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A Wellmatic Kft. alapjait az egyetemen tanult örökérvényű igazságok, fejlesztett készségek és megismert tudás adja. 
Építőkövei édesapámtól örökségbe kapott szilárd és időtálló értékek. Mindezt a vázat élettel tölti meg a szüntelen alkotásvágy, 

vágyakozás a technológiai kihívások és az innováció iránt. Fördős Gergely barátommal egyetemi tanulmányaink első  

szemeszterében ismerkedtünk meg. A vizsgaidőszak bajtársakká, az idő barátokká, az egységes érdeklődési kör pedig  

munkatársakká kovácsolt minket. Közösen fektettük le a Wellmatic Kft. alapjait. Gergely kimagasló szaktudásával  

termékfejlesztő és tudományos munkatársként is tevékenykedik vállalkozásunk életében.

A Wellmatic érték a termékek megbízhatóságában rejlik. Tükröződik bennük az innováció és az elegancia is, de  
egyedülállóságuk a biztonságos működtetésre fordított kiemelt figyelemben rejlik. A Wellmatic Kft. gondozásában  

kiváló magyar szakemberek által megalkotott időtálló wellness vezérlőket kínálunk. Állandó palettánk mellett egyedi igények  

kiszolgálására is specializálódtunk. A modern kor követelményeit folyamatosan szem előtt tartva fejlesztjük eszközeinket,  

alkalmazásukkal nemcsak az otthonukban pihenni vágyó családok érezhetik kényelemben magukat, de megtérülő segítség  

lehet a közületi wellness intézmények számára is.

Nemcsak termékeink és szolgáltatásaink, de cégfilozófiánk magját is a biztonság és a bizalom adja.  
Büszke vagyok arra, hogy 2014-ben megkaptuk a Bisnode tanúsítvány által megítélt A, majd 2017-ben az AA cégminősítést,  

mely a Wellmatic Kft. kiemelkedő pénzügyi stabilitását és megbízhatóságát igazolja.

Juhász Gergely
Wellmatic ügyvezető



 
WM 105 ÉRINTŐ KIJELZŐS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ

RS 106 TASZTATÚRÁS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ AUTOMATA LED KIJELZŐVEL
RS 107 TASZTATÚRÁS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ AUTOMATA LCD KIJELZŐVEL

 
RS 108 TASZTATÚRÁS ZSETONOS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ AUTOMATA LED KIJELZŐVEL
RS 109 TASZTATÚRÁS ZSETONOS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ AUTOMATA LCD KIJELZŐVEL
RS 110 FIÓK NÉLKÜLI ZSETONOS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ AUTOMATA LED KIJELZŐVEL

RS 111 FIÓKOS ZSETONOS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ AUTOMATA LED KIJELZŐVEL

RS 112 100 FT-TAL MŰKÖDŐ PÉNZES SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ AUTOMATA NAGY LCD KIJELZŐVEL
RS 113 20/50/100/200 FT-TAL MŰKÖDŐ PÉNZES SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ AUTOMATA LCD KIJELZŐVEL

RS 122 100 FT-TAL ÉS PAPÍRPÉNZZEL MŰKÖDŐ PÉNZES SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ ELEKTRONIKA LCD KIJELZŐVEL
RS 123 20/50/100/200 FT-TAL ÉS PAPÍRPÉNZZEL MŰKÖDŐ PÉNZES 

SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ ELEKTRONIKA LCD KIJELZŐVEL

WM 115 PRÉMIUM ÁLLÓ SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ SZÍNES LCD KIJELZŐVEL

WM 114-2 KÉT KARAKTERES SZOLÁRIUM LED KIJELZŐ
WM 114-2+TÁP KÉT KARAKTERES SZOLÁRIUM LED KIJELZŐ, TÁPEGYSÉG MODULLAL
WM 114-V-2 VENTILÁTOR SZABÁLYZÓ ÉS KÉT KARAKTERES SZOLÁRIUM LED KIJELZŐ

WM 114-V-2+TÁP VENTILÁTOR SZABÁLYZÓ ÉS KÉT KARAKTERES SZOLÁRIUM LED KIJELZŐ, TÁPEGYSÉG MODULLAL
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A Wellmatic szolárium vezérlő elengedhetetlen a barnító gépek megfelelő működtetéséhez. Segítségével könnyen, egyszerűen 

és biztonságosan üzemeltetheti a gépeket, olvashatja ki a használatra vonatkozó statisztikai adatokat.

