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Termostat nVent RAYCHEM SENZ WIFI:
Podlahové vytápění pro inteligentní domov
Termostat nVent RAYCHEM SENZ WIFI je nyní kompatibilní 
s populárními asistenty a automatizačními systémy pro domácnosti: 
Amazon Alexa®, Google Assistant® a dalšími. 

Toto zařízení vybavené konektivitou Wi-Fi rovněž umožňuje vzdálené 
ovládání jakéhokoli vytápěcího systému prostřednictvím aplikace 
SENZ-WIFI pro mobilní telefony. 

Vítejte v budoucnosti podlahového vytápění!

„Alexo, nastav koupelnu 
na 23 stupňů na 2 hodiny.“

„Alexo, VYPNI moji kuchyni.“ „OK Google, jaká je teplota 
v ložnici?“

„OK Google, sniž teplotu 
v obývacím pokoji.“

KOMPATIBILNÍ S AMAZON ALEXA®

Termostat SENZ WIFI lze ovládat pomocí jakéhokoli zařízení 
s asistentem Alexa, včetně zařízení Amazon Echo, Echo Dot 
nebo Echo Plus.

KOMPATIBILNÍ S GOOGLE ASSISTANT®

Ovládejte termostat SENZ WIFI pomocí jakéhokoli zařízení 
vybaveného technologií Google Assistant®, jako jsou například 
Google Home® a Google Nest Mini®, Google Nest Audio®, 
Google Nest Hub®.

PRO VÝVOJÁŘE A INTEGRÁTORY 

Otevřené rozhraní API SENZ WIFI umožňuje připojení k jakémukoli systému řízení budov nebo jinému inteligentnímu 
automatizačnímu systému pro domácnosti. Dokumentaci k rozhraní API SENZ WIFI, která obsahuje informace potřebné k vývoji 
vlastních integračních řešení, naleznete na webu https://api.senzthermostat.nvent.com/.

Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochrannými známkami společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.
Google a související známky a loga jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC. 

Černý design Black nVent RAYCHEM BÍLÝ RÁMEČEK RAL9003 KOVOVÝ 
ČELNÍ PANEL

BÍLÝ ČELNÍ PANEL 
RAL9010

ANTRACITOVÝ 
ČELNÍ PANEL
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12letá záruka na výrobek

Termostat Doplňkový čelní 
panel RAL9003

Externí podlahové čidlo

OBSAH BALENÍ

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVÁNÍ

1244-017778 R-SENZ-WIFI
Termostat v černém designu. Vybaven technologií Wi-Fi. 
Dodává se s podlahovým čidlem a doplňkovým bílým čelním 
panelem (RAL9003), aby byla zajištěna jeho kompatibilita 
se spínacími systémy.

1244-017779 R-SENZ-ACC-IP44GASKET
Těsnění, které zajišťuje zvýšenou odolnost termostatu proti 
vodě, tj. z krytí IP21 na IP44.

1244-018579 R-SENZ-ACC-WHITEFRAME
Bílý rámeček Schneider Exxact.

1244-017780 R-SENZ-ACC-METALFRONT
Čelní panel a rámeček v metalické barvě, pro montáž do 
vícenásobných rámečků spínacích přístrojů.

1244-017781 R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT
Čelní panel a rámeček v antracitově černé barvě zajišťující 
kompatibilitu se spínacími systémy.

1244-019771 R-SENZ-ACC-WHITE-RAL9010
Čelní panel v bíle barvě RAL9010, pro montáž do 
vícenásobných rámečků spínacích přístrojů.

1244-002952 U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K
Náhradní čidlo, délka 3 m.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

• Plně kompatibilní s EcoDesign, zahrnuje následující funkce: 
 –  Týdenní časovač 
 –  Prediktivní vytápění 
 –  Otevřené okno 
 –  Dálkové ovládání

MODERNÍ DESIGN

• Propracovaný design vhodný pro jakékoli prostředí
• Plnobarevný displej s úhlopříčkou 2 palce 
• Elegantní černý design nVent RAYCHEM nebo provedení pro 

integraci do spínačových rámečků

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

• Ovládání posunováním, stejné jako u smartphonů
• Odolná a citlivá kapacitní dotyková obrazovka
• Průvodce nastavením pro rychlé programování
• Přednastavené časové programy pro různé potřeby uživatelů

INTELIGENTNÍ

• Adaptivní funkce, která zajišťuje požadovanou teplotu, když ji 
potřebujete

• Sledování energie k zajištění hospodárnosti a pohodlí

FLEXIBILITA

• Hlasové ovládání, ovládání aplikací nebo přímo pomocí 
dotykové obrazovky

• Ideální pro renovace a úpravy: termostat pracuje s většinou 
podlahových čidel

POHODLÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ

• Připojení k vybrané síti Wi-Fi 
• Kompatibilní s Amazon Alexa® a Google Assistant®

• Úpravy programů a nastavení teploty prostřednictvím 
smartphonu nebo tabletu

• Sledování účinnosti instalace
• Řízení až 32 zón (pokojů a/nebo domů)

Ovládání podlahového vytápění pomocí 
bezplatné aplikace: SENZ WIFI.

V současné době žijeme uspěchaný život, naše 
plány se často mění a zabýváme se časově 
náročnými činnostmi.

Pro všechny, kteří si chtějí kvalitně trávit čas doma, 
jsme vyvinuli termostat nVent RAYCHEM SENZ WIFI.

Termostat SENZ WIFI zjednodušuje ovládání 
a zvyšuje efektivitu podlahového vytápění.

NOVÁ ÚROVEŇ POHODLÍ 
PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

VŠECHNY VÝHODY ...

dotyk wi-fi aplikace snadné 
ovládání

32 zón efektivita kompatibilní 
s hlasovým 
ovládáním

posunování



nVent.com/RAYCHEM

CADDY    ERICO    HOFFMAN    RAYCHEM    SCHROFF    TRACER
Naše portfolio silných značek:

Česká republika
Tel  +420 606 069 618
czechinfo@nVent.com

©2021 nVent. Všechny značky a loga nVent jsou vlastnictvím společnosti nVent Services GmbH nebo jejích poboček nebo jsou jimi licencovány. Všechny další ochranné známky jsou majetkem 
příslušných vlastníků. 
Společnost nVent si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez upozornění. 

RAYCHEM-SB-EU1816-SenzWifiSmartHome-CZ-2101
PCN: 1244-022614


