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STYRNINGEN AV OFFENTLIGA  
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C170VKK

Med C170VKK styr du  
hela bastuutrymmet
Denna bild visar alla C170VKK:s 
viktigaste funktioner

Läs mer:
harvia.fi/harvia-c170vkk

C170VKK är en styrenhet för elektriska bastu-
aggregat, avsedd för professionellt bruk. Med 
veckotimer, fjärrstartsystem och ett omfattande 
urval funktioner möjliggör den mångsidig an-
vändning av bastun. Lämpar sig för aggregat 
med max. 17 kW effekt. Om den utrustas med 
en extra strömförsörjningsenhet lämpar den sig 
också för kraftigare aggregat. Enkel installation. 

Styrenheten C170VKK är en uppdaterad ver-
sion av C150VKK, som blivit en klassiker bland 
proffsen. Utöver styrning av bastuaggregatet 
kan styrenheten användas för justering av be-
lysningen i bastun och hantering av elektroniska 
lås och ventilationen. Enheten har ingångar för 
åtta program, vilket möjliggör automatinställ-
ningar exempelvis för olika tidpunkter eller olika 
användare. C170VKK är ett förträffligt val för 
bostadsaktiebolag, spainrättningar, hotell och 
andra offentliga bastur.

• Inkluderar styrenhet, temperaturgivare, an-
slutningskabel till temperaturgivaren samt 
bruksanvisningar.

• Driftspänning  
400 V~ 3N 50–60Hz 3 x 25 A

• Rekommenderat utrymme:  
bredd 260 x djup 150 x höjd 425 mm

• Enkel installation vid byte av styrenheten 
C150VKK

Artikelnummer:
C170400VKK

EGFF:
82 666 98

BELYSNING

ELLÅS

BELYSNING
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C170VKK

Med C170VKK styr du  
hela bastuutrymmet

Veckoklocka

Pekskärm

PIN-kodsskydd

C170VKK:s 
egenskaper

TILLÄGGSUTRUSTNING

Bastuaggregatets  
säkerhetsenhet
SFE-220400

Bastuaggregatets  
säkerhetsenhet
SFE-D350
SFE-D450
SFE-D530

Bastuaggregatets  
säkerhetsenhet
SFE-350400
SFE-500500

Fjärrstyrt  
mobilstartsystem
FS-SY

Badautomat Autodose
SASL1

EXTRA 
EFFEKTENHET

FJÄRR-
START

STYRENHET
HUS-

AUTOMATION

DÖRRSTRÖM-
BRYTARE

SKYDDS-
ANORDNING

TEMPERATUR-
GIVARE

BELYSNING
LUFT-

KONDITIONERING

TEMPERATUR-
GIVARE 2
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TIPS FÖR ANVÄNDNING!

• Använd veckotimern för att anpassa bastun så att den passar olika bastuturer perfekt. 
Använd veckotimern för att anpassa bastun så att den passar olika bastupass perfekt. Tempera-
turen kan ställas in på 40–110 °C, beroende på bastuns användningsändamål.

• Övervaka bastuanvändningen via pekskärm. Styrenhetens display visar alla data du behöver, 
exempelvis den nuvarande temperaturen i bastun och när nästa bastutur inleds.

• Förläng bastuns livslängd med torkfunktionen. När en bastutid går mot sitt slut gör  
torkfunktionen att fläktarna och bastuaggregatet står på en stund så att fukten försvinner innan 
nästa tur inleds.

• Proaktivt underhåll. I underhållsmenyn kan du övervaka intervallet mellan underhållsåtgärder 
samt aggregatets antal drifttimmar totalt. Underhållsräknaren kan nollställas efter en utförd 
underhållsåtgärd. Funktionen är särskilt användbar för proaktivt underhåll, såsom djuprengöring 
av bastun och aggregatet och byte av bastustenar eller värmeelement. 

• Försäkra dig om pålitlig drift med två temperaturgivare. Vi rekommenderar en extra givare, 
särskilt om ventilationskanalen ligger nära aggregatets huvudgivare eller om aggregatet står 
invid en dörr. En extra givare finns att få som tillbehör.


