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2.1. Hoe deze handleiding gebruiken

Deze handleiding is op die manier opgesteld dat ze u zal 

gidsen doorheen uw installatieprocedure. Sentio is een  

klimaatbedieningssysteem dat een breed gamma aan  

mogelijke combinaties biedt met warmte-/koudebronnen, 

randapparatuur of bouwstructuren.

U krijgt een algemeen overzicht van de componenten van 

het systeem en de manier van installeren en aansluiten.  

De nieuwste informatie vindt u terug op de Wavin website 

www.wavin.nl/sentio.

U kunt het specifieke hoofdstuk kiezen dat betrekking heeft 

op uw situatie/toepassing voor meer informatie over het inre-

gelen van uw systeem.

Het is verboden om wijzigingen en/of aanpassingen aan 

te brengen die niet in deze handleiding zijn opgenomen. 

Bovendien zal de installateur ervoor zorgen dat alle stroom-

toevoer is uitgeschakeld alvorens aan de installatie/bedrading 

te beginnen.

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Sentio regelsysteem voor vloerverwarming en -koeling. Wij hopen dat de  

installatie en inbedrijfstelling van het systeem vlot verloopt. Als hulpmiddel, hebben wij deze handleiding voor  

u opgesteld. Gelieve deze gids te lezen alvorens te beginnen met de installatie of inregeling voor uw eigen veilig-

heid en het beste resultaat. Het is belangrijk dat de inhoud van de aangekochte producten gecontroleerd wordt bij 

de levering en dat beschadigde of ontbrekende onderdelen onmiddellijk gerapporteerd worden.

Het Sentio controlesysteem met 16-zones kan gebruikt worden voor thermostaten en sensoren met of zonder 

bedrading om de kamertemperatuur te regelen. Veel plezier met Sentio!

Gelieve ervoor te zorgen dat u de vergunning en nodige kennis heeft om elektrische installaties en/of onderhoudstaken 

aan dit soort systemen uit te voeren, om het regelsysteem te openen of aanpassingen aan te brengen. Dit volgens de 

(lokale) wetgeving die kan verschillen van land tot land. Dit systeem voldoet aan alle relevante EU-regels en -wetgeving.
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2.2. Overzicht van de beschikbare componenten

Catalogus nr. Artikelomschrijving 

 

4866710000 Sentio Thermostaat Bedraad

4866700000 Sentio Thermostaat Wifi

4864410000 Sentio Sensor Bedraad

4864400000 Sentio Sensor Wifi

4866700002 Sentio Thermostaat Infrarood

4866869000 Sentio Regelunit Basis

4866869100 Sentio Regelunit Uitbreiding 8k

4866869200 Sentio Regelunit Uitbreid. 6VFR

4866869002 Sentio LCD Display

4866648600 Sentio Muurdoos

4864510000 Sentio Buitensensor Bedraad

4864500000 Sentio Buitensensor Wifi

4866869005 Sentio Ext. Antenne Regelunit

4866869004 Sentio Vloertemperatuursensor

4853010004 Sentio Temperatuursensor Aanvoer/Retour

4858000009 Sentio Servomotor 3-pins 24V

4856800004 Sentio Laptop kabel voor regelunit (Windows)
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2.3. Componenten

Centrale regelunit en uitbreidingsunit A, 

uitbreidingsunit VFR 

De centrale regelunit (CCU) voor verwarmen en koelen is het 

hart van het Sentio regelsysteem. Het inregelen en program-

meren van de vloerverwarming en -koeling kan eenvoudig 

door één van de vooraf ingestelde profielen te kiezen. De 

CCU kan gebruikt worden met 24 bekabelde of draadloze 

thermos taten of sensoren (inputs) en 16 kanalen/thermomo-

toren (outputs), voor in totaal maximaal 8 verschillende zones. 

Bovendien bevat het vijf temperatuurinputs en twee outputs, 

twee spanningvrije relais (230V) en twee pomprelais.

De CCU kan rechtstreeks op een wand worden gemonteerd 

en is voorzien van een ingebouwde waterpas met schroeven 

en pennen. Als alternatief kan de CCU op een DIN-rail van 

35mm worden gemonteerd.

Naast de centrale regelunit zijn er ook twee uitbreidingsunits. 

Uitbreidingsunit A (EU-A) geeft de mogelijkheid om het aantal 

outputs uit te breiden met maximaal 8 thermomotoren voor 

maximaal 8 extra zones. Uitbreidingsunit B (EU-VFR) heeft zes 

spanningsvrije relais. Het maximale aantal thermomotoren is 

steeds beperkt tot 16, ook al wordt er gebruik gemaakt van 

uitbreidingsunit A. 

De CCU moet verbonden worden met de overeenkomstige 

randapparatuur (bijvoorbeeld thermostaat) die de gevraagde 

informatie over de te controleren zones geeft. De warmte/

koude wordt meestal gecontroleerd via de ingestelde kamer-

temperatuur maar ook vloertemperatuur en vochtigheid kun-

nen mee genomen worden als parameters.

Inbedrijfstelling  

touchscreen / pc

Het touchscreen kan gebruikt worden voor een comfortabele 

inbedrijfstelling van het Sentio regelsysteem. Eén touchscreen 

kan gebruikt worden voor verschillende CCU’s. Hoewel een 

touch screen niet noodzakelijk is bij het dagelijks gebruik van 

het Sentio regelsysteem, biedt het extra inzicht in het gedrag 

van het systeem. Het is alleen vereist om het systeem in te 

regelen. Het touchscreen is via een ethernetkabel met de CCU 

verbonden (inbegrepen in het pakket).

Als alternatief kan de inbedrijfstelling via de pc worden uitge-

voerd. Met behulp van de Sentio-verbindingskabel kan er een 

laptop (alleen Windows) verbonden worden en de functionali-

teiten van het touchscreen zijn dan beschikbaar op de pc. De 

tool voor inbedrijfstelling via de pc kan gedownload worden 

via www.wavin.nl/sentio.

Centrale regelunit (CCU) Uitbreidings - 

unit A  

(EU-A)

Onderkant centrale regelunit, incl. RJ45-poorten om het 

touchscreen/de pc en de LAN-verbinding te connecteren
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Externe buitentemperatuursensoren

Er zijn twee verschillende soorten externe buitentem-

peratuursensoren beschikbaar. Eén met kabel en één zonder 

kabel. Beiden hebben dezelfde toepassingsmogelijkheden 

en verschillen alleen in de manier waarop ze met de CCU 

verbonden zijn.

Een buitentemperatuursensor is aangewezen wanneer men 

voor een fijnmazige werking van de vloerverwarming en  

-koeling rekening wil houden met de buitentemperatuur. 

Daarom biedt Wavin deze optie om het meest efficiënte 

systeem te kunnen bieden om energieverbruik te verlagen. De 

buitensensor moet aan de noordkant van het gebouw worden 

geïnstalleerd, beschermd tegen zonnewarmte.

Externe  antenne

Het Sentio regelsysteem maakt gebruik van radiosignalen en 

de frequentie is gereserveerd voor vergelijkbare toepassingen 

die mogelijk interferenties kunnen veroorzaken. Deze kans is 

echter zeer klein. 

Soms is een probleemloze radiocommunicatie onmogelijk. 

Om het bereik van de draadloze verbinding tussen de CCU 

en randapparatuur te vergroten, kan een externe antenne 

worden gebruikt. 

Thermostaat/Sensor

Thermostaten en sensoren leveren de nodige informatie over 

de kamers die gecontroleerd moeten worden door de CCU. 

Het Sentio regelsysteem bevat zowel bedrade als draadloze 

versies. Bedrade randapparatuur kan met de CCU worden 

verbonden door middel van een BUS-kabel. Bovendien kan 

er een vloertemperatuursensor verbonden worden met de 

bedrade thermostaten en sensoren. De draadloze thermos-

taat is ook verkrijgbaar met een infraroodsensor die de vloer-

temperatuur meet. 

Thermostaten en sensoren meten de kamertemperatuur, 

de vochtigheid en indien nodig de vloertemperatuur. Via de 

thermostaten kan de kamertemperatuur ingesteld worden en 

de status van de kamer wordt weergegeven. Sommige instel-

lingen kunnen ook door de eindgebruiker of op dieperliggend 

niveau door de installateur gewijzigd worden. Als de CCU 

met het internet is verbonden, kan alle informatie gemonitord 

worden via de Sentio-app en dezelfde instellingen kunnen 

uitgevoerd worden via de app. Als er een touchscreen met de 

CCU verbonden is, zijn dezelfde (en meerdere) toepassingen 

mogelijk.

Er kunnen alleen Sentio thermostaten en sensoren gebruikt 

worden in combinatie met een Sentio regelsysteem. Producten 

van andere leveranciers zijn niet compatibel.

Als er een wanddoosframe (type 60 mm) wordt gebruikt, is er 

een muurdoos beschikbaar voor de thermostaat/sensor om Buitentemperatuursensor met/zonder 

kabel. Draadloze versie wordt  

geleverd met 2xCR123A-batterijen

Thermostaat

Thermostaat in wanddoosframe

Sensor



9  Sentio Handleidingwww.wavin.nl

het volledige wanddoosframe te bedekken. 

Het frame is geschikt voor alle aangeboden 

thermostaten en sensoren, ook voor de types 

met vloersensor. 

Vloersensor

Er kan een vloersensor op de bedrade ther-

mostaten/sen soren worden aangesloten als 

de vloertemperatuur gemo nitord en/of gecon-

troleerd moet worden om schade aan de vloer 

door te hoge temperaturen te voorkomen.  

Er zijn voor het Sentio regelsysteem vloer-

sensoren beschikbaar.

Pomp- /mengunit en thermomotoren 

De CCU stuurt de benodigde signalen naar 

de pompunit en thermomotoren. De circula-

tiepomp zal geactiveerd worden wanneer een 

kanaal warmte/kou nodig heeft. De thermomo-

toren moeten 24V NC zijn. De aansluitklem-

men van de CCU en EU-A zijn ontworpen om 

maximaal twee thermomotoren per output te 

verbinden. Het maximale aantal thermomo-

toren per CCU incl. EU-A is beperkt tot 16 

thermomotoren. 

Met één CCU kunnen in totaal twee complete 

mengunits worden aangestuurd.

De aanvoertemperatuur van de mengunit 

wordt gemeten via een aanvoertemperatuur-

sensor, verbonden met de CCU. Als er een 

profiel is geselecteerd met ITC-functie (Inlet 

Temperature Control - aanvoertemperatuur-

controle), is er ook een afvoertemperatuursen-

sor vereist, die verbonden moet worden met 

de CCU.

De aanvoertemperatuursensor fungeert als 

een maximaalthermostaat en beschermt het 

systeem tegen te hoge temperaturen.

1 Gemeten met precisiereferentie-instrument LMG95

Aansluitingen kabels

Technische gegevens  Thermomotoren

Bedrijfsspanning 24V AC/DC, +20%...-10%

Max. inschakelstroom <300mA gedurende max. 2 min.

Bedrijfsvermogen 1W1

Slag (traject actuator) 5 mm

Aandrijfkracht 100N ±5%

Vloeistoftemperatuur 0 °C – 100 °C

Beschermingstype IP 54 / II

CE-conformiteit in  

overeenstemming met EN 60730

Verbindingskabel 2x 0,75 mm2

Kabellengte 1 m

Overspanningsbeveiliging  Min. 2.5kV 

volgens EN 60730-1 
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Openen/sluiten van centrale regelunit  

en uitbreidingsunit

Om de CCU en EU’s te installeren, moeten ze eerst geopend 

worden. Ze zijn beveiligd tegen zelf opengaan door mid-

del van een bevestigingssysteem (sluitpen). Gebruik een 

schroeven draaier om de sluitpen naar beneden te bewegen. U 

zult een “klik” horen. Bij de levering zijn de CCU’s en EU’s niet 

volledig gesloten en kunnen ze makkelijk geopend worden.

U kunt de eenheid openen door de bovenplaat omhoog (unit 

ligt voor u) of voorwaarts (tegen de wand gemonteerd) te 

duwen. Om de units later weer te sluiten, brengt u de boven-

plaat opnieuw aan. Druk stevig met uw hand op de sluitpen 

tot wanneer u opnieuw een “klik” hoort. 

Als er EU’s worden gebruikt en de onderdelen niet op een DIN-

rail worden gemonteerd, verbind ze dan met de meegeleverde 

verbindingsmaterialen om de installatie te vergemakkelijken 

en om een stevige, stabiele positionering te verzekeren. Het 

verbindingselement verzekert een voorafbepaalde afstand 

tussen de basisplaten van de CCU en de EU’s en houdt het 

waterpeil in balans.

3. Connect / Aansluiten

CCU achterplaat inclusief sluitpen

Explosietekening CCU Explosietekening EU-A Explosietekening EU-VFR

Algemeen

Overweeg voor de plaatsing waar de centrale regelunit CCU 

en eventuele uitbreidingsunits best geïnstalleerd worden. Alle 

componenten moeten worden geïnstalleerd en geaard vol-

gens de lokale wetgeving.

3.1.  Centrale regelunit en uitbreidingsunit 

Montage van de centrale regelunit en uitbreidings-

units

Bepaal een geschikte locatie om de centrale regelunit (CCU) 

of de uitbreidingsunit (EU) te installeren. Het zou geïnstalleerd 

moeten worden:

   Op een droge plaats, binnen, waar de relatieve  

vochtigheid niet hoger is dan 85%.

   Waar het niet zal worden blootgesteld aan temperaturen, 

lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C.

   Niet in een metalen kabine, daar dit de draadloze  

communicatie zal belemmeren.

   Boven de verdeler, binnen kabelbereik van de  

thermomotoren en de pompunit.

   De CCU kan op de wand gemonteerd worden met behulp 

van de geïntegreerde waterpas.

   Als alternatief kunnen de CCU en EU’s gemonteerd  

worden op een DIN-rail van 35 mm.

Er is een stroomtoevoer nodig van 230V AC 50Hz voor de 

CCU. Als de Sentio-app gebruikt wordt, moet de CCU ver-

bonden zijn met het internet d.m.v. één LAN-kabel. Als er 

EU’s gebruikt worden en de onderdelen niet op een DIN-rail 

gemonteerd worden, sluit ze dan aan met de meegeleverde 

verbindingsmaterialen. Het verbindingsmateriaal zorgt voor 

een stevige verbinding terwijl de voorafbepaalde afstand tus-

sen de basisplaten van de CCU en de EU’s behouden wordt.
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CCU en EU’s tegen de wand monteren

Gebruik de meegeleverde schroeven (en plastic pennen) 

om de eenheden tegen de wand te monteren. Schroeven -  

diameter 4,00 mm, lengte 40,0 mm; pennen - voor een boor-

gat van 8 mm.

Voor een correcte wandmontage kan de in de CCU geïnte-

greerde waterpas worden gebruikt. Verbind de EU’s met de 

verbindingsmaterialen om de installatie te vergemakkelijken 

en om een stevige en stabiele positionering te verzekeren. 

Door het verbindingselement te gebruiken (meegeleverd bij de 

EU’s), kunnen de eenheden met één schroef per onderdeel in 

plaats van twee geïnstalleerd worden.

CCU en EU’s monteren/demonteren  

op/van een DIN-rail

De basisonderdelen van de eenheid kunnen geïnstalleerd 

worden op een DIN-rail van 35 mm (type O, EN 50022). Ze 

kunnen op een gemonteerde DIN-rail vastgeklikt worden 

of de DIN-rail kan via de zijkant worden aangebracht. De 

verbindings materialen kunnen niet gebruikt worden wanneer 

de eenheden gemonteerd zijn op een DIN-rail. 

De CCU heeft twee paar vergrendelingen voor de DIN-rail en 

de EU’s hebben er een. Er kan een schroevendraaier gebruikt 

worden om de units weer los te maken en te verwijderen voor 

demontage van de DIN-rail. 

EU’s verbonden met verbindingselement

CCU en EU’s demonteren van een DIN-rail
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3.2. Kamerthermostaten en sensoren

Thermostaten en sensoren openen/sluiten

Bij de levering zijn de thermostaten en sensoren niet volledig gesloten 

en kunnen ze makkelijk geopend worden. Volg onderstaande procedure 

voor bevestiging tegen de wand. Gebruik geen gereedschappen bij het 

openen, dit kan de producten beschadigen.

Een geschikte locatie bepalen

Om een geschikte montagelocatie voor de thermostaten te bepalen is een 

zorgvuldige planning nodig. Het is bepalend voor een energie-efficiënte 

controle van het verwarmingssysteem. Er wordt aanbevolen om dit te 

bespreken met de eigenaar om hun voorkeur te kennen.

Over het algemeen zouden thermostaten geïnstalleerd moeten worden:

  Op een droge locatie, binnen

  Ongeveer 1,2 m tot 1,5 m boven de vloer

  In een ruimte met een goede luchtcirculatie

   Uit de buurt van:

 -  tocht die veroorzaakt wordt door aangrenzde kamers of vensters; 

 - plaatsen waar geen lucht bij kan, bijvoorbeeld achter een deur;

 - stralingswarme, zoals direct zonlicht;

 - convectiewarme van een warmtestraler.

