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Tyto pokyny k montá¾i a pou¾ití jsou urèeny jak 
pro majitele nebo osobu zodpovìdnou za provoz 
sauny, topných tìles a øídicích jednotek, tak pro 
elektrotechnika zodpovìdného za instalaci topných 
tìles a øídicích jednotek. Jakmile je øídicí jednotka 
nainstalována, je tøeba tyto pokyny k montá¾i a 
pou¾ití pøedat majiteli sauny, topného tìlesa a øídicí 
jednotky nebo osobì zodpovìdné za jejich údr¾bu.

ØÍDICÍ JEDNOTKA HARVIA GRIFFIN (CG170)
Úèel pou¾ití øídicí jednotky: øídicí jednotka je urèena 
pro ovládání funkcí topného tìlesa sauny. Nesmí být 
pou¾ívána k jinému úèelu.

Blahopøejeme Vám k va¹í volbì!
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1. HARVIA GRIFFIN

1.1. Obecné
Úèelem øídicí jednotky Harvia Griffin je ovládat elek-
trické topné tìleso sauny v rámci rozpìtí výkonu 2,3–
17 kW. Øídicí jednotka se skládá z øídicího panelu, jed-
notky napájení a teplotního èidla. Viz obrázek 1.

Øídicí jednotka reguluje teplotu v místnosti sauny na 
základì informací pøedaných èidlem. Teplotní èidlo a 
ochrana proti pøehøátí jsou umístìny ve schránce teplot-
ního èidla. Teplota je snímána NTC termistorem a ochra-
nu proti pøehøátí lze resetovat ( 3.4.).

K dispozici je mo¾nost pøipojení dal¹ího èidla. Pomocí 
dvou èidel je mo¾né získat z místnosti sauny pøesnìj¹í 
hodnoty teploty.

Øídicí jednotku lze pou¾ít k pøedvolení spu¹tìní top-
ného tìlesa (èas pøedvolby). Viz obrázek 3a.

1.2. Technické údaje
Øídicí panel:
•	 Rozsah nastavení teploty: 40–110 °C.
•	 Rozsah nastavení provozní doby: rodinné sauny 

1–6 h, veøejné sauny v obytných domech 1–12 h. 
Ohlednì del¹í provozní doby se poraïte s dovoz-
cem/výrobcem.

•	 Rozsah nastavení èasu pøedvolby: 0–12 h.
•	 Ovládání osvìtlení a ventilátoru
•	 Rozmìry: 94 mm × 28 mm × 113 mm

Obr. 1. Souèásti systému
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•	 Délka datového kabelu: 5 m (k dispozici je 

prodlu¾ovací kabel o délce 10 m, max. celková dél-
ka 30 m)

Napájecí jednotka:
•	 Napájecí napìtí: 400 V 3N~
•	 Max. zatí¾ení: 17 kW
•	 Ovládání osvìtlení, max. výkon: 100 W, 230 V 1N~
•	 Ovládání ventilátoru, max. výkon: 100 W, 

230 V 1N~
•	 Rozmìry: 270 mm × 80 mm × 201 mm
Èidla:
•	 Teplotní èidlo je vybaveno resetovatelnou ochra-

nou proti pøehøátí a NTC termistorem pro snímání 
teploty (22 kΩ / T = 25 °C).

•	 Hmotnost: 175 g s kabely (cca 4 m)
•	 Rozmìry: 51 mm × 73 mm × 27 mm

1.3. Øe¹ení potí¾í
Dojde-li k chybì, vypne se napájení topidla a na ovláda-
cím panelu se zobrazí chybové hlá¹ení “E (èíslo)”, které 
pomù¾e nalézt pøíèinu chyby. Tabulka 1.

Poznámka! Ve¹keré servisní èinnosti musí být 
provádìny vy¹koleným zamìstnancem údr¾by. 
Jednotka neobsahuje ¾ádné èásti, u kterých mù¾e 
údr¾bu provádìt u¾ivatel.

Popis Odstranìní

E1 Naru¹ení obvodu èidla na mìøení 
teploty.

Zkontrolujte èervený a ¾lutý vodiè vedoucí k teplotnímu èidlu a jejich 
kontakty (viz obr. 10), jestli nejsou pøeru¹ené.

