HYBRIDI SAUNA

Hybridisaunassa yhdistyvät perinteinen
löyly ja infrapunan pehmeä lämpö
Hybridisaunassa samassa saunahuoneessa lämmönlähteenä voivat olla kiuas ja infrapunasäteilijä. Hybridisaunassa yhdistyvät kahden lämmönlähteen edut ja voit saunoa entistäkin monipuolisemmin ja päivittää saunakokemuksesi hipomaan täydellisyyttä.

HYBRIDISAUNA ON YLIVOIMAISEN MONIPUOLINEN

+

• voit käyttää lämmönlähteitä eli infrapunasäteilijöitä ja perinteistä
kiuasta yhdessä tai erikseen
• infrapunasäteilijöitä erikseen käyttäessä nautit pehmeästä lämmöstä
ja infrapunan terveysvaikutuksista sekä nopeasta lämpenemisestä
• voit nauttia saunasta myös perinteiseen tapaan käyttäen pelkkää kiuasta,
löylynheitosta nauttien ilman infrapunasäteilijöitä
Hybridisaunassa molempia lämmönlähteitä yhtäaikaisesti käytettäessä kiukaan tar-

koitus on tuoda nautinnollinen ympäristön lämpötila ja sopiva kosteus, jotta voit nauttia perinteisestä saunomisesta.
Infrapunasäteilijän tarkoitus on muodostaa tarkkaan suunnattua lämpösäteilyä saunojaan, esim. selkään ja niskaan.
Infrapunan lämpösäteily pääsee syvemmälle ja mahdollistaa suuremman rentouttavan ja tervehdyttävän kokemuksen
kiireiseen arkeen tai urheilusuorituksen päätteeksi. Sentio by Harvia infrapunasäteilijät ovat turvallisia käyttää. Pienestä
tehosta huolimatta, niillä saa voimakkaan lämmöntunteen aikaiseksi, jonka vaikutuksen tunnet välittömästi.

HYBRIDI SAUNA

HELPPO KÄYTTÄÄ
Hybridisaunan laitteistoa on helppo ohjata erillisellä ohjauspaneelilla. Infrapunasäteilijä liitetään ohjauskeskukseen, joka
ohjaa ja säätää infrapunasäteilyä hybridisaunassa. On olemassa myös hybridiohjauskeskuksia, jolloin yhdellä laitteella
voit ohjata useita eri laitteita, esim. kiuasta ja infrapunasäteilijöitä. Ohjaus on mahdollista toteuttaa halutessasi myös mobiililaitteilla, kuten tablet-tietokone tai matkapuhelin.
Toimiva ratkaisu mahdollistaa mukavan päivittäisen saunanautinnon, josta et enää halua luopua!
Sentio by Harvia tarjoaa tähän helppona ratkaisuna yksinkertaiset tuotepaketit, jolloin ohjauskeskus ja liitettävät lisälaitteet ovat valittu puolestasi. Eri ratkaisuihin on tarjolla omat
tuotekokonaisuudet.

Lue lisää nettisivuil tamme:
WWW.SENTIOBYHARVIA.FI

HUIPPULUOKAN MUOTOILUA
• Voidaan sijoittaa mihin tahansa kuivaan tilaan
•
•

Helppokäyttöinen ja moderni ohjauskeskus kiukaalle
Musta, lasinen kosketuspaneeli voidaan asentaa
keskeiselle paikalle

•
•

Ohjaus max. 10,5 kW sähkökiukaille
Liitäntä lisätehoyksikölle
(tarvitaan yli 10,5 kW sähkökiukaille)

•

Infrapunasäteilijöiden ohjaus
(3,5 kW tai max. 500 W himmentimellä)

•

Saunan valaistuksen säätö himmentimellä

•

Saunan tuulettimen tehon säätö.

