SENZ WIFI Termostat
Gulvvarme for smarte hjem

nVent RAYCHEM SENZ WIFI Termostat:
Gulvvarme for smarte hjem
Nå virker termostaten nVent RAYCHEM SENZ WIFI med populære
hjemmeassistenter og hjemmeautomasjonssystemer: Amazon
Alexa®, Google Assistant® og andre.
Denne WIFI-aktiverte enheten gjør det også enklere å fjernstyre et
oppvarmingssystem via smarttelefonappen SENZ-WIFI.
Velkommen til gulvvarmens fremtid!

Svart nVent RAYCHEM design

Hvit ramme/front RAL 9003

“Alexa, slå kjøkkenet mitt AV.”
“Alexa, sett badet på 23 grader
i 2 timer.”

HVITFRONT RAL 9010

METALFRONT

ANTRASITTFRONT

“Ok Google, hvordan er
temperaturen på badet?”
“Ok Google, senk
temperaturen i stuen.”

VIRKER MED AMAZON ALEXA®

VIRKER MED GOOGLE ASSISTANT®

Termostaten SENZ WIFI kan styres med enhver Alexa-enhet,
inkludert Amazon Echo, Echo Dot eller Echo Plus.

Styr SENZ WIFI-termostaten med enhver enhet som er aktivert
med Google Assistant®, som Google Home® og Google Nest
Mini®, Google Nest Audio®, Google Nest Hub®.

FOR UTVIKLERE OG INTEGRATORER
SENZ WIFI åpen API tillater forbindelser til enhver BMS eller annen smarthjemsautomasjon. Finn SENZ WIFIs API-dokumentasjon
på https://api.senzthermostat.nvent.com/ for informasjon som kreves for å utvikle dine egendefinerte integrasjoner.
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Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dens filialer.
Google og relaterte merker og logoer er varemerker for Google LLC.
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ENERGIEFFEKTIVITET
• Fullstendig EcoDesign-kompatibel og omfatter følgende
funksjoner:

...

enkel

100 soner

effektiv

kan talestyres

GULVVARMEKOMFORT
PÅ ET HØYERE NIVÅ

– Ukentlig tidsur

I dag er de fleste av oss travelt opptatt hele dagen

– Forutsigbar oppvarming

med uregelmessige tidsplaner og tidkrevende

– Åpne vindu
– Fjernkontroll

MODERNE DESIGN
• Enkel design som passer til alle stiltyper
• 2 tommers fullfargeskjerm
• Stilren, svart nVent RAYCHEM design ELLER integrert i
bryterrammer

aktiviteter.
For økt komfort og kvalitetstid hjemme har vi
utviklet nVent RAYHEM SENZ WIFI.
SENZ WIFI SENZ gjør moderne
gulvvarmekomfort enkel og effektiv.
12 års produktgaranti

ENKEL Å BRUKE
• Sveipnavigering som på smarttelefoner
• Slitesterk og følsom kapasitiv berøringsskjerm
• Oppsettveiviser for rask programmering
INNE I BOKSEN

• Forhåndsinnstilte programmer for ulike brukerbehov

INTELLIGENT
• Tilpassbar funksjon for å nå riktig temperatur på riktig
tidspunkt
Termostat

• Energiovervåking for å forene komfort og besparelse

FLEKSIBEL
• Talestyring. Appstyring. Eller direkte på berørings- og
sveipeskjermen

Ekstra front RAL 9003

Gulvføler

BESTILLINGSINFORMASJON
54 000 40

R-SENZ-WIFI
Termostat i svart design. Wifi-støttet. Leveres med
gulvføler og en ekstra hvit front (RAL 9003) for å matche
brytersystemene.

54 000 41

R-SENZ-ACC-IP44GASKET
Pakning som øker termostatens vanntetthet fra standard IP21
til IP44.

1244-018579

R-SENZ-ACC-WHITEFRAME
Hvit Schneider Exxact-ramme.

• Virker med Amazon Alexa® og Google Assistant®

54 000 42

• Endre programmer og temperatur via smarttelefon eller
nettbrett

R-SENZ-ACC-METALFRONT
Metallfarget front og ramme for å matche brytersystemene.

54 000 43

R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT
Antrasittfarget front og ramme for å matche brytersystemene.

54 000 73

R-SENZ-ACC-WHITE-RAL9010
Hvit front RAL9010 for å matche brytersystememe.

1244-002952

U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K
Reserveføler 3 m.

• Perfekt ved renoverings- og oppgraderingsarbeid med de
fleste gulvfølere

TRÅDLØS KOMFORT
• Tilkobles til valgt Wifi

• Overvåk effektforbruket
• Styrer inntil 100 soner (rom og/eller hus)
Gulvvarmen styres med en gratis app:
SENZ WIFI.
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Norge

Tlf.
+47 66 81 79 90
SalesNO@nVent.com
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