
NA SÚČASNÉ OVLÁDANIE  
PARNÉ KÚPELE A SAUNY
K dispozícii aj ako integrovaná 
verzia v Omega k dispozícii

Vlaženje zraka, razvlaževanje in
hlajenje z izhlapevanjem





Nový Spa Control je navrhnutý tak, aby bol 
flexibilný a ponúkal až päť rôznych 
kúpeľných aplikácií:  
Parný kúpeľ, caldarium, rasul,  
Finsauna, Biosauna.  
 
Je možné ovládať rôzne príslušenstvo, 
napríklad svetlo, vôňu, ventilátor, vyhrieva-
nie stola a ďalšie relé. Zvláštnosťou je, že 
parný kúpeľ a fínsku saunu možno ovládať 
súčasne a nezávisle od seba prostredníct-
vom rovnakého displeja. 
Ovládanie prebieha prostredníctvom 
moderného dotykového displeja, ktorý je k 
dispozícii v rôznych verziách.  
Logo zákazníka možno na displej nahrať 
individuálne. 
 

 

Výhody: 
  Riadiaca jednotka môže ovládať parný 

 kúpeľ a saunu súčasne a nezávisle 
 od seba. 
  

  Na prepnutie medzi parným kúpeľom 
 a saunou stačí na displeji stlačiť 
 jediné tlačidlo. 

 Flexibilný počet displejov, jeden pre 
 obe kabíny alebo jeden pre každú   
 kabínu. 
 

 Integrovaný webový server, na ktorom 
 možno vykonávať nastavenia jednotky. 
  

 Pripojenie Smart Home prostredníct
 vom voliteľnej brány KNX, štandardne 
 integrovaný Modbus. 
 

 Funkcia Keepwarm šetrí energiu 
 

Condair Spa Control Delta

Externý displej 
 v troch verziách

Externý dotykový displej 
Voliteľne je možné pripojiť diaľkový 
dotykový displej k zariadeniu Condair 
Omega alebo k riadiacej jednotke kúpeľov.  
 
Je k dispozícii vo verzii pre zapustenú alebo 
povrchovú montáž s inštalačnou výškou 
len 19 mm. Na výber sú tri ozdobné lišty: 
Chrómovaná oceľ, čierne alebo biele sklo. 
K dispozícii sú dve rozloženia displeja, 
ktoré zodpovedajú vybranému panelu 
výbavy. Jedinečný systém rámov umožňuje 
staviteľom parných kúpeľov použiť ako 
panel aj individuálny materiál a pripevniť 
ho na magnetický centrovací rám dodá-
vaný na tento účel. 
Je možná vodotesná inštalácia displeja.
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Možnosti pripojenia

  
Condair Spa Control Delta Box   

Nominálny výkon Sauna max. 9 kW

Lavička 1  kW

Vykurovanie stien 1  kW

Príslušenstvo 1  kW

Dimenzije (ŠxVxG) 353 x 353 x 107 mm

Čistá hmotnosť 5,5 kg

Riadiace napätie 230 V

Napätie v saune 400 V

Trieda ochrany IPX4

Technické údaje

 2 x Ventilátor 
 2 x svetlo 
 2 x vonné čerpadlo 230 V
 2 x kontakty relé (bezpotenciálové)
 2 x štart/stop
 2 x snímač teploty (KTY, PT1000, PT100)
 1 x núdzové zastavenie
 1 x senzor vlhkosti      
 1 x vyhrievacia lavica                                                            
 Vykurovanie stien                                                                          
 Saunový ohrievač (do 9 KW) 
 Transformátor   

  
Aplikácia   Variant

Parný kúpeľ Standard

Parný kúpeľ s vyhrievaním sedadla Vyhrievanie sedadiel

Caldarium Lavicové a stenové vykurovanie

Rasul Lavicové a stenové vykurovanie

Fínska sauna Fínska sauna

Biosauna pre saunové kúrenie s  
integrovaná taška Biosauna

Biosauna pre čisté saunové kúrenie, Vlhkosť 
vzduchu prostredníctvom systému Omega Fínska sauna

Dualcabin Fínska sauna

SPA Display

Steambath

Fin Sauna
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Condair Delta 
SPA Control Box

Premat
Japljeva 7, Ljubljana, 1000
www.premat.si,   Tel. +386 (0) 599 20 390


