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Harvia C170VKK on sähkökiukaan ohjauskeskus 
ammattikäyttöön. Viikkokello, etäkäynnistys ja 
laajat toiminnot mahdollistavat saunatilan mo-
nipuolisen käytön. Sopii max. 17 kW tehoisille 
kiukaille ja lisätehoyksiköllä isommillekin tehoil-
le. Asennus on helppoa. 

C170VKK on uudistettu versio ammattilais-
ten keskuudessa jo klassikoksi nousseesta 
C150VKK-ohjauskeskuksesta. Ohjauskeskuksen 
avulla voi ohjata sähkökiukaan lisäksi myös ti-
lan valaistusta, sähkölukkoja sekä ilmanvaihtoa. 
Keskuksessa on kahdeksan eri ohjelmapaikkaa, 
joiden avulla voi automatisoida esimerkiksi eri 
aikoihin ja käyttäjille sopivat asetukset. C170VKK 
on toimiva valinta erityisesti taloyhtiöihin, kyl-
pylöihin, hotelleihin ja muihin yhteisösaunoihin.

• Sisältää ohjauskeskuksen, lämpötila- 
anturin, lämpötila-anturin liitäntäkaapelin  
ja käyttöohjeen

• Käyttöjännite  
400 V~ 3N 50-60Hz 3x25 A

• Suositeltava tilan tarve:  
leveys 260 x syvyys 150 x korkeus 425 mm

• Helppo asentaa C150VKK-ohjauskeskuksen 
tilalle

Tuotenumero:
C170400VKK

Sähkönumero:
82 666 98
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Viikkokello

Kosketusnäyttö

Pin-koodisuojaus

C170VKK:n 
ominaisuudet

LISÄVARUSTEET

Kiukaan turvalaite
SFE-220400

Kiukaan turvalaite
SFE-D350
SFE-D450
SFE-D530

Kiukaan turvalaite
SFE-350400
SFE-500500

Mobiili etäkäynnistys-
järjestelmä
FS-SY

Löylyautomaatti
Autodose
SASL1



P.O. Box 12
FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi
www.harvia.fi

VINKKEJÄ KÄYTTÖÖN

• Säädä viikkokellolla saunatila juuri sopivaksi eri vuoroille. Säädä viikkokellolla sauna juuri 
sopivaksi eri vuoroille. Voit asettaa lämpötilan käyttötarpeen mukaan 40–110-asteeseen.

• Seuraa käyttöä kosketusnäytöltä. Ohjauskeskuksen näytöstä näet tarpeelliset tiedot, kuten 
sauna tämän hetken lämpötilan tai seuraavan vuoron alkamisajan.

• Käytä kuivaustoimintoa pidentääksesi saunan ikää. Kuivaustoiminto pitää saunavuoron 
päätteeksi hetken tuulettimia ja kiuasta päällä, jotta kosteus poistuu saunasta ennen seuraavaa 
vuoroa.

• Ennakoi huoltotarpeet. Voit seurata huoltojen välistä aikaa ja laitteen kokonaiskäyttöaikaa 
huoltomenusta. Huoltolaskurin saa nollattua huollon päätteeksi. Toiminnosta on hyötyä enna-
koivissa huoltotarpeissa kuten saunan ja kiukaan perusteellisempi siivous, kiuaskivien vaihto tai 
vastuksien vaihto. 

• Varmista vakaa toiminta kahdella lämpötila-anturilla. Suosittelemme lisäanturin käyttöä 
etenkin, jos ilmanvaihtokanava on kiukaan pääanturin lähellä tai oviaukko kiukaan vieressä. 
Lisäanturi on lisävaruste.


