
Hibrid vezérlés
A fűtőelemek vezérlése relékkel és 
félvezetőkkel történik. Ez jelentősen 
meghosszabbítja az élettartamot és 
növeli az üzembiztonságot. 

Vízleválasztás 
A vízpohár elválasztja a friss vizet a 
szennyvíztől. Így nem lehetséges a víz 
szennyeződése. A gőzfejlesztő 
csatlakoztatható a. A gőzfejlesztő 
csőválasztó nélkül csatlakoztatható 
a frissvízvezetékhez.

Tápegység [1] 
Vezérlőpanel [2] 
Porszórt bevonatú ház [3] 
Spa Control [4]

Interfész
Ethernet-interfész a készülék egyedi 
programozásához és a 
szoftverfrissítésekhez.

A szűrőbetét és az illatszivattyú a praktikus válaszfalhoz csatlakoztatható. 
és az illattartály biztonságosan elhelyezhető a praktikus falon.  
 
Szűrőbetét 
- akusztikus és vizuális jelzés, ha a patront ki kell cserélni 
- opcióként rendelhető 
- az egységen kívül van felszerelve 
- Csökkenti a karbantartást a fűtés csökkentett vízkőlerakódása miatt.  
   a készülékben lévő fűtőrudak 
- Csatlakozás 3/8 hüvelyk
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 Szűrőbetét
 Érintőkijelző
 Távoli érintőkijelző
 Spa Control Delta integrált
 Padlóra szerelhető, oldalsó kivezetéssel
 KNX átjáró

 Többnyelvű, felhasználóbarát menüstruktúra
 Program-, szolgáltatási és tájékoztatási szint
 Módok: hőmérséklet-szabályozás, gőz, gőzkérés
 Webszerver hozzáférés az egyéni programozáshoz
 Hibrid áramköri fűtőelemek
 Valós idejű óra és időzítő programozása  
 Különböző vezérlőjelek (0 -10 V , stb.)
 Szálas kompozit tartály
 Kifúvó szivattyú
 RS485 interfész Modbus protokollal 
 Terminálblokk 
 Szerelési anyag

Opciók

Tartozékok

Standard változat

  
Condair Omega 2 4 6 8 12 16 20

Fűtőfeszültség maximális gőzteljesítmény kg/h-ban

400 VAC / 3Ph / 50..60Hz kg/h - 6.0 8.0 12 16 20

230 VAC / 1Ph / 50..60Hz kg/h 2.0 4.0 6.0 8.0 - - -

Névleges teljesítmény kW 2.0 3.5 4.5 6.5 9.5 12.5 15.5

Vezérlőfeszültség 230 VAC/ 1 Ph / 50..60Hz

Méretek (sz x ma x mé) mm 470x350x150 470x350x270

Üzemi tömeg kg 12.9 12.9 12.9 19.6 19.6 19.6 19.6

Megfelelőség CE, VDE, DVGW

Műszaki adatok

 Gőzfúvóka [1]
 Gőzelosztó tömlő [2]
 Külső fürdő kijelző [3]
 Spa Control Delta [4]
 Szűrőszelep [5]
 Szűrőbetét [6]
 Leeresztő tömlő [7]
 Nyitott tölcsér vízleválasztóval [8]
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KOMPAKT GŐZFEJLESZTŐ A GŐZ GYORS 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁVAL

A gőzfejlesztő a gőzzuhanyokhoz, 
magán- és félprofi gőzfürdők. 
Condair Omega 

Levegő párásítása, páramentesítés 
és párologtató hűtés





A kompakt gőzfejlesztő gőzfürdőkhöz, 
magán- és félgőzfürdőkhöz. 
professzionális gőzfürdők. 
Opcióként kapható beépített Spa Control 
vezérléssel a gőzfürdő és a szauna 
egyidejű és független vezérléséhez. 
 
Kompakt kialakítás - megbízható 
minőség 
A megbízható Condair Omega 
ellenállásfűtési technológia alapján 
működik, ezért a víz minőségétől függetle-
nül képes gőzt termelni. A készülék 2 
kg/h-tól 20 kg/h gőzmennyiségig kapható, 
két különböző házméretben.  
 
Az Omega a gőz nagyon gyors rendelkezés-
re állását, a tartály könnyű tisztítását és 
eltávolítását, valamint a kompakt
kialakítást jelenti.

 
 

Condair Omega integrált Spa Control 
rendszerrel 
A gőzfürdő vagy szauna további funkciói-
nak, például a fény, a ventilátor, a zene, az 
illat, a pad és a falfűtés kényelmesen 
beállítható az új integrált SPA Control 
segítségével. Így további alkalmazások, 
mint a caldarium, rasul, bio- és finn szauna 
(csak 8kg/h), valamint a kettős kabinok 
vezérlése is lehetséges. 
 
Lehetőség van különböző tartozékok, 
például fény, illatosító, ventilátor és 
további relék vezérlésére. Különlegessége, 
hogy a gőzfürdő és a finn szauna 
egyidejűleg és egymástól függetlenül, 
ugyanazon a kijelzőn keresztül v
ezérelhető. 

 
 

A kezelés egy modern érintőkijelzőn 
keresztül történik, amely különböző 
változatokban kapható.  
Az ügyfél logója egyedileg tölthető 
fel a kijelzőre.

Condair Omega

Kompakt gőzfejlesztő a gőz gyors 
rendelkezésre állásával



Moduláris kialakítás a különböző 
követelményekhez 
A készülék beállításai, mint például a gőz 
üzemmód, a gőz erőssége, a gőzfürdőzés 
időtartama és egyéb időzítő funkciók 
kényelmesen és egyénileg beállíthatók a 
készülék opcionális 4,3 hüvelykes érintőki-
jelzőjén keresztül.  
 

 
 
Alternatívaként ezek a beállítások webes 
felületen keresztül is elvégezhetők, és a 
gőzfejlesztő egy külső indító/leállító 
gombbal is működtethető. 
 
 
 

 
 
Az Omega kétféle méretben kapható 
kijelzővel és kijelző nélkül (kicsi és 
közepes).

Omega small Kijelzővel Omega medium Kijelzővel Omega medium Kijelző nélkülOmega small Kijelző nélkül

Oldalsó kivezetés és padlóra szerelés 
Szerkezeti okokból gyakran nem lehetsé-
ges a gőzfejlesztő alulra csatlakoztatása a 
kivezetéssel, vagy padlóra történő 
felszerelésre van szükség. Az Omegát 
mostantól opcionális oldalsó kivezetéssel 
kínáljuk. A padlóra szereléshez további 
padlólemezekre van szükség. [1]

Külső érintőkijelző 
Opcionálisan egy távoli érintőkijelző is 
csatlakoztatható az Omegához. Ez 
süllyesztett vagy felületre szerelt változat-
ban is elérhető, mindössze 19 mm-es 
beépítési magassággal.  
 
Három dekoratív díszítőelem közül lehet 
választani: Csiszolt krómozott acél, fekete 
vagy fehér üveg.  

Két kijelző elrendezés áll rendelkezésre a 
kiválasztott felszerelési panelhez igazodva. 
Az egyedülálló keretrendszer azt is 
lehetővé teszi a gőzfürdőépítő számára, 
hogy egyedi anyagot használjon panel-
ként, és azt az e célra mellékelt mágneses 
központosító kerethez rögzítse.
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