• A működési paramétereket a felhasználó saját igényei szerint állíthatja be. 

• Állítható paraméterek: vetkőző idő, főidő, maximális főidő, utóhűtési idő, cső élettartam.

• Statisztikai adatok: menübe lépések száma, vendégek száma, üzemidő, idő előtti leállítások száma, cső üzemóra

• A tárolt adatokhoz üzem közben bármikor hozzáférhetünk, kiolvashatjuk, módosíthatjuk, törölhetjük. 

• A beállításokat és a forgalmi adatok kiolvasását csak az arra illetékes személy végezheti el. 

• Minden automatához csatlakoztatható egy távvezérlő nyomógomb, vagy egy belső vezérlő, melynek segítségével a  

szolárium a vetkőző idő alatt is elindítható, valamint szoláriumozás közben leállítható. 

• Az automaták jelzik a barnulási időből hátralévő perceket.

• Az automaták számolják a cső üzemórát és figyelmeztetnek, ha lejárt a megadott cső élettartam.

WELLMATIC 
SZOLÁRIUM VEZÉRLŐK
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ÉRINTŐKIJELZŐS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ
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Ha fontos a stílus és a megjelenés, ha igazán esztétikus és okos megoldást keres! Otthoni és közületi  

használatra egyaránt ajánljuk, kifinomultan kicsi és felhasználóbarát kezelőfelületéről egyszerűen leolvashatók 

az elmúlt hónap részletes statisztikái.

WM 105 ÉRINTŐ KIJELZŐS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ 

• Házi és közületi használatra egyaránt ajánlott. 

• A színes, grafikus érintőkijelzőnek köszönhetően rendkívül könnyen kezelhető.

• Az automata lehetővé teszi a forint alapú elszámolást. Beállítható 1 perc ára, aminek segítségével a készülék  

 nemcsak az időt, hanem a bevételt is nyilvántarthatja.

• Elérhető benne naptárfunkció, melynek segítségével az előző 30 nap bevétele grafikonos formában is  

 lekérdezhető napi, vagy átlagolva, napszakonkénti bontásban.

• A szoláriumozási idő indításkor, percben adható meg.

• A Kezelő, a biztonság érdekében lezárhatja a képernyőt, majd egy háromjegyű kóddal bármikor feloldhatja.

TIPP: Viszonteladóink elérhetősége megjeleníthető a menüben.



TASZTATÚRÁS VEZÉRLŐK

Praktikusan kicsi méretéhez komoly tudás párosul. Külön szerelhető tápegységének nemcsak 

esztétikus megjelenését köszönheti, hanem kiemelkedő érintésvédelmét is. 

• Házi és közületi használatra egyaránt ajánlott a készülék. 

• Formatervezett, fóliatasztatúrás előlappal rendelkezik.

• Az elszámolás perc alapon történik.

• A szoláriumozási idő indításkor, percben adható meg.

• A Kezelő, a biztonság érdekében lezárhatja a billentyűzetet, majd egy háromjegyű kóddal bármikor feloldhatja.
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RS 106 TASZTATÚRÁS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ 
AUTOMATA LED KIJELZŐVEL

• Az értékek a 3 számjegyű LED kijelzőről olvashatók le.

• A konfiguráció, valamint az adatkiolvasás alatt,  

 a negyedik kijelző segít eligazodni a menüben. 

