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nVent RAYCHEM SENZ WIFI golvvärmetermostat:
Golvvärme för smarta hem
Välj hur du vill styra din SENZ WIFI-termostat:

- Direkt på touch & swipe-skärmen.
- Distansstyr via SENZ-WIFI appen. 
- Röststyr via Amazon Alexa® eller Google Assistant®.

Du behöver inte göra några ändringar i termostatens mjukvara, eller köpa till 
några extra komponenter till termostaten, för att SENZ WIFI ska fungera med 
distans- eller röststyrning – allt är inkluderat i termostaten från start.

Välkommen till framtidens golvvärme!

”Alexa, turn Bathroom to 
23 degrees for 2 hours.”

”Alexa, turn my Kitchen OFF.” ”Hey Google, vad är 
sovrumstemperaturen?”

”Hey Google, sänk temperaturen 
i vardagsrummet.”

FUNGERAR MED AMAZON ALEXA®

SENZ WIFI-termostaten kan styras med hjälp av en Alexa-
enhet såsom Amazon Echo, Echo Dot, eller Echo Plus.

FUNGERAR MED GOOGLE ASSISTANT®

Styr SENZ WIFI-termostaten med valfri Google Assistant®-
aktiverad enhet som Google Home® och Google Nest Mini®, 
Google Nest Audio®, Google Nest Hub®.

FÖR UTVECKLARE OCH INTEGRATÖRER 

SENZ WIFI-termostatens öppna API möjliggör anslutning till fastighetssystem eller annan smart hemautomation. Hitta API-
dokumentationen för SENZ WIFI på https://api.senzthermostat.nvent.com/ med den information du behöver för att utveckla dina 
anpassade integrationer.

Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
Google och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. 

Svart nVent RAYCHEM design VIT FRONT RAL 9003 METALLFRONTVIT FRONT RAL 9010 ANTRACITFRONT
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12 års produktgaranti

Termostat Extra front RAL 9003 Golvgivare

I FÖRPACKNINGEN

BESTÄLLNINGSINFORMATION

85 815 71 R-SENZ-WIFI
Termostat i svart design. Försedd med wifi. Levereras 
med golvgivare och en extra vit front (RAL 9003) som är 
kompatibel med strömställarsystem.

85 815 66 R-SENZ-ACC-IP44GASKET
Packningssats för att höja termostatens kapslingsklass från 
IP21 till IP44. Gäller enbart i kombination med RAYCHEM 
designfront och inte i strömställarsystem.

1244-018579 R-SENZ-ACC-WHITEFRAME
Vit original Exxact-ram.

85 815 68 R-SENZ-ACC-METALFRONT
Metallfärgad front och ram för strömställarsystem.

85 815 69 R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT
Antracitfärgad front och ram för strömställarsystem.

85 815 64 R-SENZ-ACC-WHITE-RAL9010
Vit front RAL 9010 (Elko fjällvit) för strömställarsystem.

1244-002952 U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K
Reservgivare 3 m.

ENERGIEFFEKTIV

• Uppfyller EcoDesign-direktivet och har följande funktioner: 
 –  Veckotimer 
 –  Adaptiv värme 
 –  Vädringsfunktion (öppet fönster) 
 –  Fjärrstyrning

MODERN DESIGN

• Diskret design som passar till alla stilar
• 2 tums färgskärm
• Stilren, svart nVent RAYCHEM-design eller vit centrumplatta 

för strömställarsystem

LÄTTANVÄND

• Svep för att hantera inställningarna, precis som på 
mobiltelefonen

• Slitstark och känslig kapacitiv pekskärm
• Guidefunktion för snabb programmering
• Förinställda program för olika användares behov

INTELLIGENT

• Adaptivfunktion ger rätt temperatur vid rätt tillfälle
• Energiövervakning som visar elförbrukning för en vecka, 

månad eller år

FLEXIBEL

• Röststyrd. Appstyrd. Eller direkt på touch & swipe-skärmen
• Idealisk för renoveringar och uppgraderingar; fungerar med 

flertalet golvgivare

TRÅDLÖS KOMFORT

• Anslut till valfritt wifi-nätverk 
• Fungerar med Amazon Alexa® och Google Assistant®

• Kan styras via en app i mobiltelefonen eller i surfplattan
• Håll koll på energiförbrukningen
• Kontrollera upp till 32 zoner (rum eller hus)

Styr golvvärmen via en kostnadsfri app: 
SENZ WIFI.

För många av oss präglas vardagen av hektiska 
dagar, oregelbundna scheman och tidskrävande 
aktiviteter.

Därför har vi tagit fram nVent RAYCHEM SENZ-
WIFI för att alla ska kunna njuta av kvalitetstid 
hemma.

SENZ WIFI skapar komfort på ett enkelt och 
effektivt sätt.

GOLVVÄRME PÅ 
EN NY NIVÅ

FÖRDELAR MED ...

touch swipe wifi app enkelt 32 zoner energieffektiv kompatibel med 
röststyrning
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