
Harvian WiFi-ratkaisut yhdessä MyHarvia-mobiilisovelluksen kanssa on suun-
niteltu helppoa ja turvallista saunan etäohjausta varten. Ratkaisun avulla voit 
etäkäynnistää kiukaasi ja ohjata saunasi toimintoja samalla säästäen energiaa; 
saunasi on valmiina silloin kun itse olet valmis. Harvia Xenio WiFi -lisäva-
rustepaketissa turvalaitteena mukana tuleva ovitunnistin pitää huolen saunan 
etäohjauksen turvallisuudesta.  
 
MyHarvia-mobiilisovelluksella ohjaat Harvia Xenio WiFi -ohjauspaneelin toi-
mintoja mobiiilaitteellasi mistä tahansa ja milloin tahansa.

Turvallista ja helppoa
saunan etäkäyttöä



Kolme eri WiFi-ratkaisua saunan etäohjaukseen

Harvia Xenio WiFi -paketti

• Lisävarustepaketti saunan etäkäyttöä varten
• Sopii kaikkiin Harvian XE-mallin kiukaisiin 
 (vuosimalli alkaen 2021)
• Sopii Harvia Xenio CX170 & Harvia Xenio Combi CX110C  
 –ohjauskeskuksiin (vuosimalli alkaen 2020)

Ratkaisu sisältää:
• Harvia Xenio WiFi -ohjauspaneelin
• Harvia-ovitunnistimen
• MyHarvia-mobiilisovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Playsta 
 ja Applen App Storesta

Harvia Cilindro XW -kiuas

• Valmis etäohjausratkaisu

Ratkaisu sisältää:
• Harvia Cilindro XE -kiukaan (6,8 / 9,0 kW)
• Harvia Xenio WiFi -ohjauspaneelin
• Harvia-ovitunnistimen
• MyHarvia-mobiilisovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Playsta 
 ja Applen App Storesta

Harvia Xenio WiFi -ohjauskeskus

• Ohjauskeskus saunan etäohjauksella sähkökiukaille
• Sopii kaikkiin E-mallin kiukaisiin ja Combi-kiukaisiin
• Yhteensopiva kiukaan turvalaitteen ja ovitunnistimen kanssa

Ratkaisu sisältää:
• Harvia Xenio WiFi -ohjauspaneelin
• Tehoyksikön
• MyHarvia-mobiilisovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Playsta 
 ja Applen App Storesta
• Huom. Tehoyksikkö on asennettava kuivaan tilaan



MyHarvia-mobiilisovellus
Sauna käden ulottuvilla

MyHarvia on saunan etäkäyttöön suunniteltu mobiilisovellus, 
jolla saunatilan kiuasta, valaistusta ja ilmanvaihtoa voidaan 
hallita mobiililaitteella etänä. Etäkäyttöä varten käyttäjällä 
pitää olla sovelluksen kanssa yhteensopiva kiuas, turvalaite 
ja Harvia Xenio WiFi-ohjauspaneeli (E-mallin kiukaat vaativat 
lisäksi erillisen ohjauskeskuksen). Ominaisuudet vaihtelevat 
liitettävän laitteen perusteella. 

MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla voit säätää saunan läm-
pötilaa sinulle sopivaksi ja valita milloin haluat saunasi ole-
van valmiina sinua varten, mistä ja milloin tahansa. Turvalaite 
varmistaa, että saunaa on turvallista hallita etänä. 

MyHarvia mahdollistaa useamman yhteensopivan laitteen 
käytön. MyHarvia-mobiilisovellus on ladattavissa ilmaiseksi 
Google Playsta ja Applen App Storesta.

Harvia ovitunnistin
Turvallista etäkäyttöä

Harvian ovitunnistimen avulla etäkäynnistät sähkökiukaan 
ja saunatilan muut toiminnot turvallisesti. Yhteensopivan 
ohjauskeskuksen kanssa käytettävä ovitunnistin on eu-
rooppalaisen sähkökiuasstandardin (SFS-EN 60335-1 & 
60 335-2-53) mukainen turvalaite. Saunan oven tulee olla 
suljettuna, jotta etäkäynnistys voidaan aktivoida ohjauspa-
neelista. Mikäli saunan ovi avataan aktivoinnin aikana, es-
tää järjestelmä saunan etäkäynnistyksen automaattisesti. 
Asennuksen jälkeen voit tarkistaa saunatilan ja aktivoida 
etäkäynnistyksen ohjauspaneelista.

