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Sterownik Sentio by Harvia
Professional C3 Combi
Cena brutto

3 124,50 zł

Cena netto

2 540,24 zł

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

431-015-451

Producent

Sentio by Harvia

Opis produktu
PROFESSIONAL C3 COMBI
Nowy rodzaj sauny.
Sterowniki Professional umożliwiają nowe rodzaje doznań w saunie hybrydowej, gdy panel sterowania jest połączony z
kombinacją grzejnika elektrycznego i promienników podczerwieni. Sterowanie sauną jest łatwe, zwłaszcza gdy Professional
jest podłączony do Sentio Pronet. Wraz z Pronetem, jednostka Professional umożliwia korzystanie z aplikacji przeglądarkowej
do sterowania piecem w saunie.
Jednostki sterujące Professional zapewniają przyjemną obsługę i przejrzysty widok wybranych opcji. Dzięki różnorodnym
funkcjom urządzenia możesz bezpiecznie podgrzać saunę do kąpieli. Funkcja timera umożliwia automatyczne wyłączanie
pieca do sauny zgodnie z godzinami otwarcia spa. Sterownik Professional C3 jest przeznaczony do użytku profesjonalnego i
nadaje się do sterowania nawet wysokowydajnymi grzejnikami Combi lub grzejnikiem elektrycznym i parowcem. Za pomocą
jednostki sterującej można również sterować oświetleniem i wentylacją w saunie

SAUNA HYBRYDOWA
Połączenie ciepła i delikatnej mocy fal podczerwonych tworzy najbardziej czarujące doznania w saunie. Centrala sterująca
Professional C3 to również doskonały wybór do sterowania saunami hybrydowymi. Urządzenie Pro C3 służy do włączania i
wyłączania promienników podczerwieni w saunie hybrydowej. Jednostka Professional może być używana do sterowania
wszystkimi rozwiązaniami na podczerwień o mocy 3,5 kW.
Wymiary: 307 x 175 x 57
Moc grzałki: 10,5 kW
Moc znamionowa parownika: 3,5 kW
Dodatkowa moc wyjściowa: 3,5 kW (wł./wył.), 0,5 kW (ściemnialna)
Moc światło: 100W
Moc wentylatora: 100W
Wilgotność: Tak
Działanie na podczerwień: Tak
System z jednym czujnikiem: Tak
System z dwoma czujnikami: Opcja
Wyświetlacz temperatury: Tak
Wskaźnik wilgotności: Opcja
Zdalne uruchomienie: Tak
Regulowany limit czasu ogrzewania: Tak
Regulowany wstępnie ustawiony czas: Tak
Programy użytkowania: Tak
Kompatybilny z magistralą(RS485): Tak
Kompatybilny z Sentio Pronet: Tak
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc (kW): do 10,5 kW
Rodzaj sauny: 3-funkcyjna sauna hybrydowa

Instrukcja
Professional C3 Combi
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