RS 107 TASZTATÚRÁS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ 
AUTOMATA LCD KIJELZŐVEL

• Minden időkijelzés másodperc pontossággal 

 jelenik meg és egyidejűleg több más információ is  

 leolvasható a kijelzőről.

• Az automata lehetővé teszi a forint alapú elszámolást.  

 Beállítható 1 perc ára, aminek segítségével a készülék  

 nemcsak az időt, hanem a bevételt is nyilvántarthatja.

• A készülék a magyar mellett további négy nyelven is  

 képes megjeleníteni az információkat.
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ZSETONOS VEZÉRLŐK

Strapabíró szolárium vezérlők, melyek kimondottan közüzemi használatra lettek kifejlesztve. 

A Wellmatic zsetonos vezérlők bármelyike esztétikus megjelenésével és könnyű kezelhetőségével nyerő társ a 

szoláriumozáshoz! Egyedi, saját gyártású Wellmatic zsetonnal működnek, melyből 20 db-ot ajándékba adunk a készülékekhez.

• Kifejezetten közösségi használatra kifejlesztett vezérlő. 

• Az elszámolás alapja a zsetonszám.

• A szolárium indítása az első zseton bedobásával történik.

• A Kezelő, a biztonság érdekében csak a vezérlő kulccsal történő nyitása után tud belépni az üzemeltető-felületre.
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RS 109 TASZTATÚRÁS ZSETONOS SZOLÁRIUM 
VEZÉRLŐ AUTOMATA LCD KIJELZŐVEL

• A külön szerelhető táp- és kapcsolóegység esztétikus,   

 kompakt megjelenést biztosít.

• Formatervezett, fóliatasztatúrás előlappal rendelkezik, 

 mely biztosítja a könnyű kezelhetőséget.

• Minden időkijelzés másodperc pontossággal jelenik meg.

• A készülék a magyar mellett további négy nyelven is képes  

 megjeleníteni az információkat.

• Az automata 60 db zsetont képes egyidejűleg tárolni.
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RS 108 TASZTATÚRÁS ZSETONOS SZOLÁRIUM 
VEZÉRLŐ AUTOMATA LED KIJELZŐVEL 

• A külön szerelhető táp- és kapcsolóegység esztétikus, 

 kompakt megjelenést biztosít.

• Formatervezett, fóliatasztatúrás előlappal rendelkezik,  

 mely biztosítja a könnyű kezelhetőséget.

• Az értékek a 3 számjegyű LED kijelzőről olvashatók le. 

 A konfiguráció, valamint az adatkiolvasás alatt, a negyedik  

 kijelző segít eligazodni a menüben. 

• Az automata 60 db zsetont képes egyidejűleg tárolni.



RS 110 FIÓK NÉLKÜLI ZSETONOS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ AUTOMATA LED KIJELZŐVEL

• Kimondottan költséghatékony zsetonos automata.

• Az automataház magába foglalja a vezérlő elektronikát, a táp- és kapcsolóegységet.

• A Kezelő, csak a vezérlő kulccsal történő nyitása után fér hozzá a zsetonok fogadására tervezett tárolóhoz  

 és az automata beállításához szükséges nyomógombokhoz.

• Az értékek a 3 számjegyű LED kijelzőről olvashatók le. A konfiguráció, valamint az adatkiolvasás alatt,  

 a negyedik kijelző segít eligazodni a menüben. 

• Az automata 185 db zsetont képes egyidejűleg tárolni.

RS 111 FIÓKOS ZSETONOS SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ AUTOMATA LED KIJELZŐVEL

• A menürendszer és a zsetonok – az adatbiztonság érdekében - külön zárral védettek.

• Az automataház magába foglalja a vezérlő elektronikát, a táp- és kapcsolóegységet.

• Az értékek a 3 számjegyű LED kijelzőről olvashatók le. A konfiguráció, valamint az adatkiolvasás alatt,  

 a negyedik kijelző segít eligazodni a menüben. 