Harvia Xenio WiFi
Etäohjausta tukeva  
ohjauspaneeli

Moderni ja tyylikäs Harvia Xenio WiFi on saunan oh-
jauspaneeli, joka mahdollistaa etäohjauksen mobiililait-
teella. Ohjauspaneelista saat aktivoitua MyHarvia-mo-
biilisovelluksen ja turvallisen etäkäytön. Ohjauspaneelin 
toiminnot vaihtelevat liitettävän laitteen perusteella.
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Mitä tarvitset etäkäyttöä varten?

Xenio WiFi
-paketti

Langaton 
lähiverkko

Etäohjattava Harvia Cilindro XW Steel -kiuas
Harvian Cilindro XW Steel -kiuas on valmis paketti saunan etäohjausta varten. Paketti pitää sisällään Harvia 
Cilindro XE -mallin kiukaan sekä Harvia Xenio WiFi -ohjauspaneelin ja Harvia SAB00103-ovitunnistimen. 
Harvia Cilindro XW Steel on saatavilla 6.8 kW ja 9.0 kW tehoisena. Käyttöä varten tarvitset lisäksi langattoman 
lähiverkon ja MyHarvia-mobiilisovelluksen.

Harvian 
Cilindro XW - 
mallin kiuas

WiFi-
ohjauskeskus Saunan

turvalaite

Langaton 
lähiverkko

Harvian E-mallin kiuas etäohjattavilla Harvia Xenio WiFi -ohjauskeskuksilla
Harvia E-mallin kiukaaseen tarvitset lisäksi erillisen Harvia Xenio CX170 WiFi tai Harvia Xenio Combi CX110C 
WiFi-ohjauskeskuksen* ja saunan turvalaitteen. Harvia Xenio Combi CX110C WiFi -ohjauskeskuksella voidaan 
ohjata myös Harvian Combi-kiukaiden toimintoja etänä. Lisäksi tarvitset langattoman lähiverkon ja MyHar-
via-mobiilisovelluksen.

Harvian E 
-mallin kiuas

*Julkaisu: kesä 2021

Xenio WiFi
-paketti

Xenio-
ohjauskeskus

Langaton 
lähiverkko

Harvian E-mallin kiuas ja etäkäyttö Harvia Xenio WiFi -paketin kanssa
Harvian E-mallin kiukaiden toimintojen ohjaus tapahtuu erillisen ohjauskeskuksen kautta. Harvia Xenio WiFi 
-paketin avulla voit muuttaa Harvia E -mallin kiukaasi etäohjattavaksi, jos omistat Harvia Xenio CX170 tai 
Harvia Xenio Combi CX110C -ohjauskeskuksen, joka on valmistettu vuonna 2020 tai sen jälkeen. Harvia Xenio 
Combi CX110C -ohjauskeskus yhdessä Harvia Xenio WiFi -paketin kanssa mahdollistaa Harvian Combi-kiu-
kaiden toimintojen ohjauksen etänä. Lisäksi tarvitset langattoman lähiverkon ja MyHarvia-mobiilisovelluksen.

Harvian E 
-mallin kiuas

Xenio WiFi
-paketti

Langaton 
lähiverkko

Harvian XE-mallin kiuas ja etäkäyttö
Jos omistat Harvian XE -mallin kiukaan, tarvitset etäkäyttöä varten Harvia Xenio WiFi -paketin, joka pitää si-
sällään Harvia Xenio WiFi -ohjauspaneelin ja Harvia SAB00103-ovitunnistimen. Lisäksi tarvitset langattoman 
lähiverkon ja MyHarvia-mobiilisovelluksen.

Harvian XE 
-mallin kiuas
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