E2 Zkrat v obvodu teplotního èidla. Zkontrolujte èervený a ¾lutý vodiè vedoucí k teplotnímu èidlu a jejich 
kontakty (viz obr. 10), jestli nejsou pøeru¹ené.

E3 Mìøicí obvod ochrany proti 
pøehøátí je po¹kozen.

Stisknìte tlaèítko resetování ochrany proti pøehøátí ( 3.4.). 
Zkontrolujte modrý a bílý kabel vedoucí k teplotnímu èidlu a správnost 
jejich pøipojení (viz obrázek 6).

E6 Chyba mìøení teploty volitelného 
èidla.

Zkontrolujte hnìdý a modrý kabel vedoucí k volitelnému èidlu a správnost 
jejich pøipojení (viz obrázek 6). Vymìòte èidlo.

E9 Chyba pøipojení v systému. Hlavním spínaèem vypnìte napájení (obrázek 1). Zkontrolujte datový 
kabel, kabely èidel a jejich pøipojení. Zapnìte napájení.
Systém Multidrive ( 3.2.3.): U v¹ech napájecích jednotek vypnìte napájení. 
Zkontrolujte datový kabel, kabely èidel, kabel Multidrive a jejich pøipojení.

Tab. 1. Chybová hlá¹ení. Poznámka! Ve¹keré servisní èinnosti musí být provádìny vy¹koleným zamìstnancem 
údr¾by. Jednotka neobsahuje ¾ádné èásti, u kterých mù¾e údr¾bu provádìt u¾ivatel.
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2. POKYNY K POU®ITÍ

2.1. Pou¾ití topného tìlesa
Kdy¾ je øídicí jednotka pøipojena k napájení a hlavní 
spínaè (obrázek 1) je zapnutý, øídicí jednotka je v poho-
tovostním re¾imu a pøipravena k pou¾ití. Na øídicím 
panelu svítí podsvícené tlaèítko I/O.

Pøed tím, ne¾ topné tìleso zapnete, se pøesvìdète, ¾e 
na nìm ani v jeho blízkosti nejsou ¾ádné pøedmìty. 

2.1.1. Zapnutí topného tìlesa

	

Zapnìte topidlo stisknutím tlaèítka I/O na 
ovládacím panelu.	

Kdy¾ se topné tìleso spustí, horní øádek displeje 
uká¾e nastavenou teplotu a spodní øádek na pìt 
vteøin uká¾e nastavenou dobu provozu.

Jakmile se saunovací místnost vytopí na 
po¾adovanou teplotu, automaticky se vypnou 
topné prvky. Teplota se pak automaticky udr¾uje 
zapínáním a vypínáním topných prvkù. 

Je-li úèinnost topného tìlesa dostateèná a sau-
na byla správnì postavena, zahøátí sauny nebude 
trvat více ne¾ hodinu.

2.1.2. Vypnutí topného tìlesa
Topné tìleso se vypne a øídicí jednotka se pøepne do 
pohotovostního re¾imu, kdy¾ 
•	 stisknete tlaèítko I/O,
•	 vypr¹í provozní doba, nebo
•	 dojde k chybì.

POZNÁMKA! Je nutné zkontrolovat, ¾e øídicí jednot-
ka vypnula napájení topného tìlesa po uplynutí doby 
provozu, po skonèení vysou¹ení nebo po ruèním vypnu-
tí topného tìlesa.

Kontrolky

Menu a navigaèní tlaèítka

Provozní tlaèítka

Displej

Teplota
Doba provozu

Sní¾it hodnotu *)
Zmìna re¾imu
Zvý¹it hodnotu *)

Topné tìleso zap/vyp
Osvìtlení zap/vyp
Ventilátor zap/vyp

*) Zmìnu urychlíte tak, ¾e tlaèítko 
pøidr¾íte stlaèené

Obr. 2. Ovládací panel

2.2. Zmìna nastavení
Na obr. 3a a 3b je znázornìna struktura nabídky a 
zmìny nastavení. Naprogramovaná hodnota teploty a 
hodnoty v¹ech ostatních nastavení se ulo¾í do pamìti a 
pou¾ijí se pøi pøí¹tím zapnutí zaøízení.

