
PRO SOUČASNÉ OVLÁDÁNÍ 
PARNÍ LÁZNĚ A SAUNY
K dispozici je také integrovaná 
verze v Omega k dispozici

Zvlhčování vzduchu, odvlhčování
a adiabatické chlazení





Nový systém Spa Control je navržen tak, 
aby byl flexibilní a nabízel až pět různých 
aplikací pro lázně:  
Parní lázeň, caldarium, rasul,  
Finsauna, Biosauna.  
 
Je možné ovládat různé příslušenství, jako 
je světlo, vůně, ventilátor, vyhřívání lavice 
a další relé. Zvláštností je, že parní lázeň a 
finskou saunu lze ovládat současně a 
nezávisle na sobě prostřednictvím 
stejného displeje. 
Ovládání probíhá pomocí moderního 
dotykového displeje, který je k dispozici v 
různých verzích.  
Logo zákazníka lze na displej nahrát 
individuálně. 
 
 

Výhody: 
   Řídicí jednotka může ovládat parní 

 lázeň a saunu současně a nezávisle na 
 sobě. 

   K přepnutí mezi parní lázní a saunou na  
 displeji stačí pouhé stisknutí tlačítka.
 

   Flexibilní počet displejů, jeden pro obě 
 kabiny nebo jeden pro každou kabinu. 
 

   Integrovaný webový server, na kterém 
 lze provádět nastavení jednotky. 
 

   Připojení Smart Home prostřednictvím 
 volitelné brány KNX, standardně 
 integrovaná sběrnice Modbus. 
 

   Funkce Keepwarm šetří energii 

Condair Spa Control Delta

Externí displej 
 ve třech verzích

Externí dotykový displej 
Volitelně lze k ovládacímu panelu Condair 
Omega nebo Spa Control Box připojit 
dálkový dotykový displej.  
 
Je k dispozici v provedení pro zapuštěnou 
nebo povrchovou montáž s montážní 
výškou pouhých 19 mm. Na výběr jsou tři 
ozdobné lišty: Broušená chromovaná ocel, 
černé nebo bílé sklo. K dispozici jsou dvě 
uspořádání displeje, která odpovídají 
vybranému panelu výbavy. Jedinečný 
systém rámů však také umožňuje staviteli 
parní lázně použít jako panel individuální 
materiál a připevnit jej k magnetickému 
středicímu rámu, který je k tomuto účelu 
dodáván. Je možná vodotěsná instalace 
displeje.
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Možnosti připojení

  
Condair Spa Control Delta Box   

Jmenovitý výkon Sauna max. 9 kW

Lavice 1  kW

Nástěnné vytápění 1  kW

Příslušenství 1  kW

Rozměry (ŠxVxH) 353 x 353 x 107 mm

Čistá hmotnost 5,5 kg

Řídicí napětí 230 V

Napětí v sauně 400 V

Třída ochrany IPX4

Technické údaje

 2 x Ventilátor 
 2 x světlo 
 2 x vonné čerpadlo 230 V
 2 x kontakty relé (bezpotenciálové)
 2 x start/stop
 2 x teplotní čidlo (KTY,PT1000,PT100)
 1 x nouzové zastavení
 1 x senzor vlhkosti      
 1 x vyhřívací stůl                                                            
 Nástěnné vytápění                                                                          
 Saunový ohřívač (až 9 KW) 
 Transformátor  

  
Aplikace   Varianta

Parní lázeň Standard

Parní lázeň s vyhříváním sedadla Vyhřívání sedadel

Caldarium Stolní a nástěnné vytápění

Rasul Stolní a nástěnné vytápění

Finská sauna Finská sauna

Biosauna pro saunová kamna s  
integrovaná taška Biosauna

Biosauna pro čisté saunové topení, Vlhkost
prostřednictvím systému Omega (2 kg) Finská sauna

Dualcabin Finská sauna

SPA Display

Steambath

Fin Sauna
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Condair Delta 
SPA Control Box
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