
DO JEDNOCZESNEGO STEROWANIA 
ŁAŹNIĄ PAROWĄ I SAUNĄ
Dostępny również jako wersja zintegrowana 
w Omega dostępne

Nawilżanie powietrza
Osuszanie powietrza
Chłodzenie wyparne





Nowy Spa Control jest zaprojektowany jako 
elastyczny i oferuje do pięciu różnych 
zastosowań w spa:  
Łaźnia parowa, caldarium, rasul,  
Finsauna, Biosauna.  
 
Możliwe jest sterowanie różnymi akcesori-
ami, takimi jak światło, zapach, wentylator, 
ogrzewanie ławki i dodatkowe przekaźniki. 
Szczególną cechą jest możliwość jedno-
czesnego i niezależnego sterowania łaźnią 
parową i sauną fińską poprzez ten sam 
wyświetlacz. 
Obsługa odbywa się poprzez nowoczesny 
wyświetlacz dotykowy, który dostępny jest 
w różnych wersjach.  
Logo klienta może być indywidualnie 
załadowane na wyświetlacz. 
 
 

Zalety: 
  Jednostka sterująca może sterować 

jednocześnie i niezależnie od siebie łaźnią 
parową i sauną. 
 

  Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, 
aby na wyświetlaczu przełączyć się między 
łaźnią parową a sauną.
 

  Elastyczna liczba wyświetlaczy, jeden dla 
obu kabin lub jeden dla każdej kabiny. 
 

  Zintegrowany serwer internetowy, na 
którym można dokonać ustawień 
urządzenia. 
 

  Połączenie Smart Home poprzez 
opcjonalną bramę KNX, Modbus zintegro-
wany w standardzie. 
 

  Funkcja Keepwarm oszczędza energię 

 

Condair Spa Control Delta

Wyświetlacz zewnętrzny 
 w trzech wersjach

Zewnętrzny wyświetlacz dotykowy 
Opcjonalnie do Condair Omega lub Spa 
Control Box można podłączyć zdalny 
wyświetlacz dotykowy.  
 
Jest on dostępny w wersji podtynkowej lub 
natynkowej, a jego wysokość montażowa 
wynosi tylko 19 mm. Do wyboru są trzy 
wykończenia dekoracyjne: Stal chromowa-
na szczotkowana, szkło czarne lub białe. 
Dostępne są dwa układy wyświetlacza 
pasujące do wybranego panelu 
wykończeniowego. Unikalny system 
ramowy umożliwia jednak również 
konstruktorowi łaźni parowej wykorzysta-
nie pojedynczego materiału jako panelu i 
przymocowanie go do dostarczonej w tym 
celu magnetycznej ramy centrującej. 
Możliwa jest wodoodporna instalacja 
wyświetlacza.
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Opcje połączeń

  
Condair Spa Control Delta Box   

Moc nominalna Sauna max. 9 kW

Ławka 1  kW

Ogrzewanie 1  kW

Akcesoria 1  kW

Wymiary  (SxWxG) 353 x 353 x 107 mm

Waga netto 5,5 kg

Napięcie sterujące 230 V

Napięcie w saunie 400 V

Klasa ochrony IPX4

Dane techniczne

 2 x Fan 
 2 x światło 
 2 x pompa zapachowa 230 V
 2 x styki przekaźnikowe (bezpotencjałowe)
 2 x start/stop
 2 x czujnik temperatury (KTY,PT1000,PT100)
 1 x wyłącznik awaryjny
 1 x czujnik wilgotności      
 1 x ogrzewanie ławkowe                                                            
 Ogrzewanie ścienne                                                                          
 Piec do sauny (do 9 KW) 
 Transformator  

  
Aplikacja    Wariant

Łaźnia parowa Standard

Łaźnia parowa z podgrzewaniem siedzeń Ogrzewanie siedzeń

Caldarium Ogrzewanie ławkowe i ścienne

Rasul Ogrzewanie ławkowe i ścienne

Sauna fińska     Sauna fińska

Biosauna do pieca do sauny z  
zintegrowana torba Biosauna

Biosauna dla czystego pieca do sauny,  
Wilgotność przez Omega (2 kg)    Sauna fińska

Dualcabin    Sauna fińska

Condair Polska Sp. z.o.o.
UI. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Tel.: +48 22 465 65 05, www.condair.pl

SPA Display
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Condair Delta 
SPA Control Box