2.3. Pou¾ití pøíslu¹enství
Osvìtlení a ventilátor lze spustit a vypnout samostatnì, 
nezávisle na ostatních funkcích.

2.3.1. Osvìtlení
Osvìtlení místnosti sauny lze nastavit tak, aby ho bylo 
mo¾né ovládat z øídicího panelu. (Max. 100 W.)

 

Stisknutím tlaèítka na øídicím panelu zapne-
te/vypnete osvìtlení.

2.3.2. Ventilátor
Je-li v místnosti sauny nainstalován ventilátor, lze jej 
pøipojit k øídicí jednotce a ovládat z øídicího panelu.

	

Stisknutím tlaèítka na øídicím panelu zapne-
te/vypnete ventilátor.
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Obr. 3a. Nastavení struktury nabídky, základní nastavení

Nabídku otevøte stisknutím tlaèítka MENU.

Teplota v saunovací místnosti
Displej ukazuje nastavení teploty v saunovací místnosti. Kontrolka	teploty	bliká.
•	 Nastavení na po¾adovanou teplotu se zmìní pomocí tlaèítek + a –. Rozsah je 40–110 °C.

Na dal¹í nastavení pøejdete stisknutím tlaèítka MENU.

Zbývající èas vytápìní
Zbývající èas vytápìní nastavíte stisknutím tlaèítek – a +.

Èasové zapnutí (èasované spu¹tìní)
•	 Dr¾te tlaèítko + stisknuté tak dlouho, a¾ pøejdete pøes maximální dobu topení. Kontrolka 

teploty zhasne. Symbol èasu pøedvolení bliká na displeji.
•	 Pomocí tlaèítek – a + zadejte po¾adovanou hodnotu èasového spu¹tìní. Pøibývá èas po 10 

minutách. 

Zadávání ukonèíte stisknutím tlaèítka MENU.

Základní re¾im (topné tìleso zapnuto)
Horní øádek uká¾e teplotu v místnosti sauny. Spodní øádek uká¾e zbývající dobu provozu. Obì 
kontrolky svítí.

Základní re¾im (bì¾í èasové spou¹tìní, topidlo vypnuté)
Zobrazuje se zbývající èas do sepnutí topidla a¾ do nuly, pak se topidlo zapne.

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Pøíklad: topidlo bude topit 3 hodiny a 40 minut.

Pøíklad: topidlo se zapne po 10 minutách.
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*)	Tovární	nastavení

Souèasným	stisknutím	tlaèítek	−,	MENU	a	+	na	øídicím	panelu	otevøete	menu	nastavení.	
Stisknìte je na 5 sekund.

Maximální doba vyhøívání
Maximální dobu vyhøívání mù¾ete zmìnit pomocí tlaèítek – a +. Rozsah je 1–12 hodin (6 
hodiny*). 

Na dal¹í nastavení pøejdete stisknutím tlaèítka MENU.

Nastavení èidla ètení
Ètení lze upravovat po +/-10 jednotkách. Nastavení nemá pøímý vliv na mìøenou teplotu, 
av¹ak zmìní se mìøicí køivka.

Na dal¹í nastavení pøejdete stisknutím tlaèítka MENU.

Pamì» pro pøípad výpadkù proudu
Pamì» pro pøípad výpadkù proudu lze zapnout èi vypnout *). 
•	 Kdy¾ je pamì» zapnutá, systém se po výpadku proudu znovu spustí.
•	 Kdy¾ je pamì» vypnutá, výpadek proudu systém vypne. Pro restartování musíte stisknout 

tlaèítko I/O.
•	 Bezpeènostní pøedpisy pro pou¾ití pamìti se li¹í oblast od oblasti.

Na dal¹í nastavení pøejdete stisknutím tlaèítka MENU.

Interval vysou¹ení sauny
Interval vysou¹ení sauny lze zapnout èi vypnout *). Interval se spustí, kdy¾ jsou zaøízení 
vypnuta tlaèítkem I/O nebo kdy¾ uplyne nastavená doba provozu. Bìhem intervalu 
•	 je topné tìleso zapnuté, 
•	 je teplota v místnosti sauny nastavena na 40 °C.
•	 Pokud je ventilátor pøipojen k øídicí jednotce, bude v¾dy zapnutý. 
Délka intervalu je 45 minut. Kdy¾ tato doba uplyne, zaøízení se automaticky vypnou. Interval 
mù¾e být také kdykoli zastaven ruènì stisknutím tlaèítka I/O. Vysou¹ení napomáhá udr¾ovat 
va¹i saunu v dobrém stavu.

