
A GŐZFÜRDŐ ÉS A SZAUNA 
EGYIDEJŰ VEZÉRLÉSÉHEZ
Integrált változatban is elérhető 
a Omega kapható

Levegő párásítása, páramentesítés 
és párologtató hűtés





Az új Spa Controlt úgy tervezték, hogy 
rugalmas legyen, és akár öt különböző 
fürdőalkalmazást is kínál:  
Gőzfürdő, caldarium, rasul,  
Finsauna, Biosauna.  
 
Lehetőség van különböző tartozékok, 
például fény, illatosító, ventilátor, padfűtés 
és további relék vezérlésére. Különlegessé-
ge, hogy a gőzfürdő és a finn szauna 
egyidejűleg és egymástól függetlenül, 
ugyanazon a kijelzőn keresztül vezérelhető. 
A kezelés egy modern érintőkijelzőn 
keresztül történik, amely különböző 
változatokban kapható.  
Az ügyfél logója egyedileg tölthető fel a 
kijelzőre. 

 
 

Előnyök: 
  A vezérlőegység egyidejűleg és  

 egymástól függetlenül vezérelhet egy 
 gőzfürdőt és egy szaunát. 
 

  Egy egyszerű gombnyomás elegendő 
 ahhoz, hogy a kijelzőn a gőzfürdő és a 
 szauna között váltson.

  Rugalmas kijelzők száma, egy mindkét 
 kabinhoz vagy egy-egy kabinhoz. 
 

  Integrált webszerver, amelyen az egység 
 beállításai elvégezhetők. 
 

  Smart Home csatlakozás opcionális KNX 
 gatewayen keresztül, Modbus 
 alapfelszereltségként integrálva. 
 

  A Keepwarm funkció energiát 
 takarít meg

 
 

Condair Spa Control Delta

A külső kijelző 
 három változatban

Külső érintőkijelző 
Opcionálisan egy távoli érintőkijelző is 
csatlakoztatható a Condair Omega vagy a 
Spa Control Box készülékhez.  
 
Ez süllyesztett vagy felületre szerelt 
változatban is elérhető, mindössze 19 
mm-es beépítési magassággal. Három 
dekoratív díszítőelem közül lehet választa-
ni: Csiszolt krómozott acél, fekete vagy 
fehér üveg. Két kijelző elrendezés áll 
rendelkezésre a kiválasztott felszerelési 
panelhez igazodva. Az egyedülálló 
keretrendszer azonban azt is lehetővé teszi 
a gőzfürdőépítő számára, hogy egyedi 
anyagot használjon panelként, és azt az e 
célra mellékelt mágneses központosító 
kerethez rögzítse. 
A kijelző vízálló felszerelése lehetséges.
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Csatlakozási lehetőségek

  
Condair Spa Control Delta Box   

Névleges teljesítmény Szauna max. 9 kW

Bench 1  kW

Falfűtés 1  kW

Tartozékok 1  kW

Méretek (sz x ma x mé) 353 x 353 x 107 mm

Nettó súly 5,5 kg

Vezérlőfeszültség 230 V

Szauna feszültség 400 V

Védelmi osztály IPX4

 2 x Ventilátor 
 2 x fény 
 2 x illatszivattyú 230 V
 2 x relé érintkező (potenciálmentes)
 2 x start/stop
 2 x hőmérséklet-érzékelő (KTY, PT1000, PT100)
 1 x vészleállító
 1 x páratartalom érzékelő      
 1 x padfűtés                                                            
 Falfűtés                                                                          
 Szauna kályha (9 KW-ig) 
 Transzformátor  

  
Alkalmazás   Változat

Gőzfürdő Standard

Gőzfürdő ülésfűtéssel Ülésfűtés

Caldarium Pad és falfűtés

Rasul Pad és falfűtés

Finn szauna Finn szauna

Bioszauna szauna kályhához  
beépített táska Bioszauna

Bioszauna a tiszta szaunakályhához,  
Páratartalom az Omegán keresztül (2 kg) Finn szauna

Dualcabin Finn szauna

SPA Display

Steambath

Fin Sauna
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Condair Delta 
SPA Control Box

Műszaki adatok

Condair Kft.
Fehérvári út 44, 1119 Budapest, Hungary
Phone +36 1 382 45 80, Fax +36 1 382 45 77, www.condair.hu