   Vermijd installatie van draadloze thermostaten en sensoren recht-

streeks op of tegen metalen oppervlakten of voorwerpen die radio-

communicatie kunnen verhinderen.

Een vloersensor wordt normaal gesproken op ca. 1,5 mm van de wand 

geplaatst, rechtstreeks onder (in lijn met) de thermostaat/sensor en zo 

dicht mogelijk bij de vloer verwarmingsbuizen.

CLICK

A
A

A
A

CLICK

Batterijen  
vervangen

Sluiten

Open

CLICK

Wandmontage

Handapparatuur
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Montage van draadloze thermostaten/sensoren  

zonder muurdoos

1)  Open de thermostaat om de achterplaat tegen de wand 

aan te brengen.

2)  Controleer de “TOP”-markering en gebruik de meege-

leverde schroeven. Zorg ervoor dat de wand voldoende 

vlak is. Gebruik steeds minstens twee schroeven om 

zeker te zijn van een stevige bevestiging van de achter-

plaat. Deze twee schroeven moeten tegenover elkaar  

liggen.

3)  Nu is de basisplaat van de thermostaat/sensor klaar voor 

de montage van het bovenstuk. 

Eén van de opties om een draadloze thermostaat/sensor 

te verbinden met de CCU/EU is om batterijen te plaatsen 

nadat u de functie op de CCU gekozen heeft (zie hoofd-

stuk “Functietoewijzing”). Als u op deze manier te werk 

wilt gaan, sluit dan de thermostaat/sensor niet. Breng 

twee AA batterijen aan in het bovenste gedeelte van de 

thermostaat/sensor en controleer deze op de juiste rich-

ting. Plaats dan het bovenste einde van de voorplaat op 

de achterplaat (TOP bij TOP zoals de pijlen op beide pla-

ten aangeven). Zodra de bovenkant is geplaatst, kan de 

voorplaat met de achterplaat worden verbonden door op 

het Wavin-logo te drukken tot u een “klik” hoort.

Montage van bedrade thermostaten/sensoren  

zonder muurdoos

1)   Open de thermostaat en maak de voorziene ruimte voor 

de kabel vrij op de voorafbepaalde breekpunten.

2)  Controleer de “TOP”-markering en gebruik de meege-

leverde schroeven. Zorg ervoor dat de wand voldoende 

vlak is. Gebruik steeds minstens twee schroeven om 

zeker te zijn van een stevige bevestiging van de achter-

plaat. Deze twee schroeven moeten tegenover elkaar 

liggen. De BUS-kabel moet door het voorziene gat geleid 

worden. 

3)  Verbind de BUS-kabel met het klemmenblok,  

zie instructie op pagina 21.

4)  Nu is de basisplaat van de thermostaat/sensor klaar voor 

de montage van het bovenstuk. Plaats het bovenste 

einde van de voorplaat op de achterplaat (TOP bij TOP 

zoals de pijlen op beide platen aangeven). Zodra de 

bovenkant is geplaatst, kan de voorplaat met de achter-

plaat worden verbonden door op het Wavin-logo te druk-

ken tot u een “klik” hoort.

Achterplaat thermostaat/sensor

Achterplaat thermostaat/sensor
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3)  De basisplaat is nu geïnstalleerd en de thermostaat/ 

sensor kan worden toegevoegd. Draadloze versies k 

unnen er rechtop worden ingestoken en het klemmetje  

verbindt het frame met de thermostaat/sensor. 

 

Als er een bedrade thermostaat/sensor wordt gebruikt, 

moet eerst de op de achterplaat van de thermostaat/sen-

sor voorziene ruimte voor de kabel op de voorafbepaalde 

breekpunten vrijgemaakt worden en de BUS-kabel moet 

door het gemaakt gat worden geleid. Vervolgens kan de 

thermostaat/sensor er rechtop worden ingestoken en 

het klemmetje zal het frame met de thermostaat/sensor 

verbinden.

3.3. Toebehoren

Externe antenne installeren

De externe antenne moet, wanneer deze gebruikt wordt, in de 

buurt van de CCU worden aangebracht om de sterkte van het 

radiosignaal te verbeteren. De installateur zal de beste locatie 

bepalen om een zo goed mogelijk signaal te verzekeren en zal 

bijvoorbeeld dikke muren en stalen constructies vermijden. 

Hierbij dient rekening gehouden te worden met de kabellengte 

van de externe antenne.

Buitentemperatuursensor installeren

De buitentemperatuursensor die gebruikt wordt voor weers-

compensatie heeft invloed op de verwarmingscurve (alleen 

voor condensatieboilers en ITC-regels) en moet op een noor-

delijke wand gemonteerd worden, uit de zon.

Binnen het Sentio regelsysteem is er een draadloze en 

een bedrade (BUS-systeem) buitensensor beschikbaar zoals 

beschreven in paragraaf 2.3.

Montage van thermostaten/sensoren bij gebruik  

van de muurdoos

Wanneer men een muurdoos gebruikt, moet de basisplaat 

van de muurdoos op de wanddoos (60 mm) gemonteerd 

worden en de thermostaat/sensor wordt er later ingeklikt. 

1)  Open de muurdoos om de achterplaat tegen de wand 

aan te brengen. Als de muurdoos gebruikt wordt voor 

een bedrade thermostaat/sensor, maak dan de voorziene 

ruimte voor de kabel vrij op de voorafbepaalde breek-

punten.

2)  Controleer de “TOP”-markering en gebruik de meegele-

verde schroeven. Zorg ervoor dat de wanddoos correct 

gemonteerd is. Gebruik steeds twee schroeven om zeker 

te zijn van een stevige bevestiging van de achterplaat. 

Deze twee schroeven moeten tegenover elkaar liggen.  

De BUS-kabel moet doorheen de voorziene ruimtes 

geleid worden. 

Achterplaat wanddoosframe
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Montage van de aanvoer/

afvoertemperatuursensor  

op de pompunit

Aansluitklemmen CCU en EU’s 

Mounting inlet/outlet sensors on a 

mixing unit and wired connection 

with CCU

3.4. Bekabeling van het systeem

Aansluitklemmen CCU en EU’s
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Doel Aantal Label Kleur Beschrijving

 aansluitklemmen

Thermomotoren 1-8  2/actuator A1-A8    elektronische output bedoeld voor 1 of 2 thermomotoren  24V 1 W/st.

Temperatuursensor 1 2 T1  Input voor NTC-10kΩ temperatuursensor, standaard buitentemperatuursensor 

    (Geen Sentio-buitentemperatuursensor)

Temperatuursensor 2/4 2/sensor T2/T4  Input voor NTC-10kΩ temperatuursensor, standaard aanvoertemperatuursensor pompunits 

Temperatuursensor 3/5 2/sensor T3/T5  Input voor NTC-10kΩ temperatuursensor, standaard afvoertemperatuursensor pompunits

ITC-servo-output 1 3 S1  0-10V output of S+ output voor 3-punts voor servo, max. belasting 24V 2W

24V 2W  C  Gewone aansluitklem voor servo ITC1

  S2  +24V voor 0-10V servo of S- signaal voor 3-puntsservo max. belasting  24V 2W

ITC-servo-output 2 3 S3  0-10V output of S+ output voor 3-punts voor servo, max. belasting 24V 2W

24V 2W  C  Gewone aansluitklem voor servo ITC2

  S4  +24V voor 0-10V servo of S- signaal voor 3-puntsservo max. belasting  24V 2W

Algemeen gebruik I/O1 2 IO1  ON/OFF universele input/output Input 5V 5mA, output = O.C. 100mA   

  C  Gewone aansluitklem voor GPIO1

Voor algemeen gebruik I/O2 2 IO2  ON/OFF universele input/output Input 5V 5mA, output = O.C. 100mA  

  C  Gewone aansluitklem voor GPIO2

ROX-busaansluiting  4 +U  + 24V voor ROXi-bus, max. uitgangsstroom geregeld door vermogensbeheer 

Bedrade Sentio-componenten  A  A datasignaal voor ROXi-bus

  B  B datasignaal voor ROXi-bus

  GN  Aarding voor ROXi-bus

Analoge output 0-10V  2 AO  Analoge output 0-10V “+”

  GN  Gewone aansluitklem voor AO, PO, PI “-”

PWM - uit  1 PO  PWM output 100Hz-5kHz, gebruik van gewone aansluitklem C  met analoge output AO      3)

PWM - in 1 PI  PWM input 100Hz gebruik van gewone aansluitklem C met analoge output AO      3)

Spanningsvrij relais  1 2 VFR1  ON/OFF spanningsvrij relais,  AC 24-230V, 1A,  

Spanningsvrij relais  2 2 VFR2  ON/OFF spanningsvrij relais,  AC 24-230V, 1A, 

Mengpomp 1  3 P1  ON/OFF output voor circulatiepomp 1, AC 230V 1 A, geschakeld naar hoofdkraan L 

  N  Neutraal voor pomp 1, verbonden met hoofdkraan N

  PE  PE voor pomp 1, verbonden met hoofdkraan PE

Mengpomp 2  3 P2  ON/OFF output voor circulatiepomp 2, AC 230V 1 A, geschakeld naar hoofdkraan L

  N  Neutraal voor pomp 2, verbonden met hoofdkraan N

  PE  PE voor pomp 2, verbonden met hoofdkraan PE

Hoofdkraan / stroomtoevoer 3 L  Hoofdvermogen input – Live 

  N  Hoofdvermogen input – Neutraal

  PE  Hoofdvermogen input – PE

CCU-lijst input/output
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Doel Aantal Label Kleur Beschrijving

 aansluitklemmen

Thermomotor 9-16  2/actuator A9-A16    elektronische output bedoeld voor 1 of 2 thermomotoren 24V 1 W/st.

ROXI-BUS-aansluiting  4 +U  + 24V voor ROXi-bus, max. uitgangsstroom 0.1A 

Bedrade Sentio-componenten  A  A datasignaal voor ROXi-bus

  B  B datasignaal voor ROXi-bus

  GN  Aarding voor ROXi-bus

Doel Aantal Label Kleur Beschrijving

 Aansluitklemmen

VFR relais A/B 2/VFR A/B    spanningsvrij relais output, DC/AC 24V, elk 1A, 

    Bedoeld voor gelijke spanningen, kan hoog- en laagspanning niet combineren.    

VFR relais C-F 2/VFR C-F    spanningsvrij relais output, AC 24-230V, elk 1A,

ROXI-BUS-aansluiting  4 +U  + 24V voor ROXi-bus, max. uitgangsstroom 0.1A 

Bedrade Sentio-componenten  A  A datasignaal voor ROXi-bus

  B  B datasignaal voor ROXi-bus

  GN  Aarding voor ROXi-bus

EU-A-lijst input/output

EU-VFR-lijst input/output
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Externe antenne

RJ45-poort

Sluitpen

2 x RJ45-poort 
om touchscreen  
en pc-tool  
te verbinden

RJ45-poort

Sluitpen

LAN-verbinding

Sluitpen Mengpomp 1 en 2 
ingang

Hoofdstroomtoevoer 
ingang

CCU onderkant

EU-onderkant
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Aansluitklemmen bedrade thermostaat/sensor Componenten aansluiten 

CCU en EU’s aansluiten

Er zijn drie verschillende manieren om fysieke verbinding te 

maken met de CCU en EU’s. De manier van voorkeur is de 

interne verbinding via de verbindingskabels die meegeleverd 

worden met de CCU/EU’s. Maar in gevallen waar er twee 

mengeenheden geïnstalleerd zijn, kan de EU naast de tweede 

mengeenheid geplaatst worden en via de BUS of via de UTP/

RJ45-kabel met de CCU verbonden worden.

De volgende verbindingen zijn mogelijk:

   Lokaal intern: Interne kabel (meegeleverd met EU) inge-

voerd in interne connectoren (alle interne connectoren 

hebben dezelfde functie, zie afbeelding).

   Lokaal extern: Ethernetkabel met 4 gedraaide aderparen 

(UTP) met kabels AWG24 max. 97 miliOhm/m ingevoerd 

in externe RJ-aansluitingen met “B”-label. De kabellengte 

hangt vooral af van het aantal verbonden thermomotoren 

- zie onderstaande tabel.

   Op afstand: Gebruik het aanbevolen type CC-01-kabel, 

verbonden met de BUS-aansluitingen. De kabellengte 

hangt vooral af van het aantal verbonden thermomotoren 

- zie onderstaande tabel.
Verwijderbaar onderdeel

Aansluitklemmen bedrade thermostaat/sensor

Beschrijving klemmenblok

1 Externe temperatuursensor
2 Externe temperatuursensor
3 GND (BUS Roxi)
4 B-kanaal (BUS Roxi)
5 A-kanaal (BUS Roxi)
6 +U (BUS Roxi)
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Kabeltype AWG Weerstand Aantal  Max. toegestaan 

  Ω /km thermomotoren  kabellengte

CC-01 20 38 4 30 m

1x2x20 AWG 0,5 mm2   8 15 m

1x2x24 AWG 0,2 mm2   

   

Koper 1 mm2 17 18 4 70 m

   8 30 m

Koper 1,5 mm² 15 12 4 100 m

    8 50 m

   

Kabeltype AWG Weerstand   Max. toegestaan 

  Ω /km  kabellengte

CC-01 20 38  200 m

1x2x20 AWG 0,5 mm2

1x2x24 AWG 0,2 mm2 

Koper 1 mm2 17 18  100 m

De maximaal toegestane spanningsval voor de voeding is 3V (Umin. = 21V). De maximaal toegestane afstand voor gegevens-

communicatie is 200 meter. Dit is de maximaal toegestane som van alle kabellengtes in de installatie.

Kabellengte voor EU-208-A

Kabellengte voor EU-206-VFR
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Verbindingskabel

Wanneer de verbindingskabel gebruikt wordt, moeten enkel de breekbare onderdelen in het front paneel van de regel-  

en uitbreidingsunits worden verwijderd. 

   De verbindingskabel is voorzien van twee dichtingsringen om gaten in het plastic tegen water en onvoorziene bewegingen  

van de kabel te beschermen.

Kabelverbindingen

Breekbare onderdelen. Voor de verbindingskabel 

dienen enkel de breekbare onderdelen van het 

frontpaneel verwijderd te worden.
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Een voedingskabel aansluiten

  De CCU vereist een voeding van 230V AC 50Hz.

  De maximale belasting door de CCU is 2,3A.

   Wanneer deze worden gevoed door de CCU, mag de gecombineerde belasting van de CCU, circulaire mengpomp(en) en 

warmtebron niet hoger zijn dan 13A.

   De stroomtoevoer voor alle verbonden apparaten, inclusief de warmtebron en externe besturingsapparatuur van derden moet 

vanaf één centraal punt geïsoleerd worden om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

   Sluit de stroomtoevoer pas aan NADAT alle bekabeling binnen de CCU en met de randapparatuur is aangesloten.

Een voedingskabel aansluiten
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Aansluiten van een warmte- of koudebron

De gemakkelijkste manier om een warmte- of koudebron aan te sluiten is gebruik te maken van een of twee spanningsvrije  relais 

(VFR) die beschikbaar zijn in de CCU. Op het moment waarop het systeem warmte of kou nodig heeft, zal deze externe eenheid 

ingeschakeld worden tot er geen warmte-/koudevraag meer is.

Alvorens dit signaal te gebruiken, zal de installateur controleren of de externe bron geschikt is om bestuurd te worden via de  

ON/OFF-besturing en zo ja, welke aansluitklemmen gebruikt moeten worden. 

Neem contact op met de leverancier in geval van vragen en controleer de verbinding tijdens de inbedrijfstelling.

Voorbeeld van de aansluiting van een warmte- of koudebron. 

Afhankelijk van het gekozen profiel, kan de aansluiting afwijken.

Koeling/verwarmingsinstallatie
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Circulatiepomp(en) aansluiten

Het Sentio regelsysteem voorziet twee geschakelde voedingen naar de circulatiepompen die geactiveerd worden wanneer  

een kanaal vraag heeft. 

   De CCU kan twee pompunits bedienen. Er zijn twee verbindingen voor pompen voorzien.

Een circulatiepomp aansluiten

Pomp 1

Pomp 2
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24V-thermomotoren aansluiten

   Installeer de thermomotoren op de verdeler door handmatig het afsluitdopje van de groep te verwijderen en vervolgens de 

thermomotor op de kraag te drukken tot deze klikt.

   Wavin thermomotoren worden open geleverd en zullen niet sluiten totdat ze zijn geactiveerd. Als een output niet binnen  

twee uur na het opstarten van de regelunit wordt geactiveerd, zal deze automatisch het kanaal activeren om de thermomotor 

te sluiten. De outputs worden dan om de zeven dagen periodiek geactiveerd binnen een tijdsinterval van twee uur, als er  

geen activering tussendoor is.

    De aansluitklemmen van de CCU en EU’s zijn ontworpen om maximaal twee thermomotoren per kanaal te verbinden.

   Als een thermostaat meerdere uitlaten/thermomotoren moet aansturen, moet deze worden ingesteld om later, tijdens  

het toewijzings-/koppelingsproces, meerdere outputs aan te sturen.

   Als de belasting op een enkele thermomotor hoger is dan 0,5A, zal de CCU deze output uitschakelen en de output- 

LED zal een overbelasting aangeven (beveiliging tegen overbelasting).

