HYDROMASÁŽ
DO JAKÉKOLIV
AKRYLÁTOVÉ VANY
Airpool (vzduchová/perlivá relaxační masáž) jemně masíruje povrch těla pomocí vzduchových
bublinek proudících z trysek umístěných ve dně
vany.

Whirlpool (vodní intenzivní masáž) - trysky na
bočních stěnách hloubkově masírují svalstvo pomocí proudu vody popř. směsi vody a vzduchu.

Čerpadlo - vytváří tlak vody pro systém vodní
masáže (Whirlpool)

Mikrotryska - vodní masážní tryska. Využívá
tlaku vody pro hloubkovou tlakovou masáž zad
popř. chodidel. Hydromasážní systém je vybaven 3-7 tryskami v oblasti zad/chodidel.

Dmychadlo - je hlavní pohonnou jednotkou
vzduchové/perlivé masáže (Airpool). Varianta
s předehřevem vzduchu zvyšuje komfort masáže.

Minitryska - vodní masážní tryska. Využívá
tlaku vody pro hloubkovou tlakovou masáž bočních tělových pasáží. Hydromasážní systém
(Whirl-pool) je nejčastěji vybaven 6 tryskami na
bočních stěnách vany.

Vzduchová tryska - přivádí vzduch z dmychadla
pro povrchovou relaxační masáž.

Osvětlení/Chromoterapie - je možné volit mezi halogenovým, LED osvětlením
a chromoterapiíí popř. kombinací. Osvětlení
navodí velice příjemnou atmosféru bez nutnosti dalšího osvětlení místnosti. Chromoterapie zvyšuje relaxační účinky koupele
pomocí změny barvy osvětlení. Barva může
být automaticky cyklicky měněna nebo
pevně navolena uživatelem.

Vzduchový regulátor - u systému bez elektronického řízení intenzity vodní masáže pomocí
otáček čerpadla (Lux) slouží k nastavení intenzity vodní masáže (Whirlpool) pomocí množství
vzduchu přisávaného do trysek (více vzduchu intenzivnější masáž).
Topení - při běhu čerpadla udržuje navolenou
teplotu lázně.

Elektronický ovladač - slouží k ovládání a nastavení parametrů masáže (vzduchové i vodní).
V systému s pneumatickým ovládáním je nahrazen pneumatickým tlačítkem (zap./vyp.).

Sání - slouží jako vstupní část přivaděče vody
k čerpadlu.
Hladinový snímač - u všech systémů s elektronickým ovládáním chrání čerpadlo před chodem
bez vody, indikuje výšku hladiny u systému s automatickým napouštěním a desinfekcí, vysoušením.

Řídící elektronika - ovládá všechny řidící, kontrolní i bezpečnostní funkce systému. Není součástí systému s pneumatickým ovládáním.

ISB ION Scalebuster - samočisticí systém zinkové anody. Chrání potrubní rozvody a všechna
přípojná zařízení před korozí (pokud jsou v rozvodu nekorozivzdorné materiály) a usazováním
vodního kamene a je také ochranou před nebezpečnými bakteriemi Legionela.

Rám - tvoří podpěrnou konstrukci vany zajišťujicí její stabilitu a současně slouží k uchycení hlavních komponentů systému. Svým tvarem
a skladbou je speciﬁcký pro zvolený typ vany.

Desinfekční proplach StreamClean - systém
čištění nové generace, který pomocí proudu čisté
vody (přívod z domovního rozvodu pitné vody)
smíchané s desinfekčním prostředkem udržuje
rozvody vodní masáže v čistém stavu a zabraňuje
bujení nežádoucích mikroorganismů v uživatelsky obtížně přístupných částech systému. Proces
je plně automatický a ve spojení se sytémem
vzduchové masáže (Airpool) zajišťuje i automatické vysoušení rozvodů vzduchové masáže.
Celkový čas cyklu je 4 min a spotřeba vody je
menší než 9 l (závisí na tlaku tlakové vody). Systém umožnuje i automatické napouštění vany
do výšky hladinového čidla.

Automatická vanová souprava - bezpečnostní přepad s odtokem. Zátka odtoku je přes
bovden ovládána otočnou zátkou krytky přepadu. Je možné volit i typ s manuálním napouštěním vany přes přepad.

Whirlpool Profi

www.sapho-hydroandair.cz

Airpool Profi

Combipool Profi

www.masaznibazenky.cz