Stisknìte tlaèítko MENU. Øídicí jednotka se pøepne do pohotovostního re¾imu.

Pohotovostní re¾im øídicí jednotky
Na øídicím panelu svítí podsvícené tlaèítko I/O. 

DODATEÈNÉ NASTAVENÍ

Obr. 3b. Nastavení struktury nabídky, dodateèné nastavení

Probíhá 
vysou¹ení 
sauny

Pøíklad: topidlo bude topit 6 hodiny od zapnutí. (Zbývající èas je mo¾né zmìnit, viz obr. 3a).
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3. POKYNY K MONTÁ®I

Elektrické pøipojení øídicí jednotky mù¾e být provede-
no pouze autorizovaným profesionálním elektrikáøem 
a v souladu s platnými pøedpisy. Kdy¾ je instalace øídicí 
jednotky dokonèena, osoba zodpovìdná za instalaci 
musí u¾ivateli pøedat pokyny k montá¾i a pou¾ití, které 
jsou dodávány s øídicí jednotkou. Rovnì¾ musí u¾ivateli 
poskytnout nezbytné ¹kolení ohlednì pou¾ívání top-
ného tìlesa a øídicí jednotky.

3.1. Místo pro instalaci a pøipevnìní ovládací-
ho panelu
Ovládací panel nainstalujte na suché, bì¾nì pøístupné 
místo (s okolní teplotou >+0 °C). Obrázek 4.

A. Pøípojný kabel ovládacího panelu  
provléknìte otvorem v zadní stranì  
panelu.

B. Zadní kryt pøipevnìte na stìnu ¹rouby.
C. Pøipojovací kabel zasuòte do  

konektoru.
D. Èelní kryt zatlaète do zadního krytu.

Obr. 4. Upevnìní ovládacího panelu

Obr. 5. Otevøení krytu napájecí jednotky a montá¾ jednotky na zeï

3.2. Instalace napájecí jednotky
Napájecí jednotku nainstalujte na zeï mimo místnost 
sauny, na suché místo s okolní teplotou >0 ºC. Pokyny k 
otevøení krytu jednotky napájení a uchycení jednotky 
na zeï viz obrázek 5.

Poznámka! Nezabudovávejte napájecí jednotku do 
zdi, proto¾e by mohlo dojít k nadmìrnému zahøívání 
vnitøních souèástí jednotky a k jejímu po¹kození. Viz 
obrázek 5.

3.2.1. Elektrické pøipojení 
Obrázek 6 ukazuje elektrické pøipojení napájecí jednot-
ky. Podrobné instalaèní pokyny naleznete v pokynech k 
montá¾i a pou¾ití zvoleného modelu topného tìlesa.
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3.2.2. Poruchy pojistek napájecí jednotky
Spálenou pojistku vymìòte za novou se stejnou hodno-
tou. Umístìní pojistek v napájecí jednotce je znázornìno 
na obrázku 6.
•	 Je-li pojistka elektronické karty spálená, 

Obr. 6. Elektrické pøipojení 

pravdìpodobnì do¹lo k závadì v napájecí jednot-
ce. Je potøeba provést servis.

•	 Je-li pojistka na vedení U1, U2 spálená, do¹lo k pro-
blému s osvìtlením èi ventilátorem. Zkontrolujte 
vedení a funkènost osvìtlení a ventilátoru.
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3.2.3. Multidrive
Sériovì lze zapojit a¾ 8 napájecích jednotek, tak¾e 
mohou sdílet stejný øídicí panel. Princip zapojení je 
znázornìn na obrázku 7.
1. Pøipojte øídicí panel k první nebo poslední napáje-

cí jednotce v sérii.
2. Pøipojte teplotní èidlo/èidla k první napájecí jed-

notce v sérii. Nainstalujte èidlo/èidla do místnosti 
sauny, jak je popsáno v kapitole 3.3.

3. Pøipojte teplotní èidlo ke zbytku napájecích jedno-
tek. Pøipojte pouze ochranu proti pøehøátí (modrý 
a bílý kabel). Nainstalujte èidla do místnosti sauny, 
jak je popsáno v kapitole 3.3.

