
Naturalne, dobre samopoczucie.

Produkty Harvia przeznaczone do ³a¼ni parowych



Harvia HGX to kompaktowy, a jednocze¶nie wydajny generator pary 

do u¿ytku w domu i w SPA. Harvia HGP to wytrzyma³y generator pary 

przeznaczony do u¿ytku w SPA. Oba modele posiadaj± tak± sam± 

konstrukcjê podstawow±, która zosta³a stworzona z my¶l± o niezawodnym 

i bezproblemowym dzia³aniu oraz zapewnieniu wspania³ych wra¿eñ 

zwi±zanych z k±piel± parow±.

Niezawodno¶æ zapewniaj± innowacyjne rozwi±zania

•	 Poziom wody mierzony jest w osobnej miarce, dziêki czemu mozemy 

unikn±æ problemów wynikajacych z zanieczyszczenia wody.

•	 Zanieczyszczenia opadaj±ce na dno zbiornika wody gromadz± siê w 

pojemniku na osad.

£atwe u¿ytkowanie i konserwacja

•	 Nowoczesny dotykowy panel sterowania.

•	 Podstawowa konserwacja – opró¿nianie pojemnika na osad i kontrola 

czujnika poziomu wody mo¿e byæ przeprowadzana bez otwierania 

pokrywy urz±dzenia.

Kompaktowa konstrukcja

•	 Generator pary Harvia HGX zajmuje ma³o miejsca, dziêki czemu mo¿na 

go zamontowaæ np. na kabinie parowej. Przy³±cza pary i wody pod³±cza 

siê z boku urz±dzenia.

Opcja Multidrive

•	 Jeden panel sterowania mo¿e obs³ugiwaæ nawet trzy dodatkowe 

jednostki zasilaj±ce HGX11L pod³±czone do podstawowego generatora 

pary.

Nowo¶æ w ofercie firmy Harvia – generatory pary HGX i HGP

Stylowy  dotykowy panel sterowania 

Generator pary jest kontrolowany za pomoc± osobnego dotykowego panelu 

sterowania. Kontrolowane funkcje:

•	 generator pary (temperatura, czas pracy, opó¼nienie uruchomienia)

•	 pompa zapachowa

•	 o¶wietlenie 

•	 wentylator

Nowo¶æ!



Nowe drzwi z aluminiow± ram± to doskona³e rozwi±zanie dla ³a¼ni parowych 

lub saun. Przystosowane s± do pomieszczeñ, w których panuje du¿a 

wilgotno¶æpowietrza. Drzwi te nie posiadaj± drewnianych elementów. Rama 

aluminiowa ma wymiar 40 x 60 mm i jest w kolorze jasnoszarym. Szk³o to 

hartowana tafla o grubo¶ci 8 mm, tzw. szk³o bezpieczne. Specjalna uszczelka 

ogranicza utratê ciep³a oraz wilgoci z pomieszczenia sauny. Aluminiowe drzwi 

do sauny bêd± s³u¼y³y u¼ytkownikom przez lata.

Aluminiowe drzwi s± montowane przy u¿yciu ¶rub, które po zamontowaniu nie 

s± widoczne. Drzwi stanowi± bardzo elegancki i wyrafinowany element ³a¼ni lub 

sauny. Dostêpne kolory szk³a: br±z, szary, satynowy “mg³a” oraz przezroczyste.

Aluminiowe drzwi da ³a¼ni parowych Harvia wystêpuj± jako pojedyncze lub 

podwójne 

Drzwi pojedyncze, wymiary (wymiar futryny):
7 x 19 (690 x 1890 mm)
8 x 19 (790 x 1890 mm), 8 x 21 (790 x 2090 mm)
9 x 19 (890 x 1890 mm), 9 x 21 (890 x 2090 mm)

Drzwi podwójne, wymiary (wymiar futryny):
13 x 19 (1315 x 1890 mm), 13 x 21 (1315 x 2090 mm)
15 x 19 (1515 x 1890 mm), 15 x 21 (1515 x 2090 mm)
17 x 19 (1715 x 1890 mm), 17 x 21 (1715 x 2090 mm)

Automatyczny zawór wypustowy

Generator pary Harvia HGX mo¿na równie¿ doposa¿yæ w automatyczny 

zawór wypustowy co sprawia, ¿e korzystanie z niego jest jeszcze ³atwiejsze, 

ni¿ dotychczas. Automatyczny zawór dokonuje p³ukania generatora 

pary w okre¶lonych odstêpach czasu. Za ka¿dym razem wytwornica pary 

jest wy³±czona. Procedura ta usuwa wapno z generatora pary. W celu 

utrzymania generatora pary w dobrym stanie konieczne jest, aby skutecznie 

usuwaæ wapno, w regularnych odstêpach czasu.

Generatory pary Harvia posiadaj±, w wyposa¿eniu, zawór wypustowy 

obs³ugiwany rêcznie. Generator pary HGP posiada wbudowany 

automatyczny zawór spustowy.