   Als de totale belasting op de centrale regelunit zijn maximum bereikt (ook veroorzaakt door initieel hogere belasting in  

“koude toestand”), zal het achtereenvolgens de outputs beginnen uit te schakelen om overbelasting te voorkomen.  

Dit gebeurt ook bij het opstarten na bijvoorbeeld een stroomstoring.

24V-thermomotoren aansluiten
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Bedrade thermostaten en sensoren aansluiten

   Bedrade thermostaten en sensoren hebben een 4-core UTP-datakabel nodig zoals voor een EU-verbinding (dus CC-02  

zoals TP/TS of CC01).

  De maximaal ondersteunde kabellengte is 200 m.

  Minimum kabeldiameter: 0,5 mm; minimum kabeldoorsnede: 0,2 mm².

  Gebruik geen voedingskabel om de thermostaten/sensoren aan te sluiten.

  Het gebruik van een vertakt radiaal circuit zal het kabelgebruik minimaliseren.

   Indien gewenst kan elke thermostaat/sensor een eigen kabel gebruiken, maar het kan nodig zijn om een lasdoos  

van derden op de CCU te gebruiken om ze allemaal met elkaar te verbinden voordat ze verbinding maken met de CCU zelf.

Bedrade thermostaten en sensoren aansluiten via een BUS-kabel
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Bedrade vloersensor aansluiten 

Een bedrade vloersensor kan met de bedrade thermostaat/sensor 

worden verbonden. Gebruik om de vloersensor aan te sluiten de gele 

aansluitklemmen met het label Tufh.

Bedrade vloersensor verbinden

Externe bedrade buitentemperatuursensoren aansluiten

Externe bedrade buitentemperatuursensoren aansluiten

De externe bedrade temperatuursensor moet altijd op de “T1”-

aansluitklemmen worden aangesloten. Als er geen externe temperatuur-

sensor nodig is of er een draadloze versie wordt gebruikt, kunnen deze 

aansluitklemmen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Wanneer de toegewezen draadloze buitentemperatuursensoren van 

Sentio gebruikt worden, zijn er geen kabels vereist en zal het toewij-

zingsproces zoals beschreven in paragraaf 4.4 gevolgd worden. Als er 

een bedrade buitensensor van Sentio gebruikt wordt, is deze verbonden 

via de BUS-kabel en toegewezen volgens het proces zoals beschreven 

in paragraaf 4.4.

Tufh
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Aansluiten van touchscreen/pc voor inbedrijfstelling

Het touchscreen kan via de met het touchscreen meegeleverde ethernetkabel worden aangesloten. Het scherm moet worden 

aangesloten op één van de RJ45-poorten (A of B) onderaan de CCU of de EU’s. Het touchscreen moet aan de regelunit  

toegewezen worden. Dit wordt later in deze handleiding beschreven.

Om de pc in bedrijf te stellen, is de Sentio-verbindingskabel nodig. Deze moet worden aangesloten op één van de RJ45-poorten 

zoals het touchscreen.

Aanvoer-/afvoertemperatuursensoren verbinden 

Afhankelijk van het gekozen profiel dienen de aanvoer-/afvoertemperatuursensoren die op de pompunit gemonteerd zijn,  

aangesloten te worden op de T2/ T4-aansluitklemmen (input) en T3/T5 output zoals aangegeven op de CCU-lijst input/output op 

pagina 16. 

Als er geen aanvoer-afvoertemperatuursensor gebruikt wordt, kunnen deze aansluitklemmen niet voor andere doeleinden gebruikt 

worden.

Aansluiten op LAN

De centrale regelunit kan via een ethernetkabel (niet meegeleverd met de regelunit) met het internet verbonden worden. Verbind 

deze met het netwerk of aanwezige router of een extra exemplaar. Sentio is niet verantwoordelijk voor het verzekeren van een 

veilige en stabiele internetverbinding. Dit moet ter plaatse voorzien worden.

Aansluiten op LAN
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4.  Set / Inregelen

4.1. Componenten

4.1.1. Regelunits en uitbreidingsunits 

De CCU kan gebruikt worden voor het verwarmen en koelen van gebouwen. De instellingen van de CCU kunnen met behulp van het 

touchscreen of de pc worden gedaan. Maar basisinstellingen en diagnoses kunnen ook gemaakt worden via de toetsen en LED's 

op de units. Zie paragraaf 7.1 voor de tabel met veelgestelde vragen.

Toetsen op de CCU en EU’s

Basisinstellingen kunnen via de CCU en de EU’s worden uitgevoerd. Dit kan met de volgende drie toetsen:

    CCU    EU 208-A     EU 206-VFR

Teken Toets Functie

 Linkerpijl Selecteer een kanaal door deze naar links te bewegen

 Enter  Een kanaal resetten; enter; terugkeren naar leermodus om te verbinden met

  de app; resetten naar fabrieksinstellingen

 Rechterpijl Selecteer een kanaal door deze naar rechts te bewegen
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De LED's op de eenheden geven in een oogopslag informatie over de systeemstatus. De eerste diagnoses kunnen meestal gemaakt 

worden door de informatie te bekijken die wordt weergegeven door de LED en door deze te gebruiken.

4.1.2. Thermostaten en sensoren - bewoners

Gedetailleerde informatie over het dagelijks gebruik van de thermostaten en sensoren kan teruggevonden worden in de  

meegeleverde handleidingen en in paragraaf 7.2 en 7.3 van onderliggende handleiding. In paragraaf 7.4 staat gedetailleerde  

informatie over de thermostaatsymbolen.

LED Functie Lampje Betekenis

  Status Uit Geen stroomtoevoer naar de eenheid

  Groen aan Stroom aan – alles in orde

  Rood aan Bootlader werkt

  Fout Geel knipperlicht Fout, bijvoorbeeld verbinding met randapparatuur verbroken 

  Traag geel knipperlicht Bootloader werkt / bereidt zich voor op een update

  Snel geel knipperlicht Update loopt

 Koeling Blauw aan Koeling is actief

 LAN-status Groen aan Verbonden met LAN en cloud

  Groen knipperlicht Verbonden met LAN maar nog niet met cloud

  Snel groen knipperlicht Leermodus actief voor app registratie van de regelunit

  Bezig met connecteren Groen aan Randapparatuur is geconnecteerd

 randapparatuur

  Rood knipperlicht Randapparatuur is aan het connecteren

1 – 16 Thermomotoren kanalen Rood aan Verwarming is bezig

  Groen aan Stationair – geen verwarming / geen koeling

  Blauw aan Koeling is bezig

  Rood knipperlicht Aanmeldmodus (randapparatuur kan worden aangesloten)

  Snel rood knipperlicht Fout output

  Groen knipperlicht Randapparatuur ontbreekt

  Groen/rood knipperlicht Verwarming is geblokkeerd, 

   b.v. omdat de buitentemperatuur te hoog is

  Groen/blauw knipperlicht Koeling is geblokkeerd, 

   b.v. omdat de buitentemperatuur te laag is

A – F VFR-kanalen Groen aan Apparaat geconnecteerd met VFR
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Bij het instellen van een systeem is het meestal nodig om bepaalde thermostaatinstellingen aan te passen om de toepassing te 

optimaliseren. Dit zal de efficiëntie van het systeem en/of het gemak verbeteren. Deze geavanceerde instellingen kunnen een invloed 

hebben op de werking van het systeem en mogen daarom alleen door de installateur worden ingesteld. Er zijn drie verschillende 

niveaus.

Geavanceerde informatie

Op dit niveau krijgt u informatie over de status van de thermostaat.

Algemene instellingen

Om alle thermostaten op elkaar af te stemmen en de impact van de specifieke omstandigheden van hun locatie te minimaliseren, 

kan de temperatuurweergave van de luchttemperatuur, vloertemperatuur en vochtigheid worden aangepast volgens de procedure 

op onderstaande afbeelding. Bovendien kan de gevoeligheid van het touchpad aan de lokale omstandigheden worden aange-

past. Het kan ingesteld worden op drie verschillende niveaus (laag, medium, hoog).

Beschrijving Aanpasbaar bereik Grootte stap Standaard instelling

Correctie van kamertemperatuursensor       ± 5,0 °C 0,1 °C 0,0 °C

Correctie van vloertemperatuursensor       ± 5,0 °C 0,1 °C 0,0 °C

Correctie van kamervochtigheidssensor      ± 5,0 % 1 % 0,0 %

Lichtsterkte touchpad       1 - 5 1 1 (laag)

Gevoeligheid touchpad       1 - 3 1 2 (medium)

4.1.3. Thermostaten en sensoren - installateurs

TEST

Kamer  
nummer

Batterij  
status

Sterkte
Wifi signaal

TEST

End 5s
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Thermostaatinstellingen

Met de thermostaat regelt u de algemene instellingen voor de desbetreffende ruimte. De thermostaat heeft ook nog een aantal  

extra functies. Alle opties die hieronder beschreven worden, kunnen aangepast worden volgens de weergegeven procedure. Er 

kan gekozen worden welke temperatuur leidend is met betrekking tot de temperatuurregeling. Vooraf is ingesteld dat de lucht-

temperatuur leidend is. Maar als de vloer gevoelig is, kan het zo worden aangepast dat de vloertemperatuur leidend is of dat beide 

temperaturen in overweging genomen moeten worden.

Thermostaatinstellingen

Software
versie

Raak tegelijkertijd boven en onder aan

Met werkende  
vloertemperatuursensor

Aanpassing
lucht-
vochtigheid

Ondergrens
licht-

intensiteit

Bovengrens
licht-

intensiteit

Gevoeligheid  
touchscreen

Resetten naar  
fabrieksinstellingen

Aanpassing

Aanpassing

Aanpassing

Aanpassing

Aanpassing

Aanpassing

Aanpassing

Standaard

Standaard

End 10s

Aanpassing 
kamer-  
temperatuur

Bevestig via pijltoets 
links of rechts

Bevestig via pijltoets 
links of rechts

Bevestig via pijltoets 
links of rechts

Bevestig via pijltoets 
links of rechts

Bevestig via pijltoets 
links of rechts

Bevestig via pijltoets 
links of rechts

Bevestig via pijltoets links of rechts

Bevestig via pijltoets links of rechts

Aanpassing
vloer-
temperatuur

Standaard
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Regeling van de kamertemperatuur in verwarmingsmodus 

In de verwarmingsmodus en met kamerthermostaten/-sensoren met vloersensoren, kan er uit drie types  

kamertemperatuurregeling worden gekozen. 

1. Regeling op basis van luchttemperatuur;

2. Regeling op basis van de luchttemperatuur met limieten voor de vloertemperatuur;

3. Regeling op basis van vloertemperatuur.

1.   Regeling op basis van de luchttemperatuur: 

 Handmatig, Eco, Comfort, Extra comfort, Vakantie en Standby modus; 

    De vloersensor is niet geactiveerd; 

    De kamertemperatuur wordt alleen geregeld door de luchttemperatuursensor binnenin de kamerthermostaten/sensor. 

 

2.  Regeling op basis van de luchttemperatuur met limieten voor de vloertemperatuur:

 Handmatig, Comfort, Extra comfort en Vakantiemodus 

 

    De vloersensor is geactiveerd; 

    De vloertemperatuur heeft prioriteit boven de kamertemperatuur; 

     Zo lang de vloertemperatuur tussen de “Ondergrens vloertemperatuur” en de “Bovengrens vloertemperatuur” ligt,  

wordt de kamertemperatuur alleen geregeld door de luchttemperatuursensor in de kamerthermostaten/sensor; 

    Als de kamertemperatuur bereikt is maar de vloertemperatuur ligt onder de “ondergrens vloertemperatuur”, zal het  

systeem blijven opwarmen tot de “ondergrens vloertemperatuur” is bereikt; 

    Als de kamertemperatuur niet bereikt is maar de vloertemperatuur hoger is dan de “bovengrens vloertemperatuur”, zal  

het systeem stoppen met verwarmen. Het systeem start opnieuw met verwarmen wanneer de vloertemperatuur lager is 

dan de “bovengrens vloertemperatuur”. 

 

 Eco en Standby modus 

    De vloersensor is geactiveerd; 

    De “ondergrens vloertemperatuur” wordt onderdrukt; 

    De vloertemperatuur heeft prioriteit boven de kamertemperatuu; 

    Zo lang de vloertemperatuur onder de “bovengrens vloertemperatuur” ligt, wordt de kamertemperatuur alleen geregeld 

door de luchttemperatuursensor binnenin de kamerthermostaten/sensor; 

    Als de kamertemperatuur niet bereikt is maar de vloertemperatuur is hoger dan de “bovengrens vloertemperatuur”, zal  

het systeem stoppen met verwarmen. Het systeem start opnieuw met verwarmen wanneer de vloertemperatuur lager is 

dan de “bovengrens vloertemperatuur”. 

3.  Regeling vloertemperatuur 

 Handmatig, Eco, Comfort, Extra comfort en Vakantiemodus 

    De vloersensor is geactiveerd; 

    De kamertemperatuur wordt alleen geregeld door de vloersensor; 

    De luchttemperatuur wordt niet gebruikt voor temperatuurregeling. Het wordt ter informatie weergegeven  

op het display van de kamerthermostaat, in de LCD-200 en op de app; 

    De ingestelde temperatuur voor de vloertemperatuur kan niet lager ingesteld worden dan  

“ondergrens vloertemperatuur” +1 °C; 

    De ingestelde temperatuur voor de vloertemperatuur kan niet hoger ingesteld worden dan  

“bovengrens vloertemperatuur” -1 °C. 
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De minimale en maximale toegestane lucht- en vloertempera-

tuur voor de gecontroleerde ruimte kan ook via de thermo-

staat worden ingesteld. Dit kan ook vooraf worden ingesteld 

via de Sentio-app of het touchscreen. 

De thermostaten en sensoren zijn uitgerust met een omge-

vingslichtsensor die zorgt voor een correcte displayintensiteit 

in overeenstemming met het omgevingslicht en verzekert 

een goede zichtbaarheid bij direct daglicht en niet te veel 

lichtintensiteit wanneer het donker is. De displaydemping kan 

naar persoonlijke voorkeuren en lokale specificaties worden 

aangepast. Er zijn vijf verschillende niveaus van intensiteit 

beschikbaar. Een is het laagste, vijf is het hoogste. U kunt 

zowel het laagste niveau als het hoogste niveau aanpassen 

aan uw persoonlijke wensen. Wanneer het laagste en het 

hoogste niveau gelijk zijn, is er geen aanpassing. Bovendien 

kunnen alle thermostaatinstellingen op de standaard fabrieks-

instellingen worden teruggezet. Tijdens de reset wordt ook de 

verbinding met de CCU gecontroleerd. Als er geen antwoord 

is van de CCU, bijvoorbeeld als de thermostaat te ver weg 

is of de CCU is uitgeschakeld, wordt de thermostaat weer 

ingesteld op niet-toegewezen status. 

Als een thermostaat verbonden wordt met een andere CCU, 

moet deze ontkoppeld worden van de CCU waarmee de ther-

mostaat momenteel is verbonden. Als er geen touchscreen 

beschikbaar is, kan dit uitgevoerd worden via een reset of via 

de thermostaat maar zonder verbinding met de CCU waaraan 

deze momenteel is toegeschreven.

Beschrijving Menu    Instellingen opties Fabrieks Nota’s

   instellingen

Temperatuurtype TREG LUCHT (UIT)   LUCHT Regeling gebaseerd op de lucht

regeling    temperatuur

  A+F     (AAN)   Regeling gebaseerd op de lucht  

    temperatuur en vloergrenzen

  FLR     (REG)  Regeling gebaseerd op de  

    vloer temperatuur

Toegestane bereik  T-LO AL-LO+6 °C tot T-HI 10,0 °C 1° C stap

luchttemperatuur

voor gebruiker

Instellingen T-HI T-LO tot FSL+40 °C 30,0 °C 

luchttemperatuur

Ondergrens  FL-LO 6 °C tot 40 °C 22 °C stap 0,5 °C, 22 °C = 

vloertemperatuur (min)     comfort op tegelvloer (geldt voor  

    alle profielen: eco, comfort, extra  

    comfort)

    Gebruikt voor verwarming: 

    Comfort en Extra Comfort 

    Niet gebruikt voor: Koelen

Bovengrens  FL-HI  6 °C tot 40 °C 27 °C  stap 0,5 °C, 27 °C = 

vloertemperatuur (max)        vloerhygiëne grens 

    Regel: FL-LO <FL-HI 

    Gebruikt voor verwarming: 

    Eco, Comfort en Extra Comfort 

    Niet gebruikt voor:  Koeling.
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Thermostaat instellingen

Standaard

Standaard 
10 ºC

Standaard 
30 ºC

Standaard 
24 ºC

Standaard 
27 ºC

Na elke wijzigingRaak tegelijkertijd boven en onder aan

Met werkende  
vloertemperatuursensor

Type  
temperatuur 
regeling

Ondergrens 
lucht- 
temperatuur

Ondergrens 
vloer- 

temperatuur

Bovengrens 
lucht- 

temperatuur

Bovengrens 
vloer- 

temperatuur

End 10s

Bevestig via pijltoets 
links of rechts

Bevestig via pijltoets 
links of rechts

Bevestig via pijltoets 
links of rechts

Bevestig via pijltoets 
links of rechts

Bevestig via pijltoets 
links of rechts
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Zowel de thermostaat als de sensor zijn uitgerust met een statusindicator. 