• Az automata 350 db zsetont képes egyidejűleg tárolni.
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PÉNZES VEZÉRLŐK
A Wellmatic pénzes vezérlők gyors, egyszerű, felhasználóbarát közösségi barnulásra specializálódtak. 

Sokoldalúságuk az automaták személyzet nélküli üzemeltetésének lehetőségét is kínálják.

• Kifejezetten közösségi használatra kifejlesztett vezérlő. 

• Akár személyzet nélküli szolárium stúdióban is használható.

• A pénzes automaták a többi készülékünktől eltérően nagyobb méretű LCD kijelzővel rendelkeznek.

• A szoláriumozási idő a bedobott pénz alapján kerül kiszámításra. (Az automata nem ad vissza a bedobott pénzből.)

• Az érmék bedobásakor a kijelzőn, másodperc pontossággal jelenik meg a kifizetett szoláriumozási idő.

• A teljes flexibilitás érdekében bármilyen időhöz, bármekkora összeget rendelhetünk. 

• Az automataház magába foglalja a vezérlő elektronikát, a táp- és kapcsolóegységet.
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RS 113 20/50/100/200 FT-TAL MŰKÖDŐ PÉNZES SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ
AUTOMATA LCD KIJELZŐVEL

• A készülék elektronikus érmevizsgálóval rendelkezik, amely precíz érmeazonosítást biztosít.

• Az automata, érme (20, 50, 100 és 200 Ft) bedobásával indítható.
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RS 112 100 FT-TAL MŰKÖDŐ PÉNZES SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ
AUTOMATA NAGY LCD KIJELZŐVEL
 

• Kimondottan költséghatékony pénzes automata.

• Mechanikus érmevizsgálóval rendelkezik.

• Az automata 100 Ft-os érmét fogad el.

RS 123 20/50/100/200 FT-TAL ÉS PAPÍRPÉNZZEL MŰKÖDŐ PÉNZES SZOLÁRIUM
VEZÉRLŐ ELEKTRONIKA LCD KIJELZŐVEL

• A készülék elektronikus érmevizsgálóval rendelkezik, amely precíz érmeazonosítást biztosít.

• Az automata, pénz (20, 50, 100, 200, 500, 1000 és 2000 Ft) bedobásával indítható.

• A bankjegyelfogadó egységet készülékház nélkül szállítjuk.

RS 122 100 FT-TAL ÉS PAPÍRPÉNZZEL MŰKÖDŐ PÉNZES SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ
ELEKTRONIKA LCD KIJELZŐVEL

• Mechanikus érmevizsgálóval rendelkezik.

• Az automata, pénz (100, 500, 1000 és 2000 Ft) bedobásával indítható.

• A bankjegyelfogadó egységet készülékház nélkül szállítjuk.



A Wellmatic belső vezérlők segítségével a barnulni vágyó maximális kényelemben, saját igényeire szabva élvezheti az  

instant nyaralást. A Start gomb megnyomásával a Vendég indíthatja az utazást, pihenés közben kedvenc zenéjét hallgathatja és  

szabályozhatja a tengeri szellő intenzitását a ventilátorok fordulatszámának kontrollálásával! 

WM 115 PRÉMIUM ÁLLÓ SZOLÁRIUM VEZÉRLŐ SZÍNES LCD KIJELZŐVEL

• Kapacitív érintőgombokkal rendelkezik a készülék.

• Időkijelzés perc, másodperc alapon történik.

• Grafikus menürendszer, a könnyebb beállíthatóság érdekében, melynek segítségével az automata  

 legapróbb paraméterei is állíthatók.

• Tartalmazza a szolárium indításához használt Start - Stop nyomógombot.

• A vibro funkció a belső vezérlőn keresztül működtethető.

• Ventilátor fordulatszabályzására kétféle módon van lehetőség:  

 1. A fordulatszám 70-100%-os manuális szabályzásával. 

 2. A csövek hőmérsékletének függvényében a ventilátor fordulatszámának automatikus szabályzásával.

• A hangmodul lehetőséget ad stúdiózene bekötésére, emellett a zenelejátszás elérhető telefonról és   

 pendrive-ról is.

