
VOOR GELIJKTIJDIGE REGELING VAN 
STOOMBAD EN SAUNA

Ook verkrijgbaar als geïntegreerde versie. 

Luchtbevochtiging, luchtontvochtiging en adiabatische koeling





De innovatieve spabesturing voor 
gelijktijdige besturing van stoombad, 
caldarium, rasul en verschillende 
saunavarianten zoals bio- en finse 
sauna.

Het is mogelijk om verschillende 
accessoires zoals licht, geur, ventilator, 
vrij configureerbaar relais te bedienen. 
Het maakt het mogelijk een stoombad 
en een finse sauna gelijktijdig en 
onafhankelijk van elkaar te beheren 
met hetzelfde display. De bediening 
gebeurt via een modern touchdisplay, 
dat in verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar is.  
 
Aanpasbare weergave: u kunt uw logo 
uploaden om op het scherm te verschij-
nen. 

Voordelen:
 De besturing kan een stoombad en 

een sauna tegelijkertijd en onafhan-
kelijk van elkaar besturen. 

 Gemakkelijk schakelen tussen 
stoombad en sauna op het display.

 Flexibel aantal displays, één voor 
beide cabines of één voor elke 
cabine. 

 Geïntegreerde webserver waar de 
apparaatinstellingen kunnen 
worden beheerd.

 Smart Home aansluiting via 
optionele KNX gateway, Modbus 
standaard geïntegreerd. 

 Warmhoudfunctie bespaart energie

Condair Spa Control Delta

Het externe scherm 
 in drie versies

Externe Touch Display
Optioneel kan een remote touch display 
worden aangesloten op de Omega 
stoomgenerator. 

It is verkrijgbaar als inbouw- of wand-
model, met slechts 19 mm wandover-
stek.  U hebt de keuze uit drie stan-
daard frames: geborsteld roestvrij staal, 
wit of zwart glas.  Er zijn twee verschil-
lende display-indelingen die passen bij 
de gekozen afdekking.  
 
De slim ontworpen magnetische 
frameconstructie stelt stoombadbou-
wers echter ook in staat om de arma-
tuur te individualiseren met een 
materiaal naar wens van de klant.



De volgende aansluitingen zijn mogelijk:

  

Condair Spa Control Delta Box   

Nominaal vermogen Sauna max. 9 kW

Bankverwarming 1  kW

Wandverwarming 1  kW

Accessoires 1  kW

Afmetingen  (B x H x D) 353 x 353 x 107 mm

Netto gewicht 5,5 kg

Stuurspanning 230 V

Verwarmingsspanning 400 V

Type bescherming IPX4

Technische gegevens

 2 x Ventilator

 2 x Licht 

 2 x Geurpomp 230 V

 2 x Potentiaalvrij relaiscontact

 2 x Start-/Stop knop

 2 x Temperatuur sensor (KTY,PT1000,PT100)

 1 x Noodstop

 1 x Vochtigheid sensor      

 1 x Bankverwarming                                                            

 1 x Wandverwarming                                                                          

 1 x Saunakachel tot 9KW (optie)

 1 x Transformator (optie)

  

Toepassing Variant

Stoombad Standaard

Stoombad met bankverwarming Bankverwarming

Caldarium Bank en wandverwarming

Rasul Bench and wallheating

Finse sauna Finnsauna

Bio sauna voor saunakachel met 
geïntegreerde steamer

Bio sauna (generator en Spa 
Control Delta)

Bio sauna voor zuivere saunakachel, 
stoom geproduceerd door ES4-2

Finse sauna

Dubbele cabine Finse sauna

SPA Display
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Condair Delta 
SPA Control Box

Óf Nordmann ES4, Nord-
mann Omega Pro, etc.)

Nordmann Omega
met Omega besturing
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