Door het touchgebied aan te raken, toont een LED de huidige status. 

Statusindicator en symbolen voor waarschuwingen en fouten

Status Ontwaakmodus (na aanraking van het scherm)

 Kleur Lichtstijl

Niet verbonden Geel Snel knipperend = = = = = = = = = = = =

Waarschuwing Geel Traag knipperend ===   ===   ===   ===  

Batterij leeg Geel Snel dubbel knipperend = =   = =   = =   = =   = =

CCU reageert niet Rood Snel knipperend = = = = = = = = = = = =

Fout Rood Snel knipperend ===================

Stationair – geen verwarming Groen Aan =================== 

 / geen koeling

Verwarming Rood Aan ===================

Koeling Blauw Aan ===================

Verwarming geblokkeerd Rood-groen Afwisselend == - - == - - ==  - - ==

Koeling geblokkeerd Blauw-groen Afwisselend == - - == - - ==  - - ==

Touchgebied en status  

indicatie thermostaat

Touchgebied en status  

indicatie sensor

Status  
indicatie LED

TouchgebiedTouchgebied

Status  
indicatie LED
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Waarschuwing

Waarschuwingen - gele LED

Algemene  

waarschuwing

BETEKENISSIGNAAL AANBEVOLEN ACTIE

Batterij leeg   Batterijen vervangen

   Verlaag de toegestane aanvoertemperatuur of stel  

de kamertemperatuur in (afhankelijk van de algemene  

systeeminstellingen).

  Controleer het systeem op onregelmatigheden

Vloerverwarming 

geblokkeerd door  

vloerbeveiliging  

(oververhitting)

Verwarming/koeling 

geblokkeerd door  

venster
  Vensters sluiten

Koeling geblokkeerd 

vanwege dauwpunt

 Te lage lucht- 

temperatuur

   De vocht- en temperatuurscondities in de ruimte  

zouden een negatieve impact hebben op het gebouw. 

Daarom is de koeling gestopt. Kies een hogere kamer-  

of aanvoertemperatuur (afhankelijk van de algemene  

systeeminstellingen).

   De huidige temperatuur valt buiten het ingestelde  

spectrum van toegestane temperaturen. Kies een hogere.

   De huidige temperatuur valt buiten het ingestelde  

spectrum van toegestane temperaturen. Kies een lagere.

 Te hoge lucht- 

temperatuur
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Fout

Fouten - rode LED

Algemene fout

  Controleer de busverbinding

   Controleer of er interferenties zijn die de verbinding  

verstoren, controleer de randapparatuur in de buurt 

van de CCU.

  Controleer het systeem op onregelmatigheden

   Controleer of er radio-interferenties, lokale  

zenderuitval of andere zaken zijn die de verbinding 

verstoren. 

BETEKENISSIGNAAL AANBEVOLEN ACTIE

Draadloze verbinding  

verbroken

Busverbinding met 

apparaat verbroken

Apparaat aansluiten  

is mislukt

4.1.4. Hotelmodus

Er is een speciale modus beschik-

baar voor faciliteiten waar gebrui-

kers alleen de temperatuur maar 

niets anders kunnen aanpassen 

zoals bijvoorbeeld in hotels. 

In dit geval kan de kamer-

thermostaat via de centrale regel-

unit, bijvoorbeeld het touchscreen, 

op hotelmodus worden ingesteld.

Bij een thermostaat in hotelmodus 

kan men alleen de temperatuur zien 

en aanpassen. Andere selecties 

zijn niet mogelijk.Op het touch-

screen kan de hotelmodus worden 

ingesteld via de kamerinstellingen - 

Thermostaatslot - Hotelmodus.
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4.2. Inbedrijfstelling

Na de voltooiing van het gedeelte CONNECT / AANSLUITEN, 

is het systeem verbonden wat betreft bedrading en is het klaar 

om naar de volgende stap van de installatie over te gaan, 

namelijk het INREGELEN van de installatie. De volgende stap 

is de inbedrijfstelling van het systeem. Tijdens de inbedrijfstel-

ling stelt u het hardwareprofiel in, wijst u alle thermostaten/

sensoren toe en voert u alle benodigde instellingen voor het 

systeem in.

Voor de inbedrijfstelling kunt u het touchscreen gebruiken of 

een laptop op de CCU aansluiten. Voor deze optie is de afzon-

derlijk leverbare Sentio-verbindingskabel nodig. De software 

(Windows) kan gedownload worden via de Wavin website. Ga 

hiervoor naar: www.wavin.nl/sentio.

Als u de ITC-functie gebruikt, die nog niet in deze handleiding 

is opgenomen, is het aanbevolen een touchscreen te gebrui-

ken om het systeem beter te kunnen volgen. 

Opstarten

Controleer voordat u de voeding van het systeem aansluit, of 

alle regelunits aangesloten en stevig gesloten zijn. Stop de 

stekker in het stopcontact en schakel de stroom in. 

4.3. Selecteer een profiel 

Het systeem start nu op en als u een Sentio-touchscreen of 

een laptop via de Sentio-verbindingskabel verbonden heeft, 

kunt u het touchscreen gebruiken of de Sentio pc-software 

op de laptop om de verdere systeeminstellingen te voltooien. 

Op het touchscreen of via de software gaat u naar het menu 

“Systeem” - “Hardwareprofiel”. Hier kunt u het hardware-

profiel kiezen dat het beste overeenkomt met uw systeem. 

In onderstaande tabel vindt u een lijst met alle beschikbare 

profielen (deze lijst zal regelmatig worden bijgewerkt en con-

troleer daarom ook de Sentio website voor de nieuwste 

handleiding met een bijgewerkte lijst met profielen). Kies het 

gewenste profiel en druk op de toets “Volgende”. Het systeem 

start opnieuw op en u bent klaar om nieuwe randapparatuur 

toe te wijzen, indien van toepassing.

Profielnr. Korte beschrijving van de toepassing Volledige 

  beschrijving

  in hoofdstuk

1.0  Vloerverwarming in combinatie met stadsverwarming: 4.7

1.0.1 Vloerverwarming in combinatie met stadsverwarming en huishoudelijk warm water 4.7

1.1  Vloerverwarming in combinatie met een boiler/warmtepomp (AAN/UIT-module): 4.6 / 4.8

1.1.1 Vloerverwarming in combinatie met boiler/warmtepomp en huishoudelijk warm water 4.6 / 4.8

1.2  Vloerverwarming in combinatie met condensatieboiler (0-10V-module):  4.8

1.3.1  Vloerverwarming in combinatie met stadsverwarming en 1 ITC-loop: 4.7

1.3.2  Vloerverwarming in combinatie met stadsverwarming en 2 ITC-loops  4.7

2.2.1  Vloerverwarming in combinatie met een boiler/warmtepomp (AAN/UIT-module) en 1 ITC-loop 4.6 / 4.8

2.2.1 Vloerverwarming in combinatie met condensatieboiler (0-10V-module) en 1 ITC-loop: 4.8

3.3.0  Vloerverwarming en -koeling in combinatie met een warmtepomp, manuele wissel tussen  4.6 

 verwarming en koeling:

3.3.1  warmtepomp, automatische wissel tussen verwarming en koeling: 4.6

3.3.2  Vloerverwarming en -koeling  in combinatie met een warmtepomp, 1 ITC-loop en manuele  4.6 

 wissel tussen verwarming en koeling:

3.3.3  Vloerverwarming en -koeling  in combinatie met een warmtepomp, 1 ITC-loop en  4.6

 automatische wissel tussen verwarming en koeling:
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4.4. Systeemcomponenten

Voordat het systeem kan werken, moet alle bedrade of 

draadloze randapparatuur verbonden zijn met de centrale 

regelunit.

De randapparatuur is ingedeeld in twee groepen: 

1. Algemene randapparatuur

2. Lokale randapparatuur

Algemene randapparaten zijn apparaten waarvan de waarden 

gebruikt worden om het volledige systeem te regelen. Ook 

apparaten die de verschillende onderdelen van het systeem 

verbinden, vallen onder algemene randapparatuur. 

Lijst met algemene randapparatuur:

  Uitbreidingsunit A (EU-A)

  Uitbreidingsunit VFR (EU-VFR)

  Buitentemperatuursensor

  Touchscreen

Lokale randapparatuur is randapparatuur waarvan de waar-

den worden gebruikt om een enkele kamer te regelen.

Lijst met lokale randapparatuur:

  Kamerthermostaten

  Kamersensoren

Algemene randapparatuur toewijzen

Algemene randapparatuur dient aangesloten te worden, maar 

voor een deel van de randapparatuur zal dat automatisch 

gebeuren bij het opstarten. Als er van de onderstaande rand-

apparatuur slechts één aanwezig is, zal deze automatisch 

worden aangesloten bij de opstart.

  Uitbreidingsunit A (EU-A)

  Uitbreidingsunit VFR (EU-VFR)

  Bedrade buitentemperatuursensor

  Touchscreen

Uitbreidingsunits toewijzen

Als u een uitbreidingsunit (EU-A of EU-VFR) moet toewijzen, 

gebeurt dit automatisch via de onderstaande stappen:

1.  Druk een keer op de linker pijltoets van de CCU en de LED 

“Bezig met toewijzing algemene randapparatuur” zal rood 

beginnen te knipperen.

2.  Druk op de toets “Return” van de uitbreidingsunit om 

deze toe te wijzen. De LED “Bezig met toewijzing  

algemene randapparatuur” van de CCU zal stoppen  

met knipperen nadat de toewijzing is afgerond en zal nu 

blijvend groen oplichten.

Als u meer dan één uitbreidingsunit moet toewijzen,  

herhaal dan bovenstaand proces.

Een andere manier om de EU’s toe te wijzen, is deze via hun 

serienummer toe te wijzen. Het nummer vindt u op de sticker 

van de eenheid.

Ga via het touchscreen of de pc-tool naar het menu “Systeem” 

- “Acties” - “Componenten toewijzen” - “Algemene compo-

nenten”. Druk op de toets Volgende en voer het serienummer 

van de EU in. Druk na het intoetsen van het serienummer op 

“Volgende” en het apparaat wordt toegewezen.

Een draadloze buitentemperatuursensor toewijzen

Volg de onderstaande stappen om een draadloze buiten-

temperatuursensor toe te wijzen:

1.  Druk een keer op de linker pijltoets van de CCU en de 

LED “Bezig met toewijzing randapparatuur” zal rood 

beginnen te knipperen.

2.  Plaats de batterijen in de buitentemperatuursensor. De 

LED “Bezig met toewijzing randapparatuur” van de CCU 

zal stoppen met knipperen nadat de toewijzing is afge-

rond en zal nu blijvend groen oplichten. Als de batterijen 

al geplaatst zijn, druk dan op de rode knop naast de bat-

terijen in plaats van de batterijen opnieuw te plaatsen.

Een andere manier om de buitentemperatuursensor toe te 

wijzen, is deze via het serienummer toe te wijzen. Het nummer 

vindt u op de sticker van de eenheid.
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Ga via het touchscreen of de pc-tool naar het menu “Systeem” 

- “Acties” - “Componenten toewijzen” - “Algemene compo-

nenten”. Druk op de toets Volgende en voer het serienummer 

van de buitentemperatuursensor in. Druk na het intoetsen van 

het serienummer  op “Volgende” en de sensor wordt toege-

wezen.

Een bedrade buitentemperatuursensor toewijzen

Nadat de LCD touchscreen is aangesloten, dien je de regel-

unit te informeren dat er een buitentemperatuursensor wordt 

gebruikt. Dat doe je door in het menu naar “Systeem” te 

gaan,  vervolgens “Hardware profiel” en “Verbind buitentem-

peratuursensor” aan te duiden en de knop op “Aan” te zetten. 

Volg de onderstaande stappen om een bedrade buiten-

temperatuursensor toe te wijzen:

1.  Druk een keer op de linker pijltoets van de CCU en de 

LED “Bezig met toewijzing randapparatuur” zal rood 

beginnen te knipperen.

2.  Monteer de buitentemperatuursensor. Sluit de sensor en 

sluit de sensor aan met de regelunit via de buskabel. De 

regelunit verbindt zichzelf met de buitentemperatuursen-

sor. De LED “Bezig met toewijzing randapparatuur” van 

de CCU zal stoppen met knipperen nadat de toewijzing 

is afgerond en zal nu blijvend groen oplichten. 

Een andere manier om de buitentemperatuursensor toe te 

wijzen, is deze via het serienummer toe te wijzen. Het nummer 

vindt u op de sticker van de eenheid.

Ga via het touchscreen of de pc-tool naar het menu “Systeem” 

- “Acties” - “Componenten toewijzen” - “Algemene compo-

nenten”. Druk op de toets Volgende en voer het serienum-

mer van de externe buitentemperatuursensor in. Druk na het 

intoetsen van het serienummer op “Volgende” en de sensor 

wordt toegewezen.

Een touchscreen toewijzen

Als u een touchscreen moet toewijzen, gebeurt dit automa-

tisch via de onderstaande stappen:

1.  Druk een keer op de linker pijltoets van de CCU en de 

LED “Bezig met toewijzing randapparatuur” zal rood 

beginnen te knipperen.

2.  Druk op de toets “Inleren” op het touchscreen. De  

LED “Bezig met toewijzing randapparatuur” van de CCU 

zal stoppen met knipperen nadat de toewijzing is  

afgerond en zal nu blijvend groen oplichten.

Een andere manier om een touchscreen toe te wijzen, is deze 

toe te wijzen via het serienummer. Het nummer vindt u op de 

sticker van de eenheid.

Ga via het touchscreen of de pc-tool naar het menu “Systeem” 

- “Acties” - “Componenten toewijzen” - “Algemene com-

ponenten”. Druk op de toets Volgende en voer het serie-

nummer van het touchscreen in. Druk na het intoetsen van 

het serienummer op “Volgende” en het touchscreen wordt  

toegewezen.

Lokale randapparatuur toewijzen

Voordat het systeem kan functioneren, moet de lokale randap-

paratuur toegewezen zijn aan de CCU of een EU-A.

Regels om lokale componenten toe te wijzen

U kunt tot 24 draadloze of bedrade componenten aan de CCU 

toewijzen. Er kunnen meerdere componenten worden toege-

wezen aan hetzelfde kanaal. De eerste component die wordt 

toegewezen, moeten echter steeds een thermostaat zijn. Door 

een thermostaat aan meerdere kanalen toe te wijzen, verbindt 

u de kanalen en deze zullen dan als één kanaal functioneren. 

Als u later een andere thermostaat/sensor toekent aan één 

van de verbonden kanalen, zal de thermostaat/sensor toege-

wezen worden aan alle verbonden kanalen.

Draadloze kamerthermostaten toewijzen

Draadloze kamerthermostaten kunnen op verschillende 

manieren worden toegewezen, afhankelijk van uw wens.

Volg de onderstaande stappen om draadloze thermostaten 

toe te wijzen zonder van het touchscreen gebruik te maken:

1.  Selecteer het kanaal waaraan u de thermostaat wilt toe-

wijzen door herhaaldelijk op de linker of rechter toets van 

de CCU of de EU-A te drukken tot de overeenkomstige 

LED rood begint te knipperen.

2.  Plaats de batterijen in de kamerthermostaat. Wanneer de 

kamerthermostaat aan de regelunit is toegewezen, zal het 

pictogram “Toewijzing OK” van de kamerthermostaten 

worden weergegeven, gevolgd door het “kanaalnummer”. 
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3.  Druk op het touchgebied van de kamerthermostaat  

en houd dit ingedrukt tot de kamerthermostaat het  

pictogram “Toewijzing OK” weergeeft, gevolgd door  

het “Kanaalnummer”.  Wanneer de thermostaat is toege-

wezen, stopt de overeenkomstige LED met rood knippe-

ren en brandt deze continu rood of groen.

Volg de onderstaande stappen om draadloze thermostaten 

met behulp van het touchscreen toe te wijzen:

1.  Ga via het Sentio-touchscreen of via de pc-software naar 

het menu “Systeem” - “Acties” - “Componenten toewij-

zen” - “Componenten voor een nieuwe kamer”. Selecteer 

hier aan welke CCU of EU u de thermostaat wilt toewij-

zen en aan welk kanaal of kanalen. De overeenkomstige 

LED van de CCU of EU begint rood te knipperen. 

2.  Druk op de toets “Volgende”. U kunt nu op het display 

het serienummer van de thermostaat invoeren. U kunt 

het serienummer vinden op een sticker in de linker bat-

terijdoos (van achteren gezien) van de thermostaat. Druk 

op de toets “Volgende” op het touchscreen. 

Wanneer de thermostaat is toegewezen, stopt de overeen-

komstige LED met rood knipperen en brandt deze continu 

rood of groen.

Draadloze kamersensoren toewijzen

Draadloze kamersensoren kunnen naar eigen voorkeur op 

verschillende manieren worden toegewezen.

Volg de onderstaande stappen om draadloze sensoren toe te 

wijzen zonder van het touchscreen gebruik te maken:

1.  Selecteer het kanaal waaraan u de sensor wilt toewijzen 

door herhaaldelijk op de linker of rechter toets van de 

CCU of de EU-A te drukken tot de overeenkomstige LED  

rood begint te knipperen.

