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A Wellmatic Kft. alapjait az egyetemen tanult örökérvényű igazságok, fejlesztett készségek és megismert tudás adja.
Építő kövei édesapámtól örökségbe kapott szilárd és időtálló értékek. Mindezt a vázat élettel tölti meg a szűntelen 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 Bisnote tanúsítvány által megítélt A, majd 2017-ben az AA cégminősítést,
mely a Wellmatic Kft. kiemelkedő pénzügyi stabilitását és megbízhatóságát igazolja.

Juhász Gergely
Wellmatic ügyvezető
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TARTALOM

WELLMATIC
SZAUNA VEZÉRLŐK
A Wellmatic vezérlő fontos kelléke szaunánknak.
Segítségével nemcsak kényelmesebbé, hatékonyabbá, de biztonságosabbá is tehetjük wellness egységünket.
A kabinon kívül felszerelt Wellmatic vezérlők megjelenése igényes és modern. Rendkívül könnyen kezelhető és lehetővé teszi a
szaunánk kívülről történő ki-be kapcsolását, személyre szabását, előprogramozását, a világítás vezérlését, valamint használat
közben a kijelzőn figyelemmel kísérhetjük a beállított működési időből hátralévő perceket és a kabin aktuális hőmérsékletét.
Közületi szaunákban elengedhetetlen, használata kizárólag az illetékesek számára enged a szauna vezérléséhez hozzáférést,
így biztosítva a szauna megfelelő és biztonságos működését.
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MINI SZAUNA VEZÉRLŐ
KICSI A BORS, DE ERŐS

Ez a kétszámjegyű LED kijelzős automata költséghatékony, használata egyszerű,
kis helyen elfér, ráadásul biztonság szempontjából ugyanazt nyújtja, mint nagyobb társai.
A formatervezett, színes fóliatasztatúrás előlap nemcsak esztétikailag ad többet a korábbi
készülékeknél, hanem nagymértékben megkönnyíti az automaták kezelhetőségét is.
Még egy egészen apró kabinból is teljes értékű wellness részleget varázsol.

• Beépíthető kivitel
• Állítható szaunázási időtartam
• Világítás vezérlés
• Fóliatasztatúrás előlapjának köszönhetően nem csak cseppálló,
de nagymértékben strapabíró is.
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VM-MS-I 1.0 MINI INFRASZAUNA VEZÉRLŐ
• Infraszauna vezérlésére alkalmas
• Hőbiztosítékot tartalmaz, tehát megakadályozza a túlfűtést.
• Hőfok szabályozót nem tartalmaz
• Maximális terhelhetőség: 2.5 kW/3.5 kW (halogén/egyéb sugárzó)

VM-MS-T 1.0 MINI SZAUNA VEZÉRLŐ HŐMÉRŐVEL
• Finn és infraszauna vezérlésére egyaránt alkalmas
• Hőfokszabályzás: Beépített hőmérsékletszenzor segítségével lehetőség nyílik
a kívánt kabinhőmérséklet beállítására 99 fokos hőmérsékletig.
• A berendezés több szintű biztonsági rendszerrel rendelkezik, az esetleges
túlfűtés megakadályozására.
• Finn kályha esetén maximális terhelhetőség: 3,5kW
• Infrasugárzó esetén maximális terhelhetőség: 2.5 kW/3.5 kW (halogén/egyéb sugárzó)
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LED SZAUNA VEZÉRLŐ
HALADÓKNAK