• Voiceguide funkció:  

 - A kezelő a legfontosabb információkat bemondja, lehalkítva az éppen lejátszott zenét. 

 - SD kártyán lehetőség van egyedi hangüzenetek beprogramozására. 

• Lehetőség van a hangerő szabályzására.

• Arcbarnító ki/be kapcsolás.

• Ki-be kapcsolható automata aroma és permet funkció.

• Vészleállítási funkció a szolárium túlmelegedése esetén.
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WELLMATIC BELSŐ VEZÉRLŐK



WM 114 SZOLÁRIUM KIJELZŐ CSALÁD
Pontosan annyit nyújt, amire a Vendégnek szüksége van, nem többet és nem is kevesebbet. 

Gombnyomásra indít, leállít, barnulási időt számol. 

• A készülék fóliatasztatúrás előlappal rendelkezik, mely ellenáll az UV sugárzásnak,  

 és a különféle szennyeződéseknek (pl. krémek, olajok).

• A berendezés felfelé számolva mutatja a szoláriumozás alatt eltelt időt percenként,  

 maximum 99 percig.

• Tartalmazza a szolárium indításához használt Start - Stop nyomógombot.

• A készülék beépíthető kivitelben készül, így belesimul a szolárium felületébe.
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WM 114-2+TÁP KÉT KARAKTERES SZOLÁRIUM LED KIJELZŐ, TÁPEGYSÉG MODULLAL

• Bármilyen szolárium vezérlő automatához csatlakoztatható, a hozzáadott tápegység modul segítségével.
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WM 114-2 KÉT KARAKTERES SZOLÁRIUM LED KIJELZŐ

• A legtöbb Wellmatic automatához közvetlenül csatlakoztatható, így nincs szükség külön  

 tápegység modulra.

WM 114-V-2+TÁP VENTILÁTOR SZABÁLYZÓ ÉS KÉT KARAKTERES SZOLÁRIUM LED KIJELZŐ, 
TÁPEGYSÉG MODULLAL

• Bármilyen szolárium vezérlő automatához csatlakoztatható, a hozzáadott tápegység modul segítségével.

WM 114-V-2 VENTILÁTOR SZABÁLYZÓ ÉS KÉT KARAKTERES SZOLÁRIUM LED KIJELZŐ

• A standard WM 114 funkciói mellett lehetőséget biztosít a ventilátor fordulatszámának szabályzására,  

 a még komfortosabb barnulás érdekében.

• Ventilátor fordulatszabályzására kétféle módon van lehetőség:  

 1. A fordulatszám 70-100%-os manuális szabályzásával. 

 2. A csövek hőmérsékletének függvényében a ventilátor fordulatszámának automatikus szabályzásával.

• A legtöbb Wellmatic automatához közvetlenül csatlakoztatható.



SZÁMÍTÓGÉPES VEZÉRLÉS
Egy komplett rendszer, mely lehetővé teszi a szalon gördülékeny, gazdaságos és átlátható működtetését. Megkönnyíti a 

raktárkészlet nyilvántartását, a bérletek és a pénz kezelését, statisztikák készítését. A rendszer folyamatosan bővíthető, 

a stúdió egyéb szolgáltatásaival kiegészíthető, az aktivitások visszakereshetők és egyszerűen nyomon követhetők. 

A szolárium stúdió teljes nyilvántartása egy kézben.

• A számítógépes rendszer segítségével több gép vezérlése oldható meg gazdaságosan és kényelmesen. 

• A rendszer teljes körű kezelő, pénztár és bérletnyilvántartást tesz lehetővé.

• A szolárium vezérlés rendszer elsősorban szoláriumokat és szaunákat üzemeltető cégek számára jelent költséghatékony  

 és minden részletre kiterjedő megoldást. 