2.  Plaats de batterijen in de kamersensor. Wanneer de 

kamersensor is toegewezen aan de CCU, gaat de LED 

van de kamersensor continu rood of groen branden.

of  

3.  Druk op het touchgebied van de kamersensor en houd 

dit ingedrukt tot de LED van de kamersensor continu 

rood of groen brandt. Wanneer de sensor is toegewezen, 

stopt de overeenkomstige LED met rood knipperen en 

brandt deze continu rood of groen.

Volg de onderstaande stappen om draadloze sensoren toe te 

wijzen met behulp van het touchscreen:

1.  Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Acties” - “Componenten toewijzen” - 

“Component voor een nieuwe kamer”. Selecteer hier aan 

welke CCU of EU u de sensor wilt toewijzen en aan welk 

kanaal of kanalen. De overeenkomstige LED van de CCU 

of EU begint rood te knipperen. 

2.  Druk op de toets “Volgende”. U kunt nu op het display 

het serienummer van de sensoren invoeren. U kunt het 

serienummer vinden op een sticker in de linker bat-

terijdoos (van achteren gezien) van de sensor. Druk op 

de toets “Volgende” van het touchscreen. Wanneer de 

sensor is toegewezen, stopt de overeenkomstige LED 

met rood knipperen en gaat deze continu rood of groen 

branden.

Bedrade kamerthermostaten toewijzen

Bedrade kamerthermostaten naar keuze kunnen op verschil-

lende manieren worden toegewezen.

Volg de onderstaande stappen om bedrade thermostaten toe 

te wijzen zonder van het touchscreen gebruik te maken:

1.  Selecteer het kanaal waaraan u de thermostaat wilt toe-

wijzen door herhaaldelijk op de linker of rechter toets van 

de CCU of de EU-A te drukken tot de overeenkomstige 

LED rood begint te knipperen.

2.  Schakel de thermostaat in door deze volledig te sluiten. 

Wanneer de kamerthermostaat toegewezen is aan de 

regelunit, zal het LED “Toewijzing OK” van de kamer-

thermostaten worden weergegeven, gevolgd door het 

“Kanaalnummer”.
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3.  Druk op het touchgebied van de kamerthermostaat  

en houd dit ingedrukt tot de kamerthermostaat het  

pictogram “Toewijzing OK” weergeeft, gevolgd door  

het “Kanaalnummer”. Wanneer de thermostaat is toe-

gewezen, stopt de overeenkomstige LED met rood  

knipperen en brandt deze continu rood of groen.

Volg de onderstaande stappen om draadloze thermostaten 

met behulp van het touchscreen toe te wijzen:

1.  Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Acties” - “Componenten toewijzen” - 

“Component voor een nieuwe kamer”. Selecteer hier aan 

welke CCU of EU u de thermostaat wilt toewijzen en aan 

welk kanaal of kanalen. De overeenkomstige LED van de 

CCU of EU begint rood te knipperen. 

2.  Druk op de toets “Volgende”. U kunt nu op het display 

het serienummer van de thermostaat invoeren. U kunt het 

serienummer terugvinden op een sticker aan op de ach-

terkant of voorkant van de thermostaat. Druk op de toets 

“Volgende” op het touchscreen.

Wanneer de thermostaat is toegewezen, stopt de overeen-

komstige LED met rood knipperen en brandt deze continu 

rood of groen.

Bedrade kamersensoren toewijzen

Bedrade kamersensoren kunnen naar keuze op verschillende 

manieren worden toegewezen.

Volg de onderstaande stappen om bedrade sensoren toe te 

wijzen zonder van het touchscreen gebruik te maken:

1.  Selecteer het kanaal waaraan u de sensor wilt toewijzen 

door herhaaldelijk op de linker of rechter toets van de 

CCU of de EU-A te drukken tot de overeenkomstige LED 

rood begint te knipperen.

2.  Schakel de sensor in door deze volledig te sluiten. 

Wanneer de kamersensor is toegewezen aan de  

regelunit, gaat de LED van de kamersensor continu  

rood of groen branden.

of 

3.  Druk op het touchgebied van de kamersensor en houd 

dit ingedrukt tot de LED van de kamersensor continu 

rood of groen brandt.

Wanneer de sensor is toegewezen, stopt de overeenkom-

stige LED met rood knipperen en brandt deze continu rood 

of groen.

Volg de onderstaande stappen om bedrade sensoren toe te 

wijzen met behulp van het touchscreen:

1.  Ga via het Sentio-touchscreen of via de pc-tool naar het 

menu “Systeem” - “Acties” - “Componenten toewijzen” 

- “Componenten voor een nieuwe kamer”. Selecteer hier 

aan welke CCU of EU u de sensor wilt toewijzen en aan 

welk kanaal of kanalen. De overeenkomstige LED van de 

CCU of EU begint rood te knipperen. 

2.  Druk op de toets “Volgende”. U kunt nu op het display 

het serienummer van de thermostaat invoeren. U kunt 

het serienummer terugvinden op een sticker op de ach-

terkant of voorkant van de thermostaat. Druk op de toets 

“Volgende” op het touchscreen.

Wanneer de sensor is toegewezen, stopt de overeenkom-

stige LED met rood knipperen en brandt deze continu rood 

of groen.

Componenten verwijderen

Als een randapparaat, algemeen of lokaal, vervangen moet 

worden of u het systeem op een andere manier wilt instellen, 

dient u eerst het randapparaat van het systeem te verwijde-

ren. Volg de onderstaande stappen om een randapparaat te 

verwijderen:

Algemene randapparatuur

Als u een algemeen randapparaat verwijdert, kan dat de func-

tionaliteit van het volledige systeem aantasten. Als u bijvoor-

beeld een EU-A van de CCU verwijdert, zullen alle groepen/

kanalen van de thermostaten/sensoren die eerder werden 

toegewezen aan de EU-A, ook offline gezet worden.
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Als u een EU-A of EU-VFR moet verwijderen met behulp van 

het touchscreen of de pc-tool, volg dan de onderstaande 

stappen: 

1.  Ga via het touchscreen of de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Acties” - “Componenten verwijderen” - 

“Algemene component”.

2.  Kies de uitbreidingsunit(s) die u wenst te verwijderen en 

druk op de toets “Verwijderen”.

Als u geen Sentio-touchscreen heeft, is het nog steeds moge-

lijk om algemene randapparatuur te verwijderen. 

WAARSCHUWING: Door een algemeen randapparaat zoals 

hieronder beschreven te verwijderen, zal alle randappara-

tuur offline gezet worden wat de werking van het volledige  

systeem beïnvloedt. 

1.  Druk een keer op de linker pijltoets van de CCU en de 

LED “Bezig met toewijzing randapparatuur” zal rood 

beginnen te knipperen.

2.  Druk op de toets “Enter” van de CCU en houd deze ca. 

3 seconden ingedrukt en de LED “Bezig met toewijzing 

randapparatuur” zal stoppen met knipperen en uitge-

schakeld worden.

Lokale randapparatuur

Als u een lokaal randapparaat verwijdert, heeft dit alleen 

invloed op het kanaal waaraan het is toegewezen. Als het 

lokale randapparaat toegewezen is aan meer dan één kanaal 

en u het verwijdert, zal dit van alle kanalen waaraan het is 

toegewezen, worden verwijderd.

Als u één enkel lokaal randapparaat (kamerthermostaat/-

sensor) moet verwijderen uit een kamer met behulp van het  

touchscreen of de pc-tool, volg dan de onderstaande stappen: 

1.  Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Acties” - “Componenten verwijderen” - 

“Componenten aangesloten op een kamer”.

2.  Kies het randapparaat dat u wenst te verwijderen en druk 

op de toets “Volgende”.

Als u alle lokale randapparatuur (kamerthermostaat/-sensor) 

moet verwijderen uit een kamer met behulp van het touch-

screen of de pc-tool, volg dan de onderstaande stappen: 

1.  Ga via het touchscreen of de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Acties” - “Componenten verwijderen” - 

“Kamer en aangesloten componenten”.

2.  Kies de kamer of kamers die u wenst te verwijderen en 

druk op de toets “Volgende”.
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4.5. Sentio-toepassingen

4.5.1. Verwarmings- en koelservices

 Waarom kiezen voor Sentio en watergedragen  

centrale vloerverwarming

Vloerverwarming (en -koeling) is een vorm van centrale ver-

warming die de temperatuur in een ruimte regelt en hierbij 

gebruik maakt van geleiding, straling en convectie.  De term 

stralingsverwarming wordt in het algemeen gebruikt om deze 

aanpak te beschrijven omdat straling verantwoordelijk is 

voor een belangrijk gedeelte van het resulterende thermische 

comfort maar dit gebruik is alleen technisch correct wanneer 

de straling meer dan 50 procent uitmaakt van de warmte die 

uitgewisseld wordt tussen de vloer en de rest van de ruimte.

Het Sentio regelsysteem is speciaal ontwikkeld voor de 

verwarming en koeling van woonruimtes en niet-residentiële 

ruimtes op basis van zoneregeling. In elke kamer is er een 

thermostaat of sensor geïnstalleerd die de temperatuur meet. 

Op basis van de huidige kamertemperatuur en de gewenste 

temperatuur (SET), zorgt het Sentio regelsysteem voor de 

verwarming (en indien het systeem is uitgerust met koudwa-

tertoevoer eveneens voor de afkoeling) van deze kamer.

Het opwarmen van de kamer met vloerverwarming is efficiënt 

en wordt steeds breder geaccepteerd omdat het een comfort 

creëert dat gebaseerd is op het verwarmen van water op lage 

temperatuur (LT). In het algemeen blijft de watertemperatuur 

onder de 50° C. Door het grote contactoppervlak wordt de 

lucht in de ruimte geleidelijk opgewarmd zonder een lucht-

stroom te creëren (zoals bij systemen met hoge temperatuur). 

Daarom is er minder stofverplaatsing in de kamer.

Gebruiksomstandigheden

De profielen voor vloerverwarming zijn gebaseerd op volgende  

condities:

   Het vloerverwarmingssysteem is verbonden met een  

verdeler en/of pompunit.

   De verwarmingsbuis is geschikt voor verwarming met 

water of een mengsel met water.

   De vloerverwarming is dusdanig ontworpen (buismaat, 

buisontwerp enz.) dat het voldoende verwarmings  - 

c apaciteit creëert voor een comfortabele kamertem-

peratuur op basis van toegepaste standaarden.

   De vloerverwarming wordt geïnstalleerd door  

gekwalificeerde installateurs.

De aansluiting

Het Sentio regelsysteem verbindt de vloerverwarming (buizen, 

isolatie,...) met de pompunit (inclusief verdeler). De zone-

regeling wordt geïnstalleerd op basis van het ontwerp (zie 

hoofdstuk 1) en in elke kamer is er een thermostaat of sensor 

aanwezig en die is verbonden met de overeenkomstige verde-

lergroep. Er kan meer dan één verdelergroep gelinkt worden 

met een kamer en een thermostaat/sensor.

De instellingen

Het belangrijkste punt van aandacht is ervoor te zorgen dat 

elke kamer zijn eigen thermostaat/sensor heeft die verbonden 

is (met of zonder kabel) met de centrale Sentio regelunit. Het 

is cruciaal dat de vloerverwarmingszones per kamer correct 

toegewezen/verbonden zijn met de thermostaat/sensor in die 

kamer. Als dat niet het geval is, kan de warmtevraag voor een 

bepaalde kamer resulteren in de verwarming van een andere 

kamer. Daarom moet dit aspect bij de inbedrijfstelling grondig 

gecontroleerd worden voordat het systeem wordt overgedra-

gen aan de eindgebruiker.

Selectie van profiel- en parameterinstellingen worden door de 

installateur uitgevoerd. Toekomstige instellingen zijn mogelijk 

via het touchscreen (optioneel beschikbaar voor de eind-

gebruiker) of via de installateur. 

OPMERKING: De installatie en ingebruikname van de vloer-

verwarming is de verantwoordelijkheid van de installateur. 

Wavin raadt af om nadat de installatie is voltooid en in gebruik 

genomen, de parameterinstellingen eenzijdig te wijzigen. 
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Aan de slag

Het Sentio regelsysteem kan via de thermostaten/sensoren 

in elke kamer worden bestuurd met de Sentio-app en indien 

nodig via het touchscreen. Zodra de installatie is voltooid, kan 

de eindgebruiker comfortabel de temperatuur in elke kamer 

regelen.

4.5.2.  Sentio en vloerkoeling 

 Waarom kiezen voor vloerkoeling

Vloerkoeling is een vorm van centrale koeling die zorgt voor 

klimaatregeling binnenshuis door middel van geleiding, stra-

ling en convectie. De term stralingskoeling wordt algemeen 

gebruikt om deze aanpak te beschrijven omdat straling ver-

antwoordelijk is voor een behoorlijk gedeelte van het resulte-

rend thermisch comfort maar dit gebruik is alleen technisch 

correct wanneer de straling meer dan 50 procent uitmaakt 

van de koeling die uitgewisseld wordt tussen de vloer en de 

rest van de ruimte. In vergelijking met centrale verwarming (in 

vele gevallen is verwarming en koeling gecombineerd in één 

systeem), zal het ontwerp van de centrale vloerkoeling zorgen 

voor voldoende koelcapaciteit. In vergelijking met vloerver-

warming is hierbij de diameter groter, de buizen liggen dichter 

bij elkaar of een combinatie van beide, maar in principe zijn er 

meer buislengtes/meters nodig voor vloerkoelingssystemen.

Bij gecombineerde verwarmings-koelingssystemen is de koel-

capaciteit lager in vergelijking met de verwarmingscapaciteit. 

Dit wordt veroorzaakt door het kleinere temperatuurverschil 

tussen de watertemperatuur bij aanvoer en afvoer. Vloerkoeling 

wordt beperkt door diverse factoren en één daarvan is de 

relatieve vochtigheid in verhouding met de huidige kamertem-

peratuur. Dit resulteert in een dauwpunttemperatuur die de  

koelwatertemperatuur beperkt, vooral tijdens periodes van 

hoge vochtigheid en hoge luchttemperatuur. Dit beperkt die 

koelcapaciteit.

Het Sentio regelsysteem is ontwikkeld voor dit type koeling 

van woonruimtes en niet-residentiële ruimtes op basis van 

regeling per zone. In elke kamer is er een thermostaat of sen-

sor geïnstalleerd die de temperatuur meet. Op basis van de 

huidige temperatuur en de gewenste temperatuur zorgt het 

Sentio regelsysteem voor de koeling van deze ruimte.

Het koelen van de kamer met een vloerkoelingssysteem is 

efficiënt en wordt in het algemeen steeds beter geaccepteerd 

omdat het een comfort creëert dat gebaseerd is op gekoeld/

koud water. Door het grote contactoppervlak wordt de lucht 

in de ruimte geleidelijk gekoeld zonder een luchtstroom te  

creëren (zoals systemen die werken met hogere temperatu-

ren). Daarom is er minder stofverplaatsing in de kamer.

Gebruiksomstandigheden

De profielen voor vloerkoeling zijn gebaseerd op volgende  

condities:

   Het vloerkoelingssysteem is verbonden met een  

verdeler en/of pompunit.

   De koelleiding is geschikt voor koeling met water of een 

mengsel met water.

   De vloerkoeling is zodanig ontworpen (buismaat,  

buisontwerp enz.) dat het voldoende koelcapaciteit  

creëert voor een comfortabele kamertemperatuur op 

basis van toegepaste standaarden. In combinatie met 

vloerverwarming zal de capaciteit van het koelsysteem 

lager liggen.

   De vloerkoeling wordt geïnstalleerd door gekwalificeerde 

installateurs.

   Het Sentio regelsysteem kan handmatig of automatisch 

overschakelen tussen opwarmen en afkoelen  

(bijvoorbeeld op basis van seizoenen).
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De aansluiting

Het Sentio regelsysteem verbindt de vloerkoeling (buizen, 

isolatie,...) met de pompunit (inclusief verdeler). De zonerege-

ling is geïnstalleerd op basis van het ontwerp (zie hoofdstuk 

1) en in elke kamer is er een thermostaat of sensor aanwezig 

en verbonden met de overeenkomstige verdelergroep. Er kan 

meer dan één verdelergroep gelinkt worden met een kamer en 

een thermostaat/sensor.

De instellingen

Het belangrijkste punt van aandacht is ervoor zorgen dat elke 

kamer zijn eigen thermostaat/sensor heeft die verbonden is 

(met of zonder kabel) met de centrale Sentio regelunit.

Selectie van profiel- en parameterinstellingen worden door de 

installateur uitgevoerd. Toekomstige instellingen zijn mogelijk 

via het touchscreen (optioneel beschikbaar voor de eindge-

bruiker) of via de installateur. Het is cruciaal dat de vloerver-

warmingszones per kamer correct toegewezen/verbonden 

zijn met de thermostaat/sensor in die kamer. Als dat niet 

het geval is, kan de warmtevraag voor een bepaalde kamer 

resulteren in de verwarming van een andere kamer. Daarom 

moet dit aspect bij de inbedrijfstelling grondig gecontroleerd 

worden voordat het systeem wordt overgedragen aan de 

eindgebruiker.

OPMERKING: De installatie en ingebruikname van het vloer-

koelingssysteem is de verantwoordelijkheid van de instal-

lateur. Wavin raadt af om nadat de installatie is voltooid en 

in gebruik genomen, de parameterinstellingen eenzijdig te 

wijzigen. 

Aan de slag

Het Sentio regelsysteem kan via de thermostaten/sensoren in 

elke kamer, via de Sentio-app en indien nodig via het touch-

screen worden geregeld. Zodra de installatie is voltooid, kan 

de eindgebruiker comfortabel de temperatuur in elke kamer 

regelen.
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4.6. Sentio en warmtepompen

Waarom Sentio en warmtepompen verbinden

Het Sentio regelsysteem biedt de mogelijkheid om een 

warmtepomp als warmte-/koelbron te gebruiken. In principe 

kunnen alle soorten warmtepompen gebruikt worden zo lang 

de communicatie-interface overeenkomt met de Sentio-

bedieningsstandaarden.

Het verbinden van een warmtepomp als warmtebron is alleen 

mogelijk bij verwarmingssystemen met lage temperatuur 

(centrale stralingssystemen, vloerverwarming) omdat de maxi-

mumtemperatuur daarbij beperkt is. Voor systemen met hoge 

temperatuur zijn andere warmtebronnen vereist. Het Sentio 

regelsysteem zal de warmtepomp aansturen om voldoende 

verwarmings-/koelingscapaciteit te creëren op basis van de 

vereisten voor zoneregeling.

Wanneer een warmtepomp wordt aangesloten vereist de 

interface met het Sentio regelsysteem de nodige aandacht. 

Omdat een warmtepomp een bepaalde minimumcapaciteit 

nodig heeft, zal er een buffer geïnstalleerd worden (in lijn met 

de warmwatertoevoer) of fungeert het vloerverwarmingssy-

steem als buffer.

Een warmtepomp die passieve koeling biedt, kan als koel-

bron voor het vloerverwarmingssysteem gebruikt worden. 

Om van deze optie gebruik te maken, zal het Sentio profiel 

dat hiervoor bestaat geselecteerd worden tijdens de SET/

INREGELING-fase.

Koeling via een vloerverwarmingssysteem vereist bepaalde 

aandacht en heeft beperkingen. Ten eerste is het minder 

efficiënt dan verwarming omdat de temperatuurverschillen 

tussen het aanvoerkoeltemperatuur en de afvoertemperatuur 

vergeleken met verwarming relatief klein zijn. Bovendien is 

de koelwatertemperatuur van de aanvoer beperkt door het 

dauwpunt (op basis van de kamertemperatuur en relatieve 

vochtigheid). 

Het Sentio regelsysteem biedt twee standaard profielen om 

tussen verwarming en koeling te schakelen.

1)   Handmatige omschakeling door de gebruiker (keuze 

zomer-/wintermodus).

2)   Automatische omschakeling op basis van buitentempe-

ratuur, gewenste kamertemperatuur en vooraf bepaalde 

temperatuurverschillen.

Gebruiksomstandigheden

Bij het gebruik van de verwarmings-/koelingsoptie, is 

het belangrijk om te begrijpen dat vloerverwarming en  

-koeling traag reageert. Dit houdt in dat omschakelen tussen 

verwarmen en koelen en omgekeerd een zekere responstijd 

vraagt. De warmtepomp kan na de omschakeling ook stabili-

seren. Daarom is de software van dit profiel zo ontwikkeld dat 

de omschakelfrequentie beperkt is op basis van de specifica-

ties van de leverancier van de warmtepomp.

In het algemeen raadt Wavin aan om niet meermaals per dag 

om te schakelen tussen verwarmen en afkoelen omdat de 

responstijd lang kan duren.

De aansluiting

De communicatie tussen de warmtepomp en de Sentio-

besturing kan gerealiseerd worden via de twee spanningsvrij 

relais (VFR), analoog signaal. Ontwikkeling om communicatie 

via Modbus RTU of PWM mogelijk te maken is gaande.

Bij het gebruik van een warmtepomp, moet een buiten-

temperatuursensor (naast de buitensensor van de warmte-

pomp) worden gebruikt om het systeem te optimaliseren. 

Een dergelijke buitentemperatuursensor zal worden geïnstal-

leerd volgens de beschrijving in het hoofdstuk CONNECT/

AANSLUITEN.

De instellingen

De instelling van het correcte profiel om met de warm-

tepomp te communiceren kan via het touchscreen of de 

pc-tool gebeuren, zoals beschreven in het hoofdstuk SET/

INREGELEN van deze handleiding (software kan gedownload 

worden via de website en de USB-verbindingskabel kan 

besteld worden via Wavin).

Voor Sentio in combinatie met een warmtepomp, kunnen de 

profielen 1.1, 2.2.1, 3.3.0 en 3.3.1 gebruikt worden.  Zie voor

een profielbeschrijving paragraaf 4.9. 
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Aan de slag

Het Sentio regelsysteem kan via de thermostaten in elke 

kamer met de Sentio-app bestuurd worden en indien nodig 

via het touchscreen. Voor dit profiel raden wij ten zeerste aan 

om het touchscreen aan het Sentio regelsysteem toe te voe-

gen. Dit zal de eindgebruiker meer mogelijkheden bieden om 

het systeem te besturen.

OPMERKING: Nog niet alle warmtepompen zijn compatibel 

met het Sentio regelsysteem. Daarom is het noodzakelijk om 

terug te koppelen met de leverancier van de warmtepomp of 

Wavin. Momenteel zijn alle door Nibe geleverde warmtepom-

pen compatibel met Sentio. 

De installatie en ingebruikname van de Nibe warmtepomp 

is de verantwoordelijkheid van de installateur. In de meeste 

gevallen zal Nibe de warmtepomp zelf installeren en klaarma-

ken voor gebruik. Neem hiervoor contact op met Nibe (www.

nibe.com).

Voor de Nibe-warmtepomp wordt een rechtstreeks analoog 

signaal gebruikt om aan de warmte-/koelvraag te beantwoor-

den. 

Verbinding met de Sentio CCU-module gebeurt via de 0-10V 

aansluitklemmen, A0 - GN: 

Hieronder vindt u het aansluitschema:

Schakelaar Analoog
Verwarmen

Koelen
Beschikbaar

AUX 3
VFR Koelen

AUX 2
VFR Verwarmen
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 4.7.  Sentio en stadsverwarming

Waarom Sentio en stadsverwarming combineren

Het Sentio regelsysteem maakt het gebruik van zogenaamde 

aanvoertemperatuurcontrole (Inlet Temperature Controller - 

ITC) mogelijk zodat het gebruikt kan worden voor stads-

verwarmingssystemen. Door gebruik te maken van de ITC-

functie, kan men beantwoorden aan de vereisten wanneer 

men stadsverwarming gebruikt als warmtebron voor vloer-

verwarming. Het draagt bij tot een zeer efficiënte manier van 

verwarmen.

Voor stadsverwarming is het kenmerkend dat relatief heet 

water (bijvoorbeeld 80 °C) aangevoerd wordt naar woon-

huizen en gebruikt wordt voor a) warm kraanwater en b) 

vloerverwarming.

Sentio kan gebruikt worden in combinatie met stadsverwar-

ming voor vloerverwarmingstoepassingen daar de ITC-functie 

de aanvoer- en afvoertemperatuur van de pompunit bestuurt 

en ervoor zorgt dat de aanvoertemperatuur niet hoger is dan 

het vooraf ingestelde maximum en dat de temperatuur van het 

terugstromende water onder een vooraf ingesteld maximum 

ligt.

In Sentio-systemen ingebedde ITC regelt een lineaire ser-

vomotor die geïnstalleerd is op de pompunit (in plaats van 

de algemeen gebruikte handbediende thermostaat). De ITC 

regelt de aanvoertemperatuur van warm water dat aange-

voerd wordt door bijvoorbeeld het stadsverwarmingssysteem.

Afhankelijk van de buitentemperatuur, geselecteerde warmte-

curve en de watertemperatuur in de retourleiding, bestuurt de 

centrale regelunit de servomotor om de gewenste tempera-

tuur te bereiken.

De ITC kan ook in plaats van een handbediende thermostaat 

gebruikt worden om automatisch de aanvoer- en afvoertem-

peratuur op basis van de warmtevraag te regelen.

Omdat het Sentio regelsysteem twee mengeenheden tegelijk 

kan besturen, kan het ook twee ITC-groepen tegelijk aan. 

Gebruiksomstandigheden

Wanneer u de ITC-functie toepast, is het noodzakelijk om een 

buitentemperatuursensor en een temperatuursensor voor de 

input en output toe te voegen aan de mengeenheid.

Binnen de instellingen van de ICT-loop via de pc of het touch-

screen, zullen de parameterinstellingen van de ITC gecontro-

leerd en indien nodig aangepast worden. 

Wanneer er twee ITC’s worden gebruikt worden de groepen/

kamers die zijn geassocieerd met elke ITC-loop gedefinieerd.

De aansluiting

De verbinding tussen de aan- en afvoerleidingen van de 

stadsverwarming en de pompunit zal door de installateur wor-

den gemaakt. De ITC servomotor wordt op de pompunit op 

dezelfde plaats gemonteerd als de handbediende thermos-

taat. Deze servomotor is opgenomen in de Sentio-artikellijst.

Verbinding van de servomotor(en) met de CCU gebeurt via 

de ITC-aansluitklemmen en wordt uitgelegd in het hoofdstuk 

CONNECT / AANSLUITEN van deze handleiding.

De aanvoertemperatuursensoren zijn gemonteerd op de aan-

voer van het koperen/RVS-gedeelte net voor het aanvoerver-

deelstuk en verbonden met de CCU volgens de informatie in 

het hoofdstuk CONNECT/AANSLUITEN. De afvoertempera-

tuursensor is gemonteerd op de output van het koperen/RVS-

gedeelte van de verdeler en verbonden met de CCU volgens 

de informatie in het hoofdstuk CONNECT / AANSLUITEN.
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De instellingen

De ITC-instellingen worden gecontroleerd en aangepast via 

het touchscreen of de pc-tool.

Onder ‘systeem’ � ‘ITC’ zijn de instellingen te vinden.

Via het hardwareprofiel van deze toepassing kan zonodig het 

ITC-type geselecteerd en aangepast worden. Voor Sentio in  

combinatie met een stadsverwarmingssysteem, kunnen de 

profielen 1.0, 1.3.1 en 1.3.2 gebruikt worden. Zie voor een 

beschrijving van de profielen paragraaf 4.9.

Een belangrijk aspect is om ervoor te zorgen dat elke kamer 

zijn eigen thermostaat/sensor heeft die verbonden is (met of 

zonder kabel) met de centrale regelunit van het Sentio regel-

systeem. 

Selectie van profiel- en parameterinstellingen worden door 

de installateur uitgevoerd. Het is cruciaal dat de vloerver-

warmingszones per kamer correct toegewezen/verbonden 

zijn met de thermostaat/sensor in die kamer. Als dat niet 

het geval is, kan de warmtevraag voor een bepaalde kamer 

resulteren in de verwarming van een andere kamer. Daarom 

moet dit aspect bij de inbedrijfstelling grondig gecontroleerd 

worden voordat het systeem wordt overgedragen aan de 

eind gebruiker.

OPMERKING: De installatie en ingebruikname van het vloer-

koelingssysteem is de verantwoordelijkheid van de instal-

lateur. Wavin raadt af om nadat de installatie is voltooid en 

in gebruik genomen, de parameterinstellingen eenzijdig te 

wijzigen.

Aan de slag 

Het Sentio regelsysteem kan via de thermostaten/sensoren 

in elke kamer worden bestuurd met de Sentio-app en indien 

nodig via het touchscreen. Zodra de installatie is voltooid, kan 

de eindgebruiker comfortabel de temperatuur in elke kamer 

regelen.
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Waarom Sentio en boilers verbinden

Het Sentio regelsysteem biedt de mogelijkheid om recht-

streeks een boiler aan te sluiten ter ondersteuning van de ver-

warming. Aansluiting met een boiler is de meest voorkomende 

toepassing voor een centraal verwarmingssysteem.

Het Sentio regelsysteem bedient de koeler om voldoende 

capaciteit te creëren op basis van de vereisten voor zone-

regeling.

In principe zijn alle soorten boilers compatibel met het Wavin 

Sentio regelsysteem zolang de bediening kan worden gere-

geld via een spanningsvrij relais (24V-230V), via AAN/UIT-

regeling of voor moderne condensatieboilers via een analoog 

0-10V signaal. 

Als een boiler geïnstalleerd is in combinatie met een koe-

ler voor verwarming en koeling, raadpleeg dan hoofdstuk 

3. Hierbij is namelijk een volledig ander systeem en profiel  

vereist.

Gebruiksomstandigheden

Wanneer u het Sentio regelsysteem gebruikt om een boiler 

aan te sturen, is het belangrijk dat de boilerinstellingen inge-

steld zijn voor watergedragen vloerverwarmingssystemen. 

Over het algemeen kan de watertemperatuur voor de pom-

punit verlaagd worden  tot <50 ºC om het energieverbruik te 

optimaliseren maar ook om een te hoge watertemperatuur te 

voorkomen.

De aansluiting

De communicatie tussen de boiler en de Sentio regelunit kan 

gerealiseerd worden via de twee spanningsvrije relais (VFR).

Bij het gebruik van een (condensatie)boiler is het ten zeerste 

aanbevolen om gebruik te maken van een buitentempera-

tuursensor om het verwarmingssysteem te optimaliseren. 

Een dergelijke buitentemperatuursensor zal worden geïnstal-

leerd volgens de beschrijving in het hoofdstuk CONNECT / 

AANSLUITEN.

De instellingen

De instelling van het correcte profiel om met de boiler te 

communiceren kan via het touchscreen of de pc-tool worden 

uitgevoerd (software kan gedownload worden via de website 

en de Sentio-verbindingskabel kan besteld worden via Wavin).

Voor Sentio in combinatie met een boiler, kunnen de profielen 

1.1, 1.2, 2.2.1 en 2.2.2 gebruikt worden.

Aan de slag

Het Sentio regelsysteem kan bestuurd worden via de  

thermostaten in elke kamer met de Sentio-app en indien nodig 

via het touchscreen. Voor dit profiel is het touchscreen van het 

Sentio regelsysteem een nuttige tool. Dit biedt de eindgebrui-

ker meer mogelijkheden om het systeem te besturen.

Compatibele boilers

In principe zijn alle boilers die via een AAN/UIT-signaal of via 

een analoog 0-10 V-signaal kunnen worden bestuurd geschikt 

om door Sentio aangestuurd te kunnen worden.

OPMERKING: De installatie en ingebruikname van de boiler 

is de verantwoordelijkheid van de installateur. In de meeste 

gevallen zal de leverancier van de boiler de boiler installeren 

en in bedrijf nemen. 

Om een standaard boiler te besturen, is meestal een AAN/

UIT-signaal vereist. Sentio biedt twee van deze signalen via 

de CCU-eenheid.

Een meer energiebewuste regeling is via een proportioneel 

(analoog) signaal in combinatie met een buitentemperatuur-

sensor. Hiervoor is een moderne condensatieboiler nodig. 

Om een goede efficiëntie van deze condensatieboiler te 

verzekeren, moet de temperatuur van het afvoerwater van 

de pompunit geregeld worden. Daarom adviseert Wavin het 

gebruik van de aanvoertemperatuurregeling (ITC).

 4.8.  Sentio en boilers
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Aansluitingen condensatieboiler

Boiler AAN/UIT

Analoog
Verwarmen  

(0-10V)

T1 Optioneel

Aan / Uit



54  Sentio Handleiding Tel.: +31(0)523 28 81 65      E-mail: sentio.nl@wavin.com

Instellingsprofielen in detail

Het Sentio regelsysteem biedt de mogelijkheid om rechtstreeks een boiler aan te sluiten ter ondersteuning van de verwarming. 

Aansluiting met een boiler is de meest voorkomende toepassing voor een centraal verwarmingssysteem.

Het Sentio regelsysteem bedient de koeler om voldoende verwarmingscapaciteit te creëren op basis van de zoneregelingvereisten. 

In principe zijn alle soorten boilers compatibel met het Wavin Sentio regelsysteem zolang de bediening kan worden uitgevoerd via 

een spanningsvrij relais (24V-230V), via AAN/UIT-regeling of voor moderne condensatieboilers via een analoog 0-10V signaal. 

Als een boiler geïnstalleerd is in combinatie met een koeler voor verwarming en koeling, raadpleeg dan hoofdstuk 3.  

Hiervoor is namelijk een volledig ander systeem en profiel vereist.

4.9. Profielen beschrijving 

Profiel 1.0 - Vloerverwarming in combinatie met stadsverwarming

Profiel 1.0 is het standaardprofiel en wordt gebruikt voor standaard vloerverwarming met aanvoertemperatuurcontrole.

    Als u meer dan 8 verwarmingszones nodig heeft, moet u ook een uitbreidingsunit (EU-A) gebruiken.

   Het is mogelijk om tot 2 standaardpompen te besturen: Aan/Uit

    Er kunnen zowel bekabelde als draadloze kamerthermostaten en sensoren worden gebruikt.

   Door één (twee) temperatuursensor(en) te verbinden met de CCU, kunt u uw systeem beschermen tegen een te hoge  

aanvoertemperatuur. Dit kan afzonderlijk gebeuren voor de twee verschillende verdelers.

   De installatie van het Sentio-touchscreen is optioneel.

Bedrading voor profiel 1.0

Alle kabels moeten worden aangesloten volgens de afbeelding in paragraaf 4.7.

Als u een uitbreidingsunit moet gebruiken, moet u deze ook verbinden. 

Stadsverwarming
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Instelling profiel 1.0

Om de instellingen voor het Sentio regelsysteem te kunnen 

instellen/aanpassen, heeft u het Sentio-touchscreen of de 

Sentio-verbindingskabel voor verbinding met de pc nodig. 

Als u slechts één circulatiepomp wilt besturen, kan dit profiel 

zonder verdere instellingen gebruikt worden.

Als u twee verdelers heeft, moet u het systeem instellen om 

het systeem te “informeren” welke loops welke pomp aan-

sturen. Volg de onderstaande stappen voor deze instellingen: 

    Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Functies” - “Besturing verwarming/koeling” 

- “Besturing verwarming1(2)” - “Toegewezen ruimtes”. 

Selecteer de kamers waarvan u de pomp wenst te bestu-

ren. 

Herhaal de bovenstaande stap voor de andere verdeler.

Hieronder vindt u enkele van de meest gebruikte instellingen 

voor dit profiel. Als u de volledige lijst van mogelijke instel-

lingen voor dit profiel wilt bekijken, raadpleeg dan de handlei-

ding van het Sentio-touchscreen.

De bescherming tegen te hoge temperaturen is standaard 

geactiveerd. Als het is gedesactiveerd en u wenst de functie 

opnieuw te activeren, volg dan de onderstaande stappen.

    Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Functies” - “Besturing verwarming/koeling” 

- “Besturing verwarming1(2)” - “Uitschakeltemperaturen”. 

Activeer de uitschakeltemperaturen en stel de gewenste 

temperatuur in.   

Als u meer dan één verdeler heeft, moet u de uitschakel-

temperaturen activeren voor beide verdeelstukken.

Standaard heeft het startsignaal naar de boiler 5 minuten ver-

traging om de thermomotoren de kans te geven open te gaan 

voordat de boiler start. Indien u deze termijn wenst in te korten 

of te verlengen, gelieve dan volgende stappen te volgen:

   Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Hardwareprofiel” - “Configuratie vereiste 

input en output” - “Spanningsvrij relais” - “Boiler/warm-

tepomp” en wijzig de waarde “Uitgestelde start” in de 

gewenste waarde.

Als u over meer dan een pomp beschikt, moet u de 

“Uitgestelde start” voor beide pompen instellen.

Standaard heeft het stopsignaal naar de pomp(en) 3 minuten 

vertraging om de thermomotoren de kans te geven te sluiten 

alvorens de pomp stopt. Indien u deze termijn wenst in te kor-

ten of te verlengen, gelieve dan volgende stappen te volgen:

   Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Hardwareprofiel” - “Configuratie vereiste 

input en output” - “Relais” - “Pomp 1(2)” en  

wijzig de waarde “Uitgestelde stop” in de gewenste 

waarde.

Als u over meer dan een pomp beschikt, moet u de 

“Uitgestelde stop” voor beide pompen instellen.
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Profiel 1.1 - Vloerverwarming in combinatie met boiler/warmtepomp (Aan/Uit)

Profiel 1.1 is een profiel dat gebruikt wordt voor standaard vloerverwarming zonder aanvoertemperatuurcontrole  

met de mogelijkheid om een signaal naar een boiler/warmtepomp te sturen als er warmte nodig of is niet.

   Als u meer dan 8 verwarmingszones nodig heeft, moet u ook een uitbreidingsunit (EU-A) gebruiken.

   Het is mogelijk om tot twee standaardpompen te besturen: Aan/Uit.

    Er kunnen zowel bedrade als draadloze kamerthermostaten en sensoren worden gebruikt.

   Door één (twee) temperatuursensor(en) met het besturingscentrum te verbinden, kunt u uw systeem beschermen  

tegen een te hoge aanvoertemperatuur. Dit kan afzonderlijk gebeuren voor de twee verschillende loops.

   De installatie van het Sentio-touchscreen is optioneel.

Bekabeling voor profiel 1.1

Alle bedrading moet worden aangesloten volgens de afbeelding in paragraaf 4.8. Als u een Sentio uitbreidingsunit gebruikt,  

moet u deze ook verbinden. 

Boiler
Aan / Uit
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Instelling profiel 1.1

Om de instellingen voor het Sentio regelsysteem te kunnen 

instellen/aanpassen, heeft u het Sentio-touchscreen of de 

Sentio-verbindingskabel voor verbinding met de pc nodig.

Als u slechts één circulatiepomp wilt besturen, kan dit profiel 

zonder verdere instellingen gebruikt worden. Als u twee ver-

delers heeft, moet u het systeem instellen om het systeem 

te “informeren” welke loops welke pomp aansturen. Volg de 

onderstaande stappen voor deze instellingen: 

   Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Functies” - “Verwarmings- / koelcircuits” 

- “Verwarmingscircuit 1 (2)” “Ruimtetoekenning voor dit 

circuit”. Selecteer de kamers die de pomp moeten  

besturen. 

Hieronder vindt u enkele van de meest gebruikte instel-

lingen voor dit profiel. Als u de volledige lijst van mogelijke  

instellingen voor dit profiel wilt bekijken, raadpleeg dan de 

handleiding van het Sentio-touchscreen.

Als u gebruik wilt maken van de bescherming tegen te hoge 

temperaturen, moet u die functie activeren. Volg de onder-

staande stappen om de bescherming tegen te hoge tempera-

turen te activeren en in te stellen.

    Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Functies” - “Verwarmings- / koelcircuits” 

- “Verwarmingscircuit 1 (2)” “Ruimtetoekenning voor dit 

circuit”. Activeer de uitschakeltemperaturen en stel de 

gewenste temperatuur in.   

Als u meer dan één verdeler heeft, moet u de uitschakeltem-

peraturen activeren voor beide verdelers.

Wanneer er een warmtevraag naar de ketel/warmtepomp is, 

wordt het relais van de boiler “gesloten”. Als het relais moet 

“openen” tijdens een warmtevraag, kunt u de instellingen wij-

zigen zoals hieronder wordt weergegeven:

   Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Hardwareprofiel” - “Configuratie vereiste 

input en output” - Spanningsvrij relais - "Boiler/verwar-

mingspomp en wijzig de “Niet omgekeerde waarde” in 

"Omgekeerd". Het relais zal nu “Open” gaan als er een 

warmtevraag is.

Standaard heeft het startsignaal naar de boiler 5 minuten 

vertraging om de thermomotoren  de kans te geven open te 

gaan voordat de boiler start. Als u deze vertraging wenst te 

verlengen of in te korten, Volg dan de onderstaande stappen 

om deze wijzigingen uit te voeren:

   Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Hardwareprofiel” - “Configuratie vereiste 

input en output” - “Spanningsvrij relais” - “Boiler/warm-

tepomp” en wijzig de waarde “Uitgestelde start” in de 

gewenste waarde.

Standaard heeft het startsignaal naar de pomp 5 minuten 

vertraging om de thermomotoren  de kans te geven open te 

gaan alvorens de pomp start. Als u deze vertraging wenst te 

verlengen of in te korten, Volg dan de onderstaande stappen 

om deze wijzigingen uit te voeren:

   Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Acties” - “Hardwareprofiel” - “Configuratie 

vereiste input en output” - “Relais” - “Pomp 1(2)” en wij-

zig de waarde “Uitgestelde start” in de gewenste waarde.

Als u over meer dan één pomp beschikt, moet u de 

“Uitgestelde start” voor beide pompen instellen.

Standaard heeft het stopsignaal naar de pomp(en) 3 minuten 

vertraging om de thermomotoren  de kans te geven te sluiten 

alvorens de pomp stopt. Als u deze vertraging wenst te ver-

lengen of in te korten, Volg dan de onderstaande stappen om 

deze wijzigingen uit te voeren:

   Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Hardwareprofiel” - “Configuratie vereiste 

input en output” - “Relais” - “Pomp 1(2)” en wijzig de 

waarde “Uitgestelde stop” in de gewenste waarde.

Als u over meer dan een pomp beschikt, moet u de 

“Uitgestelde stop” voor beide pompen instellen.
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Profiel 1.2 - Vloerverwarming in combinatie met een condensatieboiler (0-10V-besturing)

Profiel 1.2 is een profiel dat gebruikt wordt voor standaard vloerverwarming zonder aanvoertemperatuurcontrole met de  

mogelijkheid om een analoog (0-10V) signaal naar een boiler/warmtepomp te sturen, dat de gewenste insteltemperatuur  

weergeeft.

   Als u meer dan 8 verwarmingszones nodig heeft, moet u ook een uitbreidingsunit (EU-A) gebruiken.

   Het is mogelijk om tot 2 standaardpompen te besturen: Aan/Uit.

   Er kunnen zowel bedrade als draadloze kamerthermostaten en sensoren worden gebruikt.

    Door een temperatuursensor met de CCU te verbinden, kunt u uw systeem beschermen tegen een te hoge  

aanvoertemperatuur.

   De installatie van het touchscreen is optioneel.

Bekabeling voor profiel 1.2

Alle bedrading moet worden aangesloten volgens de afbeelding in paragraaf 4.8.  

Als u een uitbreidingsunit gebruikt, moet u deze ook verbinden. 

Buiten temperatuursensor
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Instelling profiel 1.2

Om de instellingen voor het Sentio regelsysteem te kunnen 

instellen/aanpassen, heeft u het touchscreen of de verbin-

dingskabel nodig. Voordat u dit profiel kunt gebruiken, moet 

u enkele instellingen instellen. Volg de onderstaande stappen 

om de gewenste parameters in te stellen:

   Ga via het touchscreen of de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Hardwareprofiel” - “Buitentemperatuurbron 

instellen”. Kies of u de buitentemperatuurthermometer 

verbonden hebt met de “T1”-connectoren of dat u een 

draadloze of een buitentemperatuursensor met BUS-

kabel op de CCU hebt aangesloten. Als u gebruik maakt 

van een buitentemperatuursensor met of zonder kabel, 

moet u de instelling “Externe sensor gebruiken” op “Aan” 

zetten.  

 

Druk op het kleine “Home”-pictogram bovenaan het 

scherm om terug te keren naar het hoofdscherm.

   Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Functies” - “Verwarmings- / koelcircuits” 

- “Verwarmingscircuit 1 (2)” - “Setup analoge uitgang”. 

Kies het gewenste type warmtecurve of stel uw eigen 

type in door “Handmatig” te kiezen. Zie voor meer gede-

tailleerde informatie om de warmtecurve in te stellen en 

af te stemmen de handleiding voor het touchscreen.  

 

Druk op het kleine “Home”-pictogram bovenaan het 

scherm om terug te keren naar het hoofdscherm.

   Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar het menu 

“Systeem” - “Functies” - “Verwarmings- / koelcircuits” - 

“Verwarmingscircuit 1 (2)” - “Setup analoge uitgang”.

 -   In de rij “Temperatuurdrempel” moet u de buiten-

temperatuur instellen waarop de CCU de warmtevraag 

naar de boiler stopt.

 -   Specificeer de laagste spanning die uw boiler aan kan 

en op welke aanvoertemperatuur deze van toepassing 

is.

 -   Specificeer de hoogste spanning die uw boiler aan kan 

en op welke temperatuur deze van toepassing is. 

  Raadpleeg voor meer gedetailleerde info om de analoge 

output in te stellen en af te stellen de handleiding van het 

touchscreen. 

Hieronder vindt u enkele van de meest gebruikte instellingen 

voor dit profiel. Als u de volledige lijst van mogelijke instel-

lingen voor dit profiel wilt bekijken, raadpleeg dan de handlei-

ding van het touchscreen.

Als u gebruik wilt maken van de bescherming tegen te hoge 

temperaturen, moet u die functie activeren. Volg de onder-

staande stappen om de bescherming tegen te hoge tempera-

turen te activeren en in te stellen.

   Ga via het touchscreen of via de pc-tool naar  het menu 

“Systeem” - “Functies” - “Verwarmings- / koelcircuits” 

- “Verwarmingscircuit 1 (2)” - “Uitschakeltemperaturen”. 

Activeer de bescherming tegen te hoge temperaturen en 

stel de gewenste temperatuur in.   

Standaard heeft het startsignaal naar de boiler 5 minuten 

vertraging om de thermomotoren  de kans te geven open te 

gaan voordat de boiler start. Als u deze vertraging wenst te 

verlengen of in te korten, volg dan de onderstaande stappen 

om deze wijzigingen uit te voeren:

   Ga via het touchscreen of de pc-tool naar  het menu 

“Systeem” - “Hardwareprofiel” - “Relais / Pomp 1 (2)” 

en wijzig de waarde “Uitgestelde start” in de gewenste 

waarde.

Zorg er voor de bedrading van het analoge signaal voor dat 

deze correct gebeurt:

-AO (0 - 10V output: “+”

-GN (Grond - neutraal): “-”

OPMERKING: Als u één van de andere geïmplementeerde 

profielen wilt instellen, neem dan contact op met Wavin voor 

meer informatie.
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Wanneer u gebruik maakt van zoneregeling in residentiële 

toepassingen, kan elke zone in die ruimte via de thermostaat 

aangestuurd worden. Een alternatief is om elke kamer vanaf 

afstand (u hoeft dus niet in de kamer aanwezig te zijn) aan te 

sturen via de Wavin Sentio-app. 

5.1. De Sentio-app gebruiken

Ga naar de Google Play of IOS App store, zoek de Wavin 

Sentio app en download deze. Voor het registreren voert u uw 

e-mail adres in en registreert u de centrale regelunit. Dat kan 

door het serienummer van de sticker op de voorzijde van de 

centrale regelunit in te geven of de QR-code op de sticker te 

scannen. 

Na de installatie en ingebruikname van het volledige systeem, 

kan de registratie van de CCU met de app uitgevoerd worden 

en kan de app geconfigureerd worden op basis van de wen-

sen van de eindgebruiker. 

De eindgebruiker kan beslissen om ook aan andere personen 

toegang te verlenen tot de CCU. Door toegang te verlenen 

aan andere personen kunnen meer dan één persoon tegelijk 

de gewenste instellingen aanpassen.

Met de Wavin Sentio app beheert u zelf uw Sentio regel-

systeem en kunt u de instellingen aanpassen.

De functies in de app zijn uitgebreider dan die van de ther-

mostaat en zijn aangepast aan het dagdagelijks gebruik. 

Algemene systeemwijzigingen kunnen alleen via het touch-

screen of de pc-tool worden aangebracht.

Op het startscherm kunt u widgets toevoegen voor gemakke-

lijke toegang tot en aanpassing van de verschillende kamers. 

Elke gebruiker kan verschillende kamers selecteren, zodat u 

een gemakkelijk overzicht en toegang heeft tot de kamers die 

voor u belangrijk zijn.

Voor een snelle temperatuurkeuze zijn er in de app drie  

comfortniveaus vooraf ingesteld. Eco (18 °C), comfort (21 °C) 

en extra comfort (23 °C). In de instellingen kunt u de vooraf 

ingestelde temperatuur naar behoefte aanpassen. 

De kamerthermostaten kunnen via de app geblokkeerd/gede-

blokkeerd worden. U kunt via de app schema’s toevoegen, 

temperatuurmodi voor bijvoorbeeld vakantie kiezen en de 

vooraf ingestelde temperaturen van het systeem aanpassen. 

5. Aan de slag

5.2.  Onderhoud

Het Sentio regelsysteem voor vloerverwarming/koeling vereist 

geen gepland onderhoud. De regelunit, uitbreidingsunits en 

thermostaten/sensoren kunnen gereinigd worden met een 

vochtige doek. Gebruik geen reinigingsproducten!

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de regelunit en 

uitbreidingsunit niet geblokkeerd of afgedekt zijn. Dit om 

een correcte koeling van de eenheden te verzekeren en om 

schade te voorkomen.

Bovendien mag de opening van de thermostaat/sensoren aan 

de onderzijde niet bedekt worden, om een normale werking 

te garanderen.

Waar dat van toepassing is, is het aanbevolen om de  

batterijen van de thermostaat aan het begin van elk seizoen 

te vervangen.

Wanneer operationele circuits gedurende 7 dagen niet geac-

tiveerd zijn, worden hun outputs gedurende 15 minuten geac-

tiveerd om te voorkomen dat de gekoppelde thermomotoren 

vast komen te zitten. 

Als er gedurende 7 dagen geen circuits zijn geactiveerd, wor-

den de warmtebron en circulatiepomp gedurende 10 minuten 

geactiveerd om vastzitten tegen te gaan.

