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V současné době žijeme uspěchaný život, naše plány se 
často mění a zabýváme se časově náročnými činnostmi.
Pro všechny, kteří aktivně využívají svůj čas, jsme 
vyvinuli termostat Raychem SENZ.
Termostat RAYCHEM SENZ s rychlým ovládáním 
zvyšuje efektivitu podlahového vytápění.
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NOVÁ ÚROVEŇ 
POHODLÍ PRO 
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVÁNÍ
1244-017777 R-SENZ

Termostat v černém designu. Dodává se s podlahovým čidlem a doplňkovým bílým 
čelním panelem (RAL9003), pro montáž do vícenásobných rámečků spínacích 
přístrojů

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

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

1244-017780 R-SENZ-ACC-METALFRONT
Čelní panel v metalické barvě zajišťující kompatibilitu se spínačovými systémy. 

1244-017781 R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT
Čelní panel v antracitově černé barvě, pro montáž do vícenásobných rámečků 
spínacích přístrojů

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

DVANÁCTILETÁ ZÁRUKA KOMPLEXNÍ PÉČE 
Náš zákazník si zaslouží to nejlepší. 
Na termostaty SENZ je poskytována 12letá 
záruka komplexní péče „Total Care“.

V případě výrobní vady dodáme nový termostat. 
Úplný přehled záručních podmínek naleznete 
zde: xxxxx.
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MODERNÍ DESIGN
• Propracovaný design  vynikne v každém interiéru
• Plnobarevný displej s úhlopříčkou 2 palce

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
• Ovládání jako u smartphonů, dotykem a posunem
• Odolná a citlivá kapacitní dotyková obrazovka
• Průvodce nastavením pro rychlé programování
• Přednastavené časové programy lze upravit

INTELIGENTNÍ
• Adaptivní funkce, která zajišťuje požadovanou 

teplotu, když ji potřebujete
• Sledování spotřeby energie k zajištění 

hospodárnosti a pohodlí

FLEXIBILITA
• Elegantní černý design Raychem, nebo pro montáž 

do vícenásobných rámečků spínacích přístrojů
• Ideální pro výměnu dosluhující regulace za novou: 

využije původní čidlo

POHODLÍ BEZDRÁTOVÉHO 
PŘIPOJENÍ 

Moderní možnosti termostatu SENZ-WIFI
• Možnost připojení k vybrané síti Wi-Fi
• Úpravy programů a nastavení teploty 

prostřednictvím smartphonu nebo tabletu
• Sledování účinnosti instalace
• Řízení až 32 zón (pokojů a/nebo domů) 
Ovládání podlahového vytápění pomocí bezplatné 
aplikace: SENZ-WIFI
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VŠECHNY VÝHODY TERMOSTATŮ 
RAYCHEM SENZ A SENZ WIFI…
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