HYBRIDI SAUNA

Päivitä nykysaunasi hybridi-aikaan infrapunasäteilijällä
Järkevä asennuspaketti kaikkiin saunoihin, oli saunasi uusi tai vanha. Voit asentaa säteilijän nykyiseen saunaasi. Ohjaa
infrapunasäteilijää vaivattomasti erillisestä ohjauspaneelista, joka on asennettavissa esimerkiksi saunan sisälle, sinne
missä käyttäjä on. Voit säätää infrapunasäteilyn voimakkuutta siron ohjauspaneelin avulla, joka integroituu huomaamattomasti saunaasi ja voit nauttia infrapunasäteilyn vaikutuksesta sinun selkäsi mukaan asettuvan ergonomisen selkänojan ansiosta.
Käyttäjämäärä ja asennustapa määrittää sisällön.

VINKKI

• Ohjauspaneelin voi asentaa
käyttöpaikan läheisyyteen,
josta sitä on helppo käyttää
• Infrapunasäteilijän voi asentaa
seinälle pystyyn tai poikittain
jalkatilaan
• Infrapunasäteilijöiden määrää
voi lisätä myöhemmin
(tai voit tilata lisäsäteilijän
DIR-350-R-F)

Hybridi-paketti 1

PAKETTI SISÄLTÄÄ
NÄMÄ TUOTTEET:

OPTIO:

Infrabox

Infrapunasäteilijä

Ergonominen selkänoja

IRB-S

DIR-350-R-F

514-L (35 x 89 cm, haapa)

PIENEEN SAUNAAN, 2–3 SAUNOJAA

Toimituksen sisältöön kuuluu 3 kpl DIR350-R-F infrapunasäteilijöitä ja IRB-S
infrapunasäteilijän ohjauskeskus erillisellä ohjauspaneelilla. Ohjauspaneelit voi
asentaa esim. käyttäjän lähelle saunan
sisälle. Säteilijät voi asentaa pystyasentoon tai poikittain. Infrapunasäteilijöiden
eteen suositellaan Sentio by Harvian
ergonomista selkänojaa.

Hybridi-paketti 2
Toimituksen sisältöön kuuluu 6 kpl
DIR-350-R-F infrapunasäteilijöitä ja 2
kpl IRB-S infrapunasäteilijän ohjauskeskusta. Ohjauspaneelit voi asentaa esim.
käyttäjän lähelle saunan sisälle. Säteilijät
voi asentaa pystyasentoon tai poikittain.
Infrapunasäteilijöiden eteen suositellaan
Sentio by Harvian ergonomista selkänojaa.

PERHESAUNAAN, 3–6 SAUNOJAA

HYBRIDI SAUNA

Aloituspaketti uuteen saunaan
Täydellinen aloituspaketti uusiin tai modernisoitaviin kohteisiin, jolla saunasi siirtyy heti hybridiaikaan. Käytä kiuasta
ja infrasäteilijöitä vaivattomasti yhdellä modernilla laitteella, jonka tyylikäs ulkoasu mahdollistaa siistin näkyvän asennuksen esimerkiksi kylpyhuoneen tai olohuoneen seinään, juuri sinne mistä haluat hybridisaunaasi ohjata turvallisesti.
Toimituksen sisältö määräytyy ilmoittamasi käyttäjämäärän mukaan.

VINKKI

PAKETTI SISÄLTÄÄ
NÄMÄ TUOTTEET:

OPTIO:

• Asenna ohjauspaneeli
helppokäyttöiseen näkyvään
paikkaan
• Ohjaa kiuasta, infrapunasäteilijjöitä, valaistusta ja
tuuletusta yhdellä laitteella
• Voit asentaa säteilijät kahdella
eri tavalla, pystyasentoon tai
poikittain.
Just Sauna

Infrapunasäteilijä

Valintasi mukainen kiuas

JUST-10D-FI

DIR-350-R-F

(suositus Concept R Mini,
Concept R)

Hybridi-paketti 3
Toimituksen sisältöön kuuluu 3 kpl
DIR-350-R-F infrapunasäteilijöitä ja
JUST-105D-FI ohjauskeskus erillisellä
ohjauspaneelilla. Ohjauspaneeli voidaan
asentaa esim. kylpyhuoneeseen, mutta ei
saunaan. Säteilijät voi asentaa pystyasentoon tai poikittain. Infrapunasäteilijöiden
eteen suositellaan Sentio by Harvian
ergonomista selkänojaa.

PIENEEN SAUNAAN, 2–3 SAUNOJAA