• A rendszer kialakítása olyan védelmi mechanizmust tartalmaz, amelynek segítségével a számítógép esetleges hibája 

 esetén a már elindított programok problémamentesen tovább futnak. Amennyiben a kommunikáció idő közben helyreáll, 

 a szoftver felveszi az aktuális állapotot, és a munka folytatható tovább.

• A szolárium vezérlés (gépindítás/leállítás) mellett lehetővé válik a forgalmi adatok tárolása, megjelenítése, raktárcikkek és  

 szolgáltatások értékesítése, a pénztárban levő aktuális összeg naprakész követése. 

• A szerviz funkció segítségével a tulajdonos lehetővé teszi a szerelő számára, hogy akár távolléte esetén is karbantartási   

 munkát végezzen egy, vagy több gépen. 

• Árkonfigurációk vihetők fel a rendszerbe, amik bármelyik géphez hozzárendelhetők.

• Lehetőség van regisztrálni az ügyfeleket anélkül, hogy bérletet kellene értékesíteni számukra.

• A bérlettel rendelkező ügyfelek számára nemcsak a szolárium használat, de a szolgáltatás, vagy raktár típusú áru  

 árának kiegyenlítése bérlettel is lehetséges.

• A rendszer segítségével a szolgáltatások is egyszerűen követhetők.

• Az előjegyzési naptár segítségével a bejelentkezések is könnyen nyilvántarthatók.

• Képes e-mail küldésre születésnap alkalmából a regisztrált, vagy bérlettel rendelkező vásárlóknak, illetve képes e-mailt   

 küldeni egy beállított e-mail címre a napi forgalmi adatokkal záráskor vagy kezelőváltáskor.

• A rendszer 1-24 gépet képes egyidejűleg kezelni.
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AUTOMATA STÚDIÓ VEZÉRLÉS
Mindig jó napja van, megbízható és minden alkalommal ugyanolyan színvonalas szolgáltatást nyújt.

Egyszerű, költséghatékony és korszerű megoldás több gépes, teljes funkcionalitású szolárium szalon, személyzet  

nélküli működtetésére.

• Több szoláriumot működtető, kezelő személyzet nélküli szalon vezérlő rendszere.

• A rendszer egy központi vezérlő egységből és kabinonként egy-egy kijelzőből tevődik össze.

• A pénzérme és a papírpénz elfogadó a központi vezérlőre van csatlakoztatva, így függetlenül a szolárium kabinok  

 számától, csak egy-egy ilyen egységre van szükség.

• A kabinok aktuális állapota és a hátralévő idő leolvasható a hozzájuk tartozó kijelzőkről.

• A forgalmi adatok és a beállítások gépenként kerülnek eltárolásra, kezelésük a kabin elektronikán lehetséges.

• Szolárium indítása: a vendég egyszerűen kiválasztja a kívánt kabint a kijelző mellett lévő gomb segítségével, majd 

 a szoláriumozás időtartamának megfelelő pénz bedobása után a gép automatikusan elindul a vetkőző idővel.



Termék Megnevezés Maximális
terhelhetőség

Vezérlő méret 
(ma x szé x mé) 

Tápegység 
méret

(ma x szé x mé)

Táp + Vezérlő 
súly

Beépítési 
méretek Kijelző Indítás 

módja Tartozékok

Vezérlő készülékek

WM 105 Érintőkijelzős szolárium vezérlő 
automata grafikus kijelzővel 2 x 4A 94x134x30 mm 64 x 70 x 90 mm 380 gr+234 gr - TFT Érintő 

képernyő 6 m telefonkábel

RS 106 Tasztatúrás szolárium vezérlő 
automata LED kijelzővel 2 x 4A 121x100x47 mm 64 x 70 x 90 mm 398 gr+234 gr - LED Tasztatúrás 6 m telefonkábel

RS 107 Tasztatúrás szolárium vezérlő 
automata LCD  kijelzővel 2 x 4A 121x100x47 mm 64 x 70 x 90 mm 420 gr+234 gr - LCD Tasztatúrás 6 m telefonkábel

