
Rozwiązania Harvia WiFi w połączeniu z aplikacją mobilną MyHarvia zostały 
zaprojektowane, aby umożliwić bezpieczne i łatwe zdalne sterowanie sauną. 
Rozwiązania te umożliwiają zdalne włączanie pieca sauny i sterowanie innymi  
funkcjami pozwalającymi zaoszczędzić energię — Twoja sauna będzie  
gotowa dokładnie wtedy, gdy tego chcesz. Czujnik drzwiowy to urządzenie  
zabezpieczające zawarte w pakiecie akcesoriów Harvia Xenio WiFi, które  
zapewnia bezpieczeństwo sauny podczas zdalnego sterowania.  
 
Możesz sterować funkcjami z panelu sterowania Harvia Xenio WiFi za pomocą 
urządzenia mobilnego z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, korzystając  
z aplikacji mobilnej MyHarvia.

Bezpieczne i łatwe zdalne  
sterowanie sauną



Dwa różne rozwiązania WiFi do zdalnego sterowania sauną

Pakiet Harvia Xenio WiFi

• Pakiet akcesoriów do zdalnego sterowania sauną.
• Nadaje się do użytku ze wszystkimi piecami Harvia XE  
 (modele od 2021 r.).
• Nadaje się do użytku z Harvia Xenio CX170 & Harvia Xenio Combi CX110C 
 (modele od 2020 r.).

Rozwiązanie obejmuje:
• Panel sterowania Harvia Xenio WiFi 
• Czujnik drzwiowy Harvia.
•  Aplikację mobilną MyHarvia można pobrać bezpłatnie z Google Play  

i Apple App Store.

Sterownik Harvia Xenio WiFi

• Sterownik do zdalnego sterowania sauną.
• Pasuje do wszystkich wariantów pieców E-model i Combi.
•  Kompatybilny z urządzeniem zabezpieczającym piec i czujnikiem drzwiowym.

Rozwiązanie obejmuje:
• Panel sterowania Harvia Xenio WiFi
• Jednostka zasilania.
•  Aplikację mobilną MyHarvia można pobrać bezpłatnie z Google Play  

i Apple App Store.
• Jednostkę zasilania trzeba zamontować w suchym pomieszczeniu.



Aplikacja mobilna MyHarvia 
Sauna na wyciągnięcie ręki

MyHarvia to aplikacja mobilna, za pomocą której można zdal-
nie sterować piecem do sauny, podświetleniem i wentylacją. 
Aby skorzystać z funkcji zdalnego sterowania, potrzebny jest 
piec do sauny zgodny z aplikacją, urządzenie zabezpieczające 
i panel sterowania Harvia Xenio WiFi (piec E-model wymaga-
ją również oddzielnego sterownika). Funkcje mogą się różnić 
w zależności od podłączonego sprzętu. 

Aplikacja mobilna MyHarvia umożliwia dostosowanie  
temperatury do własnych preferencji oraz programowanie  
godziny,  na którą sauna ma być gotowa do pracy —  
z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Inteligentne  
urządzenie zabezpieczające zapewnia, że   zdalne ogrzewa-
nie sauny jest bezpieczne. 

Za pomocą MyHarvia możesz sterować wieloma kompaty-
bilnymi urządzeniami. Aplikację mobilną MyHarvia można  
pobrać  bezpłatnie z Google Play i Apple App Store.

Czujnik drzwiowy Harvia
Bezpieczeństwo  
przede wszystkim

Dzięki czujnikowi drzwiowemu Harvia można zdalnie  
włączać piec sauny i bezpiecznie sterować innymi funkcjami  
w jej strefie. Czujnik drzwiowy, który musi być używany  
z kompatybilnym sterownikiem, jest urządzeniem  
zabezpieczającym zgodnie z europejską normą dotyczącą  
pieców elektrycznych (SFS-EN 603351 i 60335253). Aby 
umożliwić zdalny start z panelu sterowania, drzwi sauny 
muszą być zamknięte. Jeśli drzwi sauny zostaną otwarte, 
gdy funkcja zdalnego uruchomienia jest aktywna, system  
automatycznie uniemożliwi zdalne włączenie sauny.  
Po instalacji można sprawdzić strefę sauny i aktywować 
zdalne uruchomienie za pomocą panelu sterowania.

Korzystanie z Harvia Xenio WiFi
panel sterowania  
do obsługi zdalnej

Nowoczesny i stylowy panel sterowania Harvia Xenio WiFi 
umożliwia użytkownikowi zdalne sterowanie sauną za po-
mocą urządzenia mobilnego. Za pomocą panelu sterowania 
można aktywować aplikację mobilną MyHarvia oraz bez-
pieczny pilot. Funkcje panelu sterowania mogą się różnić w 
zależności od podłączonego sprzętu.

Pobierz
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Co jest potrzebne, aby korzystać  
ze zdalnego sterowania?

Sterownik WiFi

Piec Harvia E-model jest zdalnie sterowany za pomocą sterownika Harvia Xenio WiFi
Oprócz pieca Harvia E-model potrzebny jest oddzielny sterownik Harvia Xenio CX170 WiFi lub Harvia Xenio  
Combi CX110C WiFi* oraz urządzenie zabezpieczające saunę. Za pomocą sterownika Harvia Xenio Combi CX110C 
WiFi można również zdalnie sterować funkcjami pieca Harvia Combi. Potrzebna jest również bezprzewodowa  
sieć lokalna i aplikacja mobilna MyHarvia.

Model pieca 
Harvia E

*Publikacja: lato 2021

Pakiet Harvia 
Xenio WiFi

Piec Harvia E-model i zdalne sterowanie z pakietem Harvia Xenio WiFi
Funkcjami pieców Harvia E-model można sterować za pomocą oddzielnego sterownika. Korzystając z pakietu 
Harvia Xenio WiFi, możesz zdalnie zmieniać ustawienia pieca Harvia E-model, jeśli masz sterownik Harvia 
Xenio CX170 lub Harvia Xenio Combi CX110C wyprodukowany w 2020 roku lub później. Sterownik Harvia 
Xenio Combi CX110C w połączeniu z pakietem Harvia Xenio WiFi umożliwia zdalne sterowanie funkcjami pieca 
Harvia Combi. Potrzebna jest również bezprzewodowa sieć lokalna i aplikacja mobilna MyHarvia.

Model pieca 
Harvia E

Pakiet Harvia 
Xenio WiFi

Model pieca Harvia XE i zdalne sterowanie
Jeśli dysponujesz piecem Harvia XE, do korzystania z funkcji zdalnego sterowania potrzebny będzie pakiet 
Harvia Xenio WiFi. Pakiet ten obejmuje panel sterowania Harvia Xenio WiFi oraz czujnik drzwiowy Harvia 
SAB00103. Potrzebna jest również bezprzewodowa sieć lokalna i aplikacja mobilna MyHarvia.

Model pieca 
Harvia XE

Bezprzewodowa 
sieć lokalna

Bezprzewodowa 
sieć lokalna

Sterownik 
Xenio

Urządzenie 
bezpieczeństwa 

sauny

Bezprzewodowa 
sieć lokalna
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