
GAZDASÁGOS, ROBUSZTUS 
ÉS ERŐTELJES
Condair Sigma

Levegő párásítása, páramentesítés 
és párologtató hűtés





A Condair Sigma steril, higiénikus, szag-
talan gőzt állít elő. A Condair Sigma hét 
ésszerű teljesítményszinttel és három kés-
zülékmérettel (kicsi, közepes, nagy) 4-65 
kg/h gőzteljesítményt fed le. 
 
Condair Sigma 4 kg/h: 
A kompakt Condair Sigma a nagyobb 
változat minden előnyét kínálja 4 kg gőz/
óra mennyiséggel. A mindössze 28,5 cm-es 
szélességével és 25 literes térfogatával 
még kis fülkékbe és szűk kabinokba is 
befér. Tökéletes a korlátozott helyigényű 
alkalmazásokhoz. 
 
Tartós és robusztus 
Kiváló minőség a hosszú élettartam ér-
dekében. A robusztus, tűzihorganyzott ház 
tartalmazza a régóta bevált  
Condair gőzhenger. Gazdaságos, bevált 
megoldás a gőz előállítására minden 
gőzfürdő alkalmazáshoz. 
 
Könnyen telepíthető 
A levehető házfedélnek köszönhetően 
minden alkatrész könnyen hozzáférhető 
elölről. A telepítési és karbantartási 
munkák pillanatok alatt elvégezhetők. 
 
A Condair Sigma gőzhenger 
A cserepalackokat ivóvízzel való működésre 
tervezték. A galvanikusan kezelt, nagy 
felületű elektródák már évek óta sikeresen 
beváltak. 
 

Intelligens vízgazdálkodás 
A gőzhenger a vezérlőelektronika vízgaz-
dálkodásával együttműködve lehetővé 
teszi a vízminőséghez való optimális alkal-
mazkodást. Ez biztonságos és megbízható 
működést eredményez, és optimalizálja 
a vízháztartást. A gőzhenger gyorsan és 
egyszerűen cserélhető, és a működés 
megszakítása minimális. 
 
SC rendszer  
A Condair Sigma opcionálisan a szabadal-
maztatott SC-rendszerrel is rendelhető. 
Az öntisztító rendszer egy zseniális, 
egyedülálló eszközzel rendelkezik: 
 
A gőzhengerbe ciklikusan levegőt fújnak 
- a víz turbulenciája a vízkő részecskéket a 
gőzhengerben lebegésben tartja. 
 

Condair Sigma

Gőzhenger hosszú 
élettartammal

Megakadályozza a fűtőelektródákon a 
vízkőlerakódások kialakulását, valamint a 
palack padlóján és falain a vízkő lerakódá-
sok felhalmozódását.  
 
A vízben lebegő finom vízkő részecskék az 
automatikus, ciklikus leürítési műveletek 
során kiöblülnek. 
 
A lefúvási művelet után a friss víz automa-
tikusan feltöltődik a működés megszakítá-
sa nélkül. 
 
Bár az SC-rendszer nem akadályozza 
meg teljesen a vízkő felhalmozódását, 
jelentősen hosszabb üzemeltetési cikluso-
kat eredményez.
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Opciók

Csatlakozási lehetőségek
 Gőzfejlesztő [1]
 Gőzcsatlakozás [2]
 Vízelvezető csatlakozó [3]
 Vízbevezető csatlakozó [4]
 Vízcsatlakozó tömlő [5]
 Nyomásmérő [6]
 Szűrőszelep [7]
 Szifonnal ellátott leeresztő tölcsér [8]
 Vízleeresztő tömlő [9]
 Fűtési feszültség szervizkapcsoló [10]
 Szervizkapcsoló vezérlőfeszültség [11]
 Gőztömlő [12]
 SPA kijelző [13]
 Condair Delta SPA vezérlődoboz [14]
 Szervizkapcsoló Condair Delta SPA vezérlődoboz [15]

   

  
Condair Sigma   4 5 8 15 23 32 45 65

Fűtőfeszültség Maximális gőzteljesítmény kg/h

400 VAC / 3Ph / 50..60Hz* Typ - 534 834 1534 2364 3264 4564 6584

400 VAC / 2Ph / 50..60Hz Typ - 524 824 - - - - -

230 VAC / 3Ph / 50..60Hz Typ - 532 835 1532 2362 3262 - -

230 VAC / 1Ph / 50..60Hz Typ 422 522 822 - - - - -

Egység mérete kis közepes nagy

Méretek (sz x ma x mé) mm 285x 499x205 377x681x279 492x739x351

Működési súly kg 13 24 24 30 65 65 65 65

Megfelelőség CE, VDE, GOST

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

Műszaki adatok

*más fűtési feszültségek kérésre

 Túlnyomás-készlet                                                          
 A fűtési feszültség (THV) csatlakozókapcsai                                                                     
 Gőztömlő csatlakozás kondenzvízcsapdával           
 Kábeldugók    
 Belső vezérlőfeszültség (CVI)
 Transzformátor (400 V/230 V)
 24 VDC tápegység 
 RFI
 SC-rendszer
 Csend (kontaktor)     
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Condair Kft.
Fehérvári út 44, 1119 Budapest, Hungary
Phone +36 1 382 45 80, Fax +36 1 382 45 77, www.condair.hu