RS 108 Tasztatúrás zsetonos szolárium 
vezérlő automata LED kijelzővel 2 x 4A 177x104x50 mm 64 x 70 x 90 mm 750 gr+234 gr - LED Zsetonos 6 m telefonkábel, 

20 db zseton

RS 109 Tasztatúrás zsetonos szolárium 
vezérlő automata LCD kijelzővel 2 x 4A 177x104x50 mm 64 x 70 x 90 mm 750 gr+234 gr - LCD Zsetonos 6 m telefonkábel, 

20 db zseton

RS 110 Fiók nélküli zsetonos szolárium 
vezérlő automata LED kijelzővel 2 x 4A 210x187x82 mm - 2200 gr - LED Zsetonos 20 db zseton

RS 111 Fiókos zsetonos szolárium  
vezérlő automata LED kijelzővel 2 x 4A 255x187x82 mm - 1870 gr - LED Zsetonos 20 db zseton

RS 112
100 Ft-tal működő pénzes  
szolárium vezérlő automata nagy 
LCD kijelzővel

2 x 4A 256x190x110 mm - 2815 gr - LCD Pénzérme -

RS 113
20/50/100/200 Ft-tal működő 
pénzes szolárium vezérlő  
automata LCD kijelzővel

2 x 4A 256x190x110 mm - 2815 gr - LCD Pénzérme -

RS 122
100 Ft-tal és papírpénzzel  
működő pénzes szolárium  
vezérlő elektronika LCD kijelzővel

2 x 4A 256x190x110 mm 28x78x51 mm 452 gr - LCD Pénzérme, 
Bankjegy -

RS 123

20/50/100/200 Ft-tal és  
papírpénzzel működő pénzes 
szolárium vezérlő elektronika 
LCD kijelzővel

2 x 4A 256x190x110 mm 28x78x51 mm 452 gr - LCD Pénzérme, 
Bankjegy -

WM 104 Házi nyomógombos automata 
LED kijelzővel 2 x 4A 216x111x69 mm 64 x 70 x 90  mm 485 gr - LED Tasztatúrás -

21
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Termék Megnevezés Maximális
terhelhetőség

Vezérlő méret 
(ma x szé x mé)

Tápegység 
méret

(ma x szé x mé)

Táp + Vezér-
lő súly

Beépítési 
méretek Kijelző Indítás 

módja Tartozékok

Belső vezérlők

WM 115 Prémium álló szolárium vezérlő 
színes LCD kijelzővel 2 x 4A 209x37x18mm 64 x 70 x 90mm 510 gr+181gr - LCD - 6 m telefonkábel

WM 114-2 Két karakteres szolárium LED kijelző - 71x35x63 mm - 63 gr 70x34x65 mm LED - 3 m telefon kábel, 
rugó

WM 114-
2+Táp

Két karakteres szolárium LED kijelző, 
tápegység modullal - 71x 35 x63 mm 64 x 70 x 90mm 63 gr+ 242 gr 70x34x65 mm LED - 3 m telefon kábel, 

rugó

WM 114-V-2 Ventillátor szabályzó és  
két karakteres szolárium LED kijelző 5 A 71x 35 x63 mm - 63 gr 70x34x65 mm LED -

3 m telefon kábel, 
rugó, 0,5 m 6 eres 
kábel

WM 
114-V-2+Táp

Ventillátor szabályzó és  
két karakteres szolárium LED kijelző, 
tápegység modullal

5 A 71x 35 x63 mm 64 x 70 x 90mm 433 gr 70x34x65 mm LED -
3 m telefon kábel, 
rugó, 0,5 m 6 eres 
kábel

Automata stúdió vezérlés

WellAut Base Központi vezérlő egység - 64x122x42 28x78x51mm 283 g Ablak: 99x24 
mm LCD Pénzérme, 

Bankjegy
Érmeelfogadó, 
Bankjegy elfogadó

WellAut Node Kabinvezérlő egység 2 x 4A 49x79x30 mm 64 x 70 x 90mm 330 g Ablak: 65x15 
mm LCD - -