4. Napájecí jednotky propojte kabely Multidrive.

3.3. Instalace teplotních èidel
Poznámka! Neinstalujte teplotní èidlo blí¾e ne¾ 
1 000 mm od v¹esmìrového ventilaèního otvoru nebo 
blí¾e ne¾ 500 mm od vìtracího otvoru smìøujícího 
od èidla. Viz obrázek 10. Proudìní vzduchu pob-
lí¾ ventilaèního otvoru ochlazuje èidlo, èím¾ jsou do 
øídicí jednotky pøená¹eny nepøesné hodnoty teploty. V 
dùsledku toho mù¾e dojít k pøehøátí topného tìlesa.

Sauna

1 2 3

max. 17 kW max. 17 kW max. 17 kW max. 17 kW max. 17 kW max. 17 kW max. 17 kW max. 17 kW

4 5 6 7 8

WX312

WX232

WX325

WX232

WX312

WX232

* Overheat protector only (blue and white wires)
** Optional/Opzionale/

WX325

CG170L

CG170L CG170L

CG170

CG170

CG170L CG170L CG170L CG170L CG170L CG170L

WX232 WX232 WX232 WX232 WX232 WX232 WX232 WX232

WX312

19032009

Obr. 7. Multidrive

3.3.1. Instalace teplotního èidla WX232
Topná tìlesa instalovaná na zeï (viz obrázek 8)
•	 Pøipevnìte teplotní èidlo na zeï nad topné tìleso 

podél vertikální støedové linie vedoucí paralelnì 
s boèními stranami topného tìlesa, ve vzdálenosti 
100 mm od stropu.

Topná tìlesa instalovaná na podlahu (viz obrázek 9)
•	 Varianta 1: Pøipevnìte teplotní èidlo na zeï nad 

topné tìleso podél vertikální støedové linie vedou-
cí paralelnì s boèními stranami topného tìlesa, ve 
vzdálenosti 100 mm od stropu.

•	 Varianta 2: Pøipevnìte teplotní èidlo ke stropu nad 
topné tìleso, ve vzdálenosti 100–200 mm od verti-
kální støedové linie boèní stìny topného tìlesa.

3.3.2. Instalace teplotního èidla WX325 (volitelné)
Pøipevnìte teplotní èidlo na zeï co nejdále od topné-
ho tìlesa a ve vzdálenosti 500–700 mm od stropu. Viz 
obrázky 8 a 9.

3.4. Resetování ochrany proti pøehøátí
Schránka èidla (WX232) obsahuje teplotní èidlo a ochra-
nu proti pøehøátí. Pokud teplota v okolí èidla dosáhne 
pøíli¹ vysokých hodnot, ochrana proti pøehøátí vypne 
napájení topného tìlesa. Resetování ochrany proti 
pøehøátí je znázornìno na obrázku 11.

Poznámka! Dùvod vypnutí musí být stanoven pøed 
stisknutím tlaèítka. 
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Obr. 8. Umístìní teplotních èidel pøi pøipojení k topným tìlesùm instalovaným na zeï
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Obr. 9. Umístìní teplotních èidel pøi pøipojení k topným tìlesùm instalovaným na podlahu
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Topné tìleso A	min.	
mm

A	max.	
mm

D	min.	
mm

BC105 50 150 1250
BC135 80 180 1450
BC165 100 200 1450
F10.5 100 200 1400
F15 150 250 1400
K11G 70 170 1200
K13.5G 100 200 1400
K15G 100 200 1400
T9 120 150 1250
T10.5 150 180 1250
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Obr. 10. Minimální vzdálenost èidla od ventilaèního otvoru

WX232

Obr. 11. Resetovací tlaèítko ochrany pøehøátí

4. NÁHRADNÍ DÍLY

1 Ovládací panel (CG170) WX350
2 Teplotní èidlo WX232
3 Teplotní èidlo (volitelné) WX325
4 Datový kabel, 5 m WX311
5 Prodlu¾ovací datový kabel o délce 10 m (volitelné) WX313
6 Deska s obvody WX351
7 Kabel Multidrive 1.5 m (volitelné) WX312
8 Napájecí jednotka Multidrive vèetnì WX312 (volitelné) CG170L

4 73 51 2 6 8


