zonų, galite prijungti išplėtimo modulį prie pagrindinio 
įrenginio. Šio prietaiso pagalba pasiekiamas didelis komforto 
ir energijos vartojimo efektyvumo lygis.

Komponento Nr.
Centrinis valdymo blokas, 8 kanalai/16 pavarų 4063797
Centrinio valdymo išplėtimo modulis,  
papildomos 8 zonos/16 pavarų 

4063800

Centrinio valdymo išplėtimo modulis, 
papildomos 6 rėlės

4063801

Antena 4063809

Sentio termostatas
Sentio termostatas yra modernaus dizaino, intuityvus ir rodo 
jums informaciją tik tada, kai to norite. Ekrane rodomi tiek 
patalpos temperatūros, tiek drėgmės informacija. Simbolių 
ryškumo intensyvumas automatizuotai prisiderina prie 
patalpos apšviestumo, todėl informacija jums bus gerai 
matoma tiek prietemoje, tiek ir ryškioje šviesoje. Galima 
pasirinkti termostatą su papildomu infraraudonųjų spindulių 
jutikliu, kuris matuoja tikslią grindų paviršiaus temperatūrą. 
Termostate galima pasirinkti vieną iš trijų iš anksto nustatytų 
komforto režimų.

Komponento Nr.
Laidinis termostatas 3077000
Belaidis termostatas 3077001
Belaidis termostatas su infraraudonųjų spindulių 
jutikliu paviršiaus temperatūrai matuoti 

3077004

Sieninis rėmelis termostatui 4063803
Laidinis grindų jutiklis* 4063810

* priedas, skirtas grindų konstrukcijos temperatūrai matuoti. Kabelio ilgis 
3 m. Jungiamas su laidiniu termostatu arba laidiniu patalpos jutikliu.

Kambario jutiklis
Sentio patalpų jutikliai atlieka termostato funkciją, tačiau 
neturi ekrano. Įrengus jutiklius, šie fiksuos temperatūros ir 
drėgmės duomenis, o viską stebėti ir valdyti galėsite per 
SENTIO aplikaciją savo išmaniajame įrenginyje (telefone, 
planšetėje, kompiuteryje).

Komponento Nr.
Laidinis patalpos jutiklis 3077002
Belaidis patalpos jutiklis 3077003

Sentio LCD jutiklinis ekranas
LCD jutiklinis ekranas - tai papildomas pagalbinis 
komponentas, kurį jūs galite naudoti visiems SENTIO 
įrenginiams valdyti. Iš anksto nustatyti valdymo profiliai 
leidžia juo naudotis lengvai ir patogiai. Jums nereikia 
programavimo įgūdžių, nes viskas labai paprasta ir aišku. 
Šis ekranas apima visas Sentio sistemos programas ir 
nustatymus, tačiau visa tai galite sėkmingai valdyti ir per 
savo išmanųjį telefoną ar nešiojamą kompiuterį.

Komponento Nr.
LCD jutiklinis valdymo ekranas 4063802

Sentio pakeis jūsų nuomonę  
apie grindų šildymą ir vėsininimą
Sistema sukurta taip, kad grindų šildymo ir vėsinimo 
prietaisai būtų valdomi lengvai ir greitai. Wavin Sentio 
produktų šeima apima centrinį valdymo bloką (CCU), 
patalpos termostatus, jutiklius bei LCD valdymo ekraną. 
Nuo šiol automatinę klimato valdymo sistemą galima 
įsirengti ženkliai greičiau ir paprasčiau. Valdydami patalpų 
temperatūrą pagal savo poreikius, pajusite ne tik aukštesnį 
gyvenimo komforto lygį, bet patirsite ir ženkliai mažesnes 
eksploatacines šildymo išlaidas. 

Wavin Sentio App
Išmanaus telefono „Wavin Sentio App“ aplikaciją galite 
atsisiųsti iš „Google Play“ ir/arba „App Store“. Ji yra patogi 
savo paprastumu ir sklandžiai vykdo visas nuotolines 
komandas atskiroms patalpoms ar visam jūsų valdomam 
pastatui. Nuo šiol jūs galite pilnai kontroliuoti savo 
gyvenamųjų ar darbo erdvių klimatą nepriklausomai nuo to 
kokiame pasaulio taške randatės. Taip pat galite savo Sentio 
valdymą perleisti kitam asmeniui į jo išmanųjį įrenginį, nes 
sistemoje numatyta ir tai. Štai ką mes vadiname tikru patalpų 
šildymo ir vėsinimo valdymu!
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