A Wellmatic LED szauna vezérlő családot haladóknak ajánljuk.
Ha legdivatosabb fürdőruhája helyett inkább pamutlepedőben szaunázik, ha nem csak
térdig merészkedik a merülőmedencébe és ismer olyat, aki részt vett már szeánszon, akkor
ez az automata kimondottan Önnek lett kifejlesztve.
Kedvező ár-érték aránya, modern megjelenése és könnyű kezelhetősége teszi ezt a
készüléket kivételessé.
• Közületi és házi használatra is alkalmas.
• Digitális hőmérsékletszabályozás
• Fóliatasztatúrás előlapjának köszönhetően nem csak cseppálló,
de nagymértékben strapabíró is.
• A kezelést az automatán elhelyezett világító ikonok segítik.
• A domború kezelőgombokkal 2 független világítás kapcsolásra is van lehetőség.
• Elérhető benne előfűtés, előfűtési idő limit, hőfok szabályzás, hőmérő kalibrálás,
gyerekzár/billentyűzár, opcionálisan vészleállító bemenet.
• A berendezés több szintű biztonsági rendszerrel rendelkezik, az esetleges túlfűtés
megakadályozására.
TIPP: Ehhez a vezérlőcsaládhoz további kiegészítők is rendelkezésre állnak!
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SA-LED-I 1.3 INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL
• Maximális hőmérséklet 75°C
• Maximálisan kapcsolható sugárzó teljesítmény 3,5kW

SA-LED-3I 1.3 INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL
Leginkább közösségi kabinokba ajánljuk, ahol a kabin méretéből
adódóan nagyobb teljesítmény kapcsolására van szükség.
• A vezérlő üzemeltethető akár 1, 2 vagy 3 fázisról is.
• Maximális hőmérséklet 75°C
• Maximálisan kapcsolható sugárzó teljesítmény 11kW
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LED SZAUNA VEZÉRLŐ
SA-LED-F 1.3 FINN SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL
• Maximális hőmérséklet 110°C
• Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A, 11kW kályha

SA-LED-KF 1.3 FINN SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL
• A berendezés 11kW-nál nagyobb teljesítményű szauna kályha esetén költséghatékony
megoldás a vezérlésre.
• A kályha kapcsolása a vezérlőre kötött megfelelő teljesítményű mágneskapcsolókkal lehetséges.
• Maximális hőmérséklet 110°C
• Kapcsolható maximális teljesítmény 1x16A

SA-LED-FI 1.3 KOMBI (FINN-INFRA) SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL
• Kombi szauna vezérlésére szolgál, a program indítása előtt kell kiválasztani, hogy melyik
típust kívánja használni.
• Infra előfűtés a finn kályha segítségével is lehetséges, párhuzamosan működtetve az
infrasugárzókkal a kívánt hőmérséklet eléréséig.
• Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 3,5kW.
• Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A, 11kW kályha.
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LED SZAUNA VEZÉRLŐ
SA-LED-BF 1.3 BIO-FINN SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL
Ezt a készüléket olyan kabinok vezérlésére fejlesztettük ki, ahol
gőzgenerátor is beépítésre kerül a szaunába.
• Gőz generálás 10 fokozatban állítható.
• Biztonsági okokból a Bio üzemmód csak 60 °C alatt indítható.
• Gőz termelés automatikus lekapcsolása, amennyiben kifogyott a tartályból a víz.
• Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A/11kW kályha.
• Gőzgenerátor: maximum 1x16A

SA-LED-BFI 1.3 BIO-FINN-INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL
Ezt a készüléket olyan kabinok vezérlésére fejlesztettük ki, ahol
gőzgenerátor is beépítésre kerül a szaunába.
• Gőz generálás 10 fokozatban állítható.
• Biztonsági okokból a Bio üzemmód csak 60 °C alatt indítható.
• Gőz termelés automatikus lekapcsolása, amennyiben kifogyott a tartályból a víz.
• Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 3,5kW.
• Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A/11kW kályha.
• Gőzgenerátor: maximum 1x16A
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KIEGÉSZÍTŐK
SA-LED-REM TÁVVEZÉRLŐ BEMENET LED-ES
SZAUNA VEZÉRLŐHÖZ
• A LED-es vezérlőkhöz külön kérhető távindítás-bemenet, mely segítségével a
program az előre beállított paraméterekkel külső eszközről is indítható/leállítható
(pl. kapcsoló, ház automatizálás rendszer).
• A beállított idő elteltével a program automatikusan lekapcsol, megakadályozva
a nem kívánt, folyamatos üzemet.

SA-LED-AUT KOMMUNIKÁCIÓS INTERFÉSZ
• A LED vezérlőcsaládhoz kérhető kiegészítő, mely segítségével
otthonautomatizálás rendