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Sentio sammenkoblet 
med Calefa
Calefa DHW-201 tilsluttet  
Wavin Sentio styreenhed

Monteringsvejledning
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Indholdsfortegnelse Anvendelse

Ved at sammenkoble Sentio og Calefa DHW-201 får man flere 

muligheder for at betjene sin Calefa styring. Man kan blandt 

andet via Sentio APP’en indstille sin brugsvandstemperatur. 

Via Sentio displayet får man adgang til opsætningen af Calefa 

styringen blandt andet Bypass, brugsvand cirkulation, min. og 

max. Temperaturen. Er Sentio styringen koblet op på internettet, 

får man mulighed for at få opdateret software i Calefa styringen 

via internettet.  Ved hjælp af de relæer, der er i Sentio styringen 

bliver der også muligt at styre både brugsvandscirkulations-

pumpe og boosterpumpe.   

 

For at Sentio og Calefa kan anvendes sammen, skal Calefa 

DHW -201 Hardware være version 10 og software i Calefa DHW 

201 som min. være Version 4.0 og Bootloader version 1.6.

Oplysninger om hardware og software i calefa DHW-201 styringen 

findes i menuen: Avanceret > Service info 
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HW - Hardware version
SW – Software version
BL – Bootloader version

Er din Calefa ikke med oplyste soft og hardware kontakt din 

installatør eller der hvor du har købt produktet for at høre om din 

muligheder for sammenkobling af Sentio og Calefa.
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Montage

HW - Hardware version
SW – Software version
BL – Bootloader version

Sentio styringen forbindes til Calefa DHW-201 med et almindeligt 

patch kabel med RJ-45 stik. 

I Sentio styringen kan anvendes tilslutning A eller B (findes i 

bunden af styringen). 

På Calefa styringen anvendes RJ-45 stikket på højre side af 

styringen.  

Sentio Styreenhed set nedefra.

Sentio styreenhed RJ-45 tilslutninger.

Calefa DHW-201.
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Når de to styringer er forbundet, vil man efter kort tid kunne se 

sin Calefa DHW-201 på Sentio displayet.

I Calefa displayet vil man 

nu kunne se dette symbol:

Hvis ikke Calefa DHW-201 automatisk bliver registreret i Sentio styringen kan denne manuelt tilføjes. 

Dette gøres her: System > Handlinger > Tilmeld komponent > Global komponent. 
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Vælg forsæt og ved indtastning af serie komponentens serie nr. 

Calefa DHW-201 serie nr. findes på bunden af Calefa DHW-201 

styringen. Serie nr. starter med 1530-xx-xxxx-xxxx.

Indtast serie nr. og tryk forsæt. Tilmeldingen starter. Når den er 

klar kan Calefa DHW-201 ses på start skærmen.
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Opsætning af Cirkulation og tilslutning  
af cirkulationspumpe

Vælg DHW-201 på startskærmen.

Vælg avanceret indstillinger.

Styring af cirkulationspumpe er standart sat til Auto. Ønskes anden funktion kan det ændres. Se beskrivelse af de forskellige  

muligheder i Calefa manualen.

For at cirkulationen er aktiv skal Aktiver cirkulationspumpe være Til.
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For opsætning af relæ til styring af cirkulationspumpe.

Gå til: System > Installatørindstillinger > Hardware profil > Konfigurer frie relæer.

Her vælges CCU 208 og hvilket relæ man vil anvende til at styre cirkulationspumpen med, og hvad der skal styre relæet.

Vælges Pump 2 (pumperelæ 2) tilsluttes fase nul og jord direkte i Sentio styringen.

Funktion skal sættes til Bruger defineret beting...

Vælg: Aktiveringsbetingelser> Domestic hot water> DHW-201> Circulation pump request
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Når Cirkulation pump request er valgt, afsluttes opsætningen på afslut.

Vælges i stedet VFR 1 eller VFR 2 forbindes pumpe som vist her:

I menuen indstillinger kan cirkulationstemperaturen indstilles.
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Opsætning af Booster og  
tilslutning af boosterpumpe

Vælg DHW-201 på startskærmen.

Vælg avanceret indstillinger.

Boost pumpe mode skal være enten Høj eller Lav

Høj – boosterpumpe starte med det samme der tappes varmt vand.

Lav – boosterpumpe starter først når Calefa DHW-201 registrerer at der ikke kan leveres nok varmt vand. 
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For opsætning af relæ til styring af boosterpumpe.

Gå til: System > Installatørindstillinger > Hardware profil > Konfigurer frie relæer.

Her vælges CCU 208 og hvilket relæ man vil anvende til at styre boosterpumpen med, og hvad der skal styre relæet.

Vælges Pump 2 (pumperelæ 2) tilsluttes fase nul og jord direkte i Sentio styringen.

Funktion skal sættes til Bruger defineret beting...
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Når Boost pump request er valgt, afsluttes opsætningen på afslut. 

Vælges i stedet VFR 1 eller VFR 2 forbindes pumpe som vist her.



Overlegen under og over jorden
www.wavin.dk
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Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling
og forbeholder sig derfor retten til, uden forud-
gående varsel, at ændre eller rette (tekniske) spe-
cifikationer på produkterne. Alle informationer i 
denne publikation er afgivet i god tro og menes 
korrekte for tidspunktet for publikationens udgivel-
se. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler 
eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer 
og montage skal altid følge den gældende mon-
tagevejledning.

Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser
såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af
kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udeluk-
kende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv.
Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for.
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