Als de communicatie tussen de regelunit en alle thermostaten 

die verbonden zijn met een specifiek kanaal mislukt, wordt dat 

kanaal om het uur gedurende 15 minuten geactiveerd.
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6.  Copyright  
en Disclaimer 

Dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doel-

einden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de 

inhoud ervan. 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze 

handleiding blijven eigendom van Wavin en u verkrijgt geen rech-

ten van Wavin. De algemene intellectuele eigendomsrechten van 

Wavin en specifiek de intellectuele eigendomsrechten van Wavin 

in deze handleiding, mogen niet door u voor andere doeleinden 

worden gebruikt, gekopieerd of beschikbaar worden gesteld aan 

derde partijen zonder schriftelijke toestemming van Wavin. 

U dient te voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels. 

Bovendien dient u Wavin onmiddellijk en volledig te informeren 

over enige actuele, verwachte of overwogen schending van de 

intellectuele eigendomsrechten van Wavin waar u kennis van 

krijgt.

Bij het ontwerpen met, het installeren en gebruiken van het Wavin 

Sentio regelsystem, dient er volledig voldaan te worden aan:

    De veiligheidsnormen zoals uitgelegd in deze handleiding of 

op een andere manier aan u gecommuniceerd met betrek-

king tot (de installatie en/of het gebruik van) het Wavin Sentio 

regelsysteem.

    Alle toepasselijke wetten en regels van elk recht met betrek-

king tot veiligheid.

    De installatie-instructies die door Wavin worden aangeleverd 

en andere toepasselijke instructies.

    De installatie-instructies die door derde partijen van compo-

nenten worden aangeleverd die gebruikt worden in combina-

tie met het Wavin Sentio regelsysteem.

Bovendien dient u erop te letten dat Wavin Sentio, de componen-

ten daarvan en de componenten die met Sentio verbonden zijn: 

a)  Op zo’n manier worden opgeslagen dat ze niet worden 

blootgesteld aan bijvoorbeeld vocht, temperatuur, druk, 

spanning, enz. die buiten het toegestane bereik/de toleran-

ties/grenzen liggen die worden vermeld op de producten 

d.m.v. stickers/labels/imprint of die vermeld worden in een 

door Wavin verstrekte handleiding/instructie/video.

b)  Voor installatie gecontroleerd en geïnspecteerd zijn en voor-

dat ze in werking treden om na te gaan of ze geen tekenen 

van schade of verkeerd hanteren in welke vorm dan ook 

vertonen.

c)  Ontworpen, geselecteerd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld 

zijn door een competente en gediplomeerde ontwerper 

en installateur die volledig conform de huidige technische 

handleidingen en installatie-instructies werkt die door Wavin 

verstrekt zijn (beschikbaar op het moment van installatie) 

alsook volgens alle toepasselijke bouw- en loodgietersricht-

lijnen, codes en andere vereisten en richtlijnen.

d)  Alleen gebruikt worden in combinatie met compatibele 

producten die goedgekeurd en gespecificeerd werden door 

Wavin en geschikt zijn voor de toepassing van verwarmen/

koelen.

e)  Alleen gebruikt worden in combinatie met aanvoersystemen 

met drinkwater.

f)  Niet gecombineerd/verbonden worden of gebruikt worden 

op een andere manier met niet-Wavin producten, onderdelen 

of componenten, tenzij deze goedgekeurd of gespecificeerd 

zijn door Wavin. 

g)  Gelokaliseerd, geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en gebruikt 

worden zonder verplaatst te worden van zijn originele instal-

latielocatie of aangepast, hersteld of gewijzigd te worden 

gedurende de hele levensduur.

Wavin heeft naar best weten verzekerd dat de inhoud van deze 

handleiding juist is, maar geeft geen garantie of waarborg ten 

aanzien daarvan. Indien u ontdekt dat de inhoud op een bepaalde 

wijze niet correct is, informeer dan Wavin onmiddellijk hierover. 

Wavin behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze hand-

leiding aan te passen. Bovendien behoudt Wavin zich het recht 

voor om de vervaardiging van het Wavin Sentio regelsysteem 

dat hier beschreven wordt, te allen tijde stop te zetten zonder 

voorafgaande melding. 

Deze handleiding geeft geen garantie of waarborg (impliciet 

of expliciet) over het algemeen, noch betreffende specifiek de 

conformiteit van het Wavin Sentio regelsysyeem, de kwaliteit 

ervan en intellectuele eigendomsrechten. Alle aansprakelijkheid is 

uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan. Wavin zal onder geen 

omstandigheden aansprakelijk zijn voor puur economisch verlies, 

winstverlies, verlies van contacten, zakelijk verlies, depletie van 

goodwill en vergelijkbaar verlies op enige manier, of dit nu direct, 

indirect of een gevolg is en zelfs indien dit kon worden voorzien 

door Wavin, noch voor compensatieclaims in enige vorm (onge-

acht de oorzaak) die ontstaat uit of in verbinding met de Wavin 

Sentio.

Niets uit deze handleiding beperkt of sluit de aansprakelijkheid 

van Wavin uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt 

door onwetendheid van Wavin, fraude of frauduleuze verkeerde 

interpretatie en/of een andere manier waarbij het illegaal zou zijn 

dat Wavin deze aansprakelijkheid uitsluit of probeert uit te slui-

ten. Deze disclaimer en eventuele bepalingen in de handleiding 

beperken de rechten van de consument niet voor zover dit op 

grond van dwingende wetsbepalingen is toegestaan.
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   Geen stroomtoevoer 

naar regelunit.

Het LED-spanningslampje

op de regelunit brandt niet.

PROBLEEMSYMPTOOM OPLOSSING

   Er zijn meer dan het 

maximum van 2 toe-

gestane twee thermo-

motoren  of een ander 

apparaat aangesloten  

op de output.

   Het stroomverbruik van 

het toestel ligt te hoog.

   Er is geen input van 

die bepaalde kamer/

zone naar de regelunit.

 

   Verkeerd type BUS-

kabel is gebruikt of 

BUS-kabel verkeerd 

verbonden.

   De batterijen  

van de draadloze  

thermostaten en  

sensoren zijn leeg.

Het LED-lampje op de 

regelunit van een kanaal 

toont overbelasting.

Het LED-display van de

thermostaat/sensor wordt 

bij aanraking niet  

geactiveerd.

   Het verbonden apparaat verbruikt teveel stroom. 

Verbind maximaal 2 thermomotoren op afzonderlijke kanalen.

 

    Controleer of het verbonden apparaat op 24 V/DC  

met een belasting van niet meer dan 1W/0.4 A werkt.  

Vervang de verbonden thermomotor in geval van  

slechte/beschadigde/gebroken kabels.

    Fout in kabelverbinding tussen de regelunit en de bedrade  

thermostaat/sensor.

    Het symptoom “Het LED-spanningslampje gaat niet branden” 

boven de bedrade componenten.

    Controleer de verbindingen op de regelunit en de bedrade  

thermostaat/sensor en ga na of de kabels van het correcte type  

zijn en in goede staat (niet verwrongen of beschadigd) en goed  

verbonden zijn met de regel- en uitbreidingsunit.

    Vervang de batterijen.

   Controleer of de stroomtoevoer van de regelunit is  

ingeschakeld. Controleer de zekering in de regelunit.

7. Appendix

7.1. Veelgestelde vragen

Voordat u dit overzicht bekijkt, is het raadzaam deze installatiehandleiding aandachtig te lezen. Lees vooral bovenstaande  

paragraaf over onderhoud en bekijk de LED-lampjes van de regelunit op basis van het overzicht van de LED-lampen in  

hoofdstuk 4. Set/Inregelen. Mogelijk vindt u zonder verder onderzoek een uitleg over het symptoom.



63  Sentio Handleidingwww.wavin.nl

    De regelunit  

ontvangt geen  

linksignaal.

 

    De thermostaat  

verzendt geen  

linksignaal.

     Een ander probleem.

    Thermostaten/ 

sensoren bedienen  

de verkeerde  

outputs.

Thermostaat/sensor  

kan niet worden  

toegewezen/ 

verbonden met de  

regelunit

Ruimte(s) wordt/worden 

meer verwarmd dan 

gevraagd

PROBLEEMSYMPTOOM OPLOSSING

    Fout in kabelverbinding 

tussen de regelunit en  

de thermostaat/sensor.

    Verkeerd type kabel 

gebruikt.

    Zwak draadloos  

signaal.

Verbinding met

thermostaat/sensor

verbroken / tijdelijk

verstoord.

    Controleer correcte verbindingen van de regelunit en de thermo-

staat/sensor en controleer of de kabel correct is aangesloten.

    Controleer de continuïteit van een einde van de kabel naar het 

andere einde en zorg ervoor dat er geen kortsluiting is tussen  

de individuele kabels.

 

    Controleer of de thermostaat of regelunit niet  

geïnstalleerd is op een metalen oppervlak of behuizing.

    Controleer op niet-gecertificeerde draadloze producten  

binnen het bereik van hun controlesysteem.

    Probeer de thermostaat op een andere locatie in de kamer  

waar de temperatuurcontrole nodig is.

    Indien de situatie zich blijft voordoen, is er een externe antenne 

beschikbaar om het signaal te versterken.

   Controleer of de LED-lamp van het uitvoerkanaal aangeeft  

dat de regelunit klaar is om gekoppeld te worden (hoofdstuk 4.1.1).

    Plaats de batterijen in de draadloze thermostaat/sensor,  

controleer de juiste positie van de batterijen en begin testen  

uit te voeren (hoofdstuk 4.4).

    Zie symptoom “Verbinding met thermostaat  

verbroken/tijdelijk onderbroken”.

    Probeer handmatig toe te wijzen (hoofdstuk 4.4).

   Reset verkeerd gelinkte verdelergroepen en verbind  

deze met de juiste thermostaten.

    Label de output op de verdeler en controleer de  

overeenkomstige thermostaten/sensoren in de kamer.
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3s

For thermostat with 

enabled floor sensor CONFIRM

CONFIRM

5s

 ANY CHANGE

 ANY CHANGE

7.2. Sentio-thermostaat

1. Kamerinstellingen

Via de kamerthermostaat zijn verschillende instellingen mogelijk en wordt er informatie over de kamer verstrekt.

2.  Comfort  
instellingen

COMFORT

TEMPORARY

HOLIDAY

RESET
HOLIDAY

CONFIRM

CONFIRMCONFIRM

CONFIRM

CONFIRM

5s

3s

Aanpassing

Comfort  
modus

Tijdelijke 
aanpassing

Vakantie modus

Reset vakantiemodus

Bevestig via pijl 
links of rechts

Bevestig via pijl 
links of rechts

Bevestig via pijl 
links of rechts

Bevestig via pijl 
links of rechts

Bevestig via pijl 
links of rechts

Bevestig via pijl 
links of rechts

Aanpassing

Voor thermostaten met  
werkende vloersensor Bevestig via pijl 

links of rechts

1s



65  Sentio Handleidingwww.wavin.nl

4. Vergrendelen | Ontgrendelen

3s

Horizontal double touch 5s

LOCK
UNLOCK

CONFIRMBevestig via pijl 
links of rechts

Vergrendel / 
Ontgrendel

Druk tegelijk links en rechts op de ring gedurende 3 seconden

3. Geavanceerde instellingen

5s

5s

Battery 
status

Signal 
strength

TEST

30s

Room No
5s Aangesloten 

groep

Batterij-
status

Signaal- 
sterkte

5sEnd
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GENERAL LOST OF CONNECTION  
WIRELESS

BUS POWERED
DEVICE

ENROLL PROCESS
NOT SUCCESFUL

5. Waarschuwing

Controleer
handleiding

Controleer
handleiding

6. Fout

Algemeen Internet  
connectie is weg

Probleem 
bedrading

Probleem  
aanmelding  
thermostaat

LOW BATTERYGENERAL

FLOOR HEATING 
BLOCKED BY FLOOR 

SECURITY LIMIT

HEATING/ COOLING
BLOCKED BY WINDOW

DEW POINT

TOO HIGH
TEMPERATURE

TOO LOW
TEMPERATURE

Algemeen Batterij  
bijna leeg

Vloerverwarming 
gedesactiveerd door 

vloersensor

Vloerverwarming 
gedesactiveerd  

door raam

Dauwpunt 
probleem

Temperatuur  
te hoog

Temperatuur  
te laag
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7a.  Het vervangen van de batterijen  
bij draadloze thermostaten | Muur gemonteerde thermostaat 

CLICK

A
A

A
A

CLICK

Batterijen  
vervangen

SluitenOpenen

7b.  Het vervangen van de batterijen  
bij draadloze thermostaten | Losse thermostaat

CLICK
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7.3. Gebruiksaanwijzing Sentio Sensor

1. Waarschuwing

Controleer
handleiding

Controleer
handleiding

2. Fout
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3a.  Het vervangen van de batterijen  
bij draadloze sensoren | Muur gemonteerde sensor 

Batterijen  
vervangen

SluitenOpenen

3b.  Het vervangen van de batterijen  
bij draadloze sensoren | Losse sensor

CLICK

CLICK

CLICK

A
A

A
A

CLICK

CLICK
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Bijlage

7.4. Symbolenlijst (thermostaat)

Afkorting AfkortingOmschrijving OmschrijvingVerwarming VerwarmingKoeling Koeling

Eco modus Vakantie modus 
uitgeschakeld

Vergrendeld

Ontgrendeld

Huidge kamer 
temperatuur

Aanpassen
kamer  
temperatuur

Huidige
vloer 
temperatuur

Aanpassen
vloer 
temperatuur

Vochtigheid

Batterij status

De lege ruimte  
in het batterij-
symbool geeft  
aan hoe vol/leeg 
de batterij is.

Signaalsterkte 
(00 - 99)
00 = geen signaal
99 =  extreem goed 

signaal

Internet  
connectie  
is weg

Probleem  
bedrading

Comfort modus

Extra Comfort 
modus

Waarschuwing 
algemeen

Uitroepteken gaat aan en uit

Uitroepteken gaat aan en uit

Uitroepteken gaat aan en uit

Uitroepteken gaat aan en uit

Uitroepteken gaat aan en uit

Uitroepteken gaat aan en uit

Foutmelding gaat aan en uit

Foutmelding gaat aan en uit

De RSS cijfers wijzigen

Cijfers gaan aan en uit

Cijfers gaan aan en uit

Uitroepteken gaat aan en uit

Waarschuwing - 
Batterij bijna leeg 
(< 10 %)

Waarschuwing - 
Vloerverwarming 
gedesactiveerd 
door vloersensor

Waarschuwing - 
Vloerverwarming 
gedesactiveerd 
door raam 

Waarschuwing 
- Dauwpunt 
probleem

Temperatuur  
te laag

Temperatuur  
te hoog

Tijdelijke modus

Tijdelijke modus
uitgeschakeld

Vakantiemodus
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Afkorting AfkortingOmschrijving OmschrijvingVerwarming VerwarmingKoeling Koeling

Algemene  
foutmelding

- foutsymbool

Bovengrens  
vloertemperatuur

Installatieniveau 3
Setings  
thermostaat

Firmware versie

De twee laatste 
numbers van de 
firmware versie 
worden getoond.

Firmware beta 
versie

Enkel bestemd 
voor testen, niet 
voor productie

Correctie van 
kamertempera-
tuursensor (lucht-
temperatuur)

Correctie van 
vloertemperatuur-
sensor

Correctie van 
sensor voor lucht-
vochtigheid

Lichtsterkte  
scherm Laag
Keuzemogelijkheden

1-2-3-4-5

Lichtsterkte  
scherm Hoog
Keuzemogelijkheden

1-2-3-4-5

Gevoeligheid  
touch pad
Keuzemogelijk-
heden:

Hoog-Medium-Laag

Nieuwe waarde 
bewaard of actie  
is gelukt.

- OK symbool

Toegang  
geweigerd

-  geen toegang 
symbool

Aanmelding 
symbool

-  aanmelding is 
bezig

Na een succesvolle aanmelding verschijnt het OK symbool

Getoond als volgnummer met melding van  
Beta firmware versie (enkel voor testen)

Na een succesvolle aanmelding verschijnt het OK symbool

Na een niet gelaagde aanmelding verschijnt foutmelding symbool

Symbool  
geslaagde  
aanmelding 
verschijnt na 
geslaagde  
aanmelding

Symbool niet 
geslaagde  
aanmelding;  
geen antwoord 
van regelunit

Installatieniveau 2
Algemene settings

Toegestaan bereik 
luchttemperatuur-
instellingen voor  
gebruiker:  
ondergrens

Toegestaan bereik 
luchttemperatuur-
instellingen voor  
gebruiker:  
bovengrens

Ondergrens  
vloertemperatuur

Type temperatuur-
regeling
Opties:

Lucht - Regeling 
gebaseerd op de 
luchttemperatuur 
(vloersensor is 
uitgeschakeld)

Vloer - Regeling 
gebaseerd op de 
vloer temperatuur 

Lucht + vloer - 
Regeling gebaseerd 
op de lucht tempe-
ratuur en vloertem-
peratuurgrenzen 

Nummer  
verdelergroep  
waaraan  
thermostaat is 
toegewezen
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Afkorting Omschrijving Verwarming Koeling

Resetten naar  
fabrieksinstellingen
Keuzemogelijk-
heden:

JA - NEEN

De lijn onder JA 
geeft de voortgang 
weer. Voor een 
succesvolle reset 
moet de “>” knop 
ingedruikt blijven tot 
de lijn volledig is.
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Opmerkingen
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Opmerkingen
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Bekijk ons uitgebreide assortiment op
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