Saunum Leil on uue põlvkonna
lahendus, mille abil juhid ja jälgid
Saunumi saunakliimaseadmega
elektrikeriseid väga mugavalt ning
lihtsalt. Vali sobiv sauna valmimise
aeg ja kestvus, lülita sisse saunakliimaseade ja naudi täiesti uuel tasemel
leilikogemust – hingamise kergust,
mahedat kuumust ning eriliselt
lõõgastavat saunaelamust.
Too oma saun uude sajandisse!

SAUNA KAUGJUHTIMINE

PUUTETUNDLIK JUHTPANEEL

Saunum Leil mobiilse seadmega kaugjuhid sauna igal ajal
ning ükskõik kus parasjagu viibid. Lülita juhtpaneel
WiFi-võrku ning ühenda Saunumi mobiilirakendusega.
Sauna valmimise ja kerise oleku teave kuvatakse kasutaja
mobiiltelefoni ekraanile.

Temperatuuri valik:

40–90 °C

Kerise tööaeg:

kuni 12 h, 2 tunni kaupa

Saunakliimaseade:

3 erinevat võimsust

Sauna eelseadistamine:

kuni 3 erinevat leili tüüpi
(temperatuur, sauna kestvus)

Saunaskäigu ajastamine:

vali päev, sauna valmimise
kellaaeg ning leili seadistus

Teavitused:

saun valmis, kerise olek

Keeltevalik menüüs:

erinevad keeled, sh eesti keel

Turvalisus:

ekraanilukk

Seadme mõõdud:

83 mm x 104 mm x 19,3 mm

SAUNA KONTROLLER
Toitepinge:
Kerise võimsus:

240 V 3 N ~
kuni 12 kW (suurema võimsuse puhul tuleb
kasutada täiendavat kontaktorplokki).

Turvalisus:
ukseandur ja ülekuumenemiskaitse
Seadme mõõdud: 225 mm x 160 mm x 61 mm

saunum.com

info@saunum.com

NB! Kasuta kliimaseadet ainult
leiliruumis viibimise ajal!

TEADUS JA
TEHNOLOOGIA
Tunneta hingamise kergust, mahedat kuumust ning
eriliselt lõõgastavat saunaelamust!

KLASSIKALINE PÕHJAMAINE
KUUM LEILISAUN

Leil ei ole loodud meid valusalt kõrvetama, vaid nauditavalt
puhastuma. Tõeliselt head saunaelamust peab saama
nautida mõnuga ja aktiivselt higistades, tundmata seejuures
väsimust ning kuuma kõrvetust. Saunumi uuenduslikud
saunakliimaseadmed ja saunakliimaseadmega elektrikerised
valmisid tehnoloogilise innovatsiooni ja teadusliku mõtteviisi koostöös. Patenteeritud õhukihtide segamise süsteem
haarab saunaruumi lae alla tõusnud kuuma leiliaru, segab
selle põrandapinna jahedama õhuga ja suunab pehme leili
ühtlaselt tagasi. Leili viskamisel on tagatud ühtlasem
temperatuur, niiskem ning hapnikurohkem õhk.

70–90 °C
Saunakliimaseadme klapp 25% avatud

SOOLAIOONIDEGA
RIKASTATUD SAUN
Saunumi seadmetesse lisatud soolapallid
toimivad iga temperatuuri juures,
kui kasutad saunatamise ajal kliimaseadet.

Patenteeritud soolase õhu pihustamise meetodiga viib
leiliaur seadmesse lisatud Himaalaja soolapallidelt õhuringlusesse, nahale ja hingamisteedesse kasulikke soolaioone.

40–90 °C
Saunakliimaseadme klapp 25% avatud

Saunumi aroomisüsteem segab tervislikult leiliauru ja
aroomiõli, luues veelgi meelelisema ja lõõgastavama
saunaleamuse.
Kõik Saunumi saunakliimaseadmega saunad pakuvad viite
saunatamise lahendust. Proovi erinevaid seadistusi ja leili
viskamise intensiivsust, et leida sobivaim saunaelamus!

NIISKE AURURIKAS SAUN

45–60 °C
Saunakliimaseadme klapp vähemalt 50% avatud
Mida madalam temperatuur, avatum klapp
ning suurem saunakliimaseadme kiirus,
seda rohkem tekib leili viskamisel auru.

LÕÕGASTAV AROOMISAUN

40–90 °C
Saunakliimaseadme klapp 25% avatud

MAHE SANARIUM

40–55 °C

Sinu parim saunaelamus!
saunum.com

Saunakliimaseadme klapp vähemalt 25% avatud,
kuid võib olla ka suletud

info@saunum.com

