Saunas pirtskrāsns lielām mājām
un publiskām spa saunām

saunum
professional
Saunum Professional ir unikāla pirtskrāsns ar integrēto klimata ierīci, eleganti skaistu dizainu un īpaši lielu akmeņu
grozu, kas īpaši izstrādāts patīkamākam saunas baudījumam plašākās telpās. Lielais akmeņu tilpums un patentētā
gaisa jaukšanas sistēma nodrošina izcilu, maigu un ilgstošu tvaiku, kas tiek vienmērīgi izplatīts saunas telpā.
Himalaju sāls lodītes un modernās funkcijas sagādā relaksējošu saunas un spa baudījumu.

Saunas pirtskrāsns lielām mājām un publiskajām spa saunām

saunum
professional

No matēta tērauda vai īsta vara izgatavotais Saunum Professional lieliski iederas gan mājokļos, gan
publiskajās saunās. Ar vadības iekārtu Leil sildītāja un saunas klimata ierīces kontrole ir pavisam
vienkārša – varat uzsildīt saunu un noregulēt klimatu vien ar dažiem pieskārieniem skārienjutīgajā ekrānā
vai jūsu viedierīcē.
Saunum Professional nodrošina unikālu tvaika baudījumu un relaksējošu "pieci vienā" mājas spa risinājumu.
Ar Saunum ierīci radītais tvaiks ir maigāks, turklāt sajaukumā ar skābekļa pilno gaisu atvieglo elpošanu.
Liet ūdeni uz akmeņiem var biežāk – tas ļauj radīt vairāk tvaika, padarot saunas gaisu mitrāku un nodrošinot
intensīvāku svīšanu. Pēc saunas apmeklējuma nejutīsiet galvassāpes vai nogurumu. Baudiet maigu tvaika
saunu, ar sāls joniem bagātinātu saunu, mitru, ar tvaiku piesātinātu saunu, "Sanarium" tipa saunu vai
aromātisko saunu.

Piecas dažādas
spa procedūras mājās

Ilgs,
saudzīgs tvaiks

Viegla
elpošana

Piemērots
visai ģimenei

Komplektācija:

Pirtskrāsns ar klimata ierīci, sāls lodītes (10 gab.)

Akmeņu grozs:

uzstādīšanai pie sienas vai stūrī

Krāsu varianti:

matēts tērauds, varš, pelēks antracīts

Klimata ierīce:

3 ātruma līmeņi, regulējamas ventilācijas atveres

Sildītāja jauda
Saunas telpa

12 kW

15 kW

18 kW

23 kW

10-15 m³

13-18 m³

16-22 m³

20-32 m³

Minimālais telpas augstums

2250 mm (2150 mm ierīce) / 2450 mm (2350 mm ierīce)

Minimālais drošības attālums no sildītāja:
sānos

250 mm

priekšā

250 mm

no akmeņiem līdz griestiem

1000 mm
2150 mm vai 2350 mm

Ierīces augstums
Ierīces dziļums un platums

Professional: 600 mm x 750 mm / Professional C: 705 x 705 mm

Ierīces svars

86 kg

Papildus nepieciešams
Sildītāja akmeņi Ø 5-10 cm
Drošinātājs, 3 fāzes
Strāvas kabelis sildītājam; 3 fāzes
Strāvas kabelis klimata ierīcei, 1 fāze
Vadības iekārta
Aromātiskajai saunai

200–220 kg
C 20 A

C 25 A

C 32 A

C 40 A

5 x 4 mm²

5 x 4 mm²

5 x 6 mm²

5 x 10 mm²

5 x 1,5 mm²
Saunum Leil vai Saunum Leil Mobile
Saunum saunas eļļu komplekts

saunum professional
Uzstādīšanai pie sienas

419 mm

810 mm

2150 mm

105 mm

750 mm

600 mm

saunum professional C
Uzstādīšanai stūrī

269 mm

810 mm

2150 mm

378 mm

853 mm

703 mm

Izvēlieties sildītāju ar saunas telpas tilpumam
atbilstošu jaudu
Taču ņemiet vērā, ka ar neizolētām sienām (ķieģeļu, stikla bloku, stikla, betona, grīdas flīžu utt.)
nepieciešams jaudīgāks sildītājs. Pieskaitiet saunas telpas tilpumam 1,2 m³ par katru neizolētas
sienas kvadrātmetru.
Piemēram, 10 m³ saunas telpa ar stikla durvīm nozīmē, ka nepieciešamā jauda atbilst 12 m³
saunas telpai.

Kā darbojas Saunum
sildītājs un klimata ierīce?

Saunum patentētā gaisa sajaukšanas
sistēma savāc karsto tvaiku, kas krājas zem
saunas telpas griestiem, sajauc to ar vēsāko
gaisu, kas atrodas pie grīdas, un vienmērīgi
sadala maigo tvaika maisījumu atpakaļ
telpā. Tas nodrošina vienmērīgāku tvaika
temperatūru, un ar skābekli bagātinātais
tvaiks atvieglo elpošanu. Liet ūdeni uz
akmeņiem var biežāk – tas ļauj radīt vairāk
tvaika, padarot saunas gaisu mitrāku un
nodrošinot intensīvāku svīšanu.
Ar patentētu gaisa bagātināšanas ar sāls
joniem metodi; sāls joni no saunas klimata
ierīcē ievietotajām Himalaju sāls lodītēm tiek
iejaukti cirkulējošajā gaisā, kā arī nonāk uz
ādas un elpceļos.
Aromāta sistēma, kas sajauc saunas
aromātiskās eļļas ar tvaiku, sagādā vēl
relaksējošāku saunas baudījumu. Tā ir
veselīga alternatīva aromātiskās eļļas
dedzināšanai uz krāsns akmeņiem.

Relaksējoša sauna un mājas spa
Izmēģiniet dažādus iestatījumus un tvaika intensitāti, kā arī
pievienojiet savas iecienītākās kombinācijas vadības iekārtas
tvaika veidu izlasei.

Klasiskā ziemeļu tvaika sauna
Temperatūra 60‒100 °C
Klimata ierīces 1. ātruma līmenis
Klimata ierīces gaisa atveres ir atvērtas par 25%

Mitra, ar tvaiku piesātināta sauna
Temperatūra 45‒60 °C.
Klimata ierīces 2. ātruma līmenis
Klimata ierīces gaisa atveres ir atvērtas par 100%
Jo zemāka temperatūra, jo plašāk atvērts vārsts un
jo lielāks klimata ierīces ātrums, jo vairāk tvaika rodas,
uzmetot sildītājam ūdeni.

Maiga "Sanarium" tipa sauna
Temperatūra 40‒55 °C
Klimata ierīces 1. ātruma līmenis
Ja vēlaties baudīt mitru "Sanarium" tipa saunu ar
bagātīgu tvaiku, turiet klimata ierīces gaisa atveres
atvērtas vismaz par 25%.

Ar sāls joniem bagātināta sauna
Temperatūra 40‒100 °C.
Klimata ierīces 1. ātruma līmenis
Klimata ierīces gaisa atveres ir atvērtas par 25%
Saunas klimata ierīcē ievietotās sāls lodītes
darbojas jebkurā temperatūrā, kamēr vien klimata
ierīce ir ieslēgta.

Relaksējoša aromātiskā sauna
Temperatūra 40‒90 °C
Klimata ierīces 1. ātruma līmenis
Klimata ierīces gaisa atveres ir atvērtas par 25%
Ielejiet saunas ierīcē nedaudz Saunum aromātiskās
eļļas un izbaudiet!
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