
BESTÄLLNINGSINFORMATION

85 815 70 R-SENZ 
Termostat, svart. Levereras med golvgivare och 
en vit centrumplatta för strömställarsystem.

85 815 71 R-SENZ-WIFI 
Termostat, svart, med wifi. 
Levereras med golvgivare och en vit 
centrumplatta för strömställarsystem. 

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

85 815 68 R-SENZ-ACC-METALFRONT 
Metallfärgad centrumplatta för 
strömställarsystem.

85 815 69 R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT 
Antracitfärgad centrumplatta för 
strömställarsystem.

1244-002952 U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K 
Reservgivare 3 mRAYCHEM BlackVit centrumplatta för 

strömställarsystem

12 års produktgaranti

I FÖRPACKNINGEN

Den nya generationen golvvärmetermostater

©2018 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH 
eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig 
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Raychem-SB-EU0693-SENZ-SV-1806

Golvvärme 
på en ny nivå
För många av oss präglas vardagen av hektiska dagar, 
oregelbundna scheman och tidskrävande aktiviteter.

Därför har vi tagit fram nVent RAYCHEM SENZ, så att alla 
ska kunna njuta av kvalitetstid hemma.

RAYCHEM SENZ skapar komfort på ett enkelt och 
effektivt sätt.

Termostat Extra front Golvgivare

Sverige
Tel +46 31 335 58 00
salesse@nvent.com

SENZ & SENZ WIFI 



MODERN DESIGN

• Diskret design som passar till alla stilar

• 2 tums färgskärm

LÄTTANVÄND

• Swipa för att hantera inställningarna, precis som på en 
mobiltelefon

• Fullfärgs kapacitiv touchskärm

• Guide för snabb programmering

• Förinställda program för olika behov

INTELLIGENT

• Adaptiv funktion: Beräknar när uppvärmningen ska starta 
för att uppnå önskad temperatur

• Energiövervakning som visar elförbrukning för en vecka, 
månad eller år

FLEXIBEL

• Svart RAYCHEM-design eller vit centrumplatta  
för strömställarsystem

• Kompatibel med flera golvgivare,  
upp till 100 kΩ

TRÅDLÖS KOMFORT 

Ytterligare funktioner i RAYCHEM SENZ WIFI:

• Ansluts till ett valfritt trådlöst 
nätverk

• Kan styras via en app i mobil-telefonen 
eller i surfplattan

• Upp till 32 SENZ WIFI-termostater i 
olika zoner (rum eller hus) kan styras 
av en och samma app

SENZ WIFI-appen laddas ner gratis på App Store eller 
Google Play.

ALLA FÖRDELAR MED 
RAYCHEM SENZ OCH SENZ WIFI…
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