Pompa aromatyczna

Pompa aromatyczna dostêpna jest jako wyposa¿enie dodatkowe do 

generatorów pary. Pompa zapachowa sterowana jest za pomoc± panelu 

sterowania. Pojemnik na aromat mo¿e byæ ma³y lub wiêkszych rozmiarów. 

Generator pary HGP posiada wbudowan± pompê zapachow±.

Eukaliptus aromat do ³a¼ni parowej

Harvia oferuje luksusowy aromat Harvia Eukaliptus, stworzony specjalnie 

do zastosowania w ³a¼niach parowych. Pompa miesza aromat z wod± i 

sprawia, ¿e wraz z par± do ³a¿ni dostaje siê bardzo przyjemny zapach.

Aromat Harvia Eukaliptus jest jednorodn± ciecz± i doskonale miesza siê z 

wod±. Zapach do ³a¼ni parowej dostêpny jest w 5-litrowych pojemnikach. 

Z jednego pojemnika otrzymujemy ponad 100 litrów cieczy do u¿ytku. 

Stosunek rozcieñczenia: 1 czê¶æ aromatu i 20 czê¶ci wody.

Dysza

Standardowo generator pary dostarczany jest z jedn± dysz±. Opcjonalnie 

dostêpne s± dodatkowe dysze. 

Opcjonalny osprzêt dla Harvia HGX

Aluminiowe drzwi
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1. Panel steruj±cy

2.  Czujnik temperatury

3. Przewód parowy

4.  Dysza parowa

5.  W±¿ doprowadzaj±cy wodê

6. Zawór wê¿a doprowadzaj±cego wodê

7. W±¿ odprowadzaj±cy wodê

8. Zawór spustowy

9. Spust pod³ogowy

10. Zawór nadci¶nieniowy

11. Kabel zasilaj±cy

12. Pompa zapachowa (opcjonalnie)

Dane techniczne

Wymiary: 
- HGX: szeroko¶æ 600 mm, g³êboko¶æ 155 mm, wysoko¶æ 320 mm. Ciê¿ar: 9 kg (pusty zbiornik na wodê), 13 kg (pe³ny zbiornik na wodê).
- HGP: szeroko¶æ 560 mm, g³êboko¶æ 320 mm, wysoko¶æ 490 mm. Ciê¿ar: 24 kg (pusty zbiornik na wodê), 33 kg (pe³ny zbiornik na wodê).

Model Moc
wyj¶cia

Zalecana kubatura kabiny parowej (m3) Para
wodna

230 V 1N~ 400 V 3N~

¦ciana lekka
(akrylowa, itp.)

¦ciana lekka wy³o¿ona
p³ytkami

¦ciana kamienna 
wy³o¿ona
p³ytkami, itp.

Kabel
zasila-
j±cy

Bez-
piecz-
nik

Kabel
zasila j±cy

Bezpiecz-
nik

kW
Z wenty-
lacj±

Bez wenty-
lacji

Z wenty-
lacj±

Bez wenty-
lacji

Z wenty-
lacj±

Bez wenty-
lacji kg/h mm2 A mm2 A

HGX2 2,2 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2,0 3 x 1,5 10 - -

HGX45 4,5 2–5 2–7 2–4 2–6 2–3,5 2–4,5 5,5 3 x 6 25 5 x 1,5 3 x 10

HGX60 5,7 2,5–8 3,5–11 2–6 3–9 2–5 2–7,5 7,6 3 x 6 25 5 x 1,5 3 x 10

HGX90 9,0 6–12 9–17 4,5–10 7,5–14 3–8 6–11,5 12,0 - - 5 x 2,5 3 x 16

HGX11 10,8 10–14,5 15–21 8–12 12–17 6–10 10–14 14,6 - - 5 x 2,5 3 x 16
HGX15 15,0 12–19,5 17–28 10–16 14–23 8–13,5 12–18,5 20,1 - - 5 x 6 3 x 25
HGP22 21,6 20–29 30–42 16–24 24–34 12–20 20–28 29,2 - - 2 x 5 x 6 2 x 3 x 16

HGP30 30,0 24–39 34–56 20–32 28–46 16–27 24–37 40,2 - - 2 x 5 x 6 2 x 3 x 25
Multidrive (przyk³ad)
HGX45 
+ HGX11L

15,3 12–19,5 17–28 10–16 14–23 8–13,5 12–18,5 20,1 - - 5 x 1,5
+ 5 x 2,5

3 x 10
+ 3 x 16

HGX60 
+ HGX11L

16,5 12,5–22,5 18,5–32 10–18 15–26 8–15 12–21,5 22,2 - - 5 x 1,5
+ 5 x 2,5

3 x 10
+ 3 x 16

HGX90
+ HGX11L

19,8 16–26,5 24–38 12,5–22 19,5–31 9–18 16–25,5 26,6 - - 2 x 5 x 2,5 2 x 3 x 16

HGX11
+ HGX11L

21,6 20–29 30–42 16–24 24–34 12–20 20–28 29,2 - - 2 x 5 x 2,5 2 x 3 x 16

Automatyczny

Rêczny

Naturalne, dobre samopoczucie.

Lokalny przedstawiciel:

Dane kontaktowe:

Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLAND

Tel. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090

harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com