Számítógépes vezérlés

RS 101 Számítógépes szolárium vezérlő 
rendszer 1-4 gép

2 x 4A 115x115x55 mm 20x70x68 mm 320 g - - -

Adathordozó, 
USB kábel, 
telefon
csatlakozók

RS 102 Számítógépes szolárium vezérlő 
rendszer 1-8 gép

RS 103 Számítógépes szolárium vezérlő 
rendszer 1-12 gép

RS 201 Számítógépes szolárium vezérlő 
rendszer 1-16 gép

RS 202 Számítógépes szolárium vezérlő 
rendszer 1-20 gép

RS 203 Számítógépes szolárium vezérlő 
rendszer 1-24 gép
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DIZÁJN ÉS FUNKCIONALITÁS
A vezérlő rendszer kiemelten fontos szerepet tölt be a szolárium részleg irányításában,  

kezelésében. Fontos, hogy könnyen hozzáférhető, központi helyre helyezzük el, így egyszerűen 

állíthatjuk be az időt, vagy olvashatjuk le a forgalmi adatokat. Miért ne lehetne a kikapcsolódás 

központja, az élettér dísze is egyben? A Wellmatic vezérlők letisztultságuknak és elegáns  

kivitelezésüknek köszönhetően remekül illeszkednek bármilyen stílus- és formavilághoz.

MAGYAR TERMÉK
Magyar nyelvű szaktanácsadás és helyi képviselet mellett számtalan előnye van annak, ha Ön is 

hazai szolárium vezérlő mellett teszi le a voksát. A könnyen elérhető szupport, a megbízhatóság, 

országunk gazdaságának támogatása, a frappáns helyi megoldások, a környezetterhelés  

csökkentése mind a belföldi termék megvásárlása mellett szóló érvek.

MEGBÍZHATÓSÁG ÉS BIZTONSÁG
Az egyszerűen kezelhető Wellmatic szolárium vezérlők a háttérben, csendben és hatékonyan 

gondoskodnak a biztonságos pihenésről. Bízza rá magát a több, mint 20 éve bizonyító  

rendszerre és élvezze a zavartalan kikapcsolódást!

EGYEDI MEGOLDÁSOK
Szeretjük a kihívásokat, az egyedi rendszereket, a megoldandó feladatokat, mert nem az  

akadályt látjuk bennük, hanem a lehetőséget.

WELLMATIC
ÉRTÉKEK
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Igazán különleges és egyedülálló szolárium stúdió kialakításán gondolkodik? Palettánkban nem talált rá az Ön által  

keresett megoldásra? Megvan a minden szükségletet kielégítő Wellmatic szolárium vezérlő, de a dizájn nem illeszkedik teljes  

mértékben cége arculatához? Esetleg vállalkozásának logóját is szerepeltetni szeretné a kiválasztott Wellmatic készüléken?

Forduljon viszonteladóinkhoz és hozzánk bizalommal!

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINK

• Egyedi arculat és dizájn kialakítása az Ön elképzeléseire szabva.

• Teljes körű, egyedi fejlesztés, speciális megoldások kialakítása, gyártás.

• Későbbiekben rugalmas továbbfejlesztési lehetőség.

• Tanácsadás az eszköz karbantartására, üzemeltetésére.

20 éves tapasztalatunkkal, felkészült szakértő-csapatunkkal, nyitott gondolkodásunkkal állunk  
rendelkezésére viszonteladónkkal karöltve az alábbi elérhetőségek bármelyikén!

SZOLGÁLTATÁSAINK

AZ ÖN WELLMATIC VISZONTELADÓJA:
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WELLMATIC KFT.
1181 Budapest Darányi Ignác utca 12.

Tel.: +36 1 290-1869

E-mail: info@wellmatic.hu

Web: www.wellmatic.hu

Facebook: https://www.facebook.com/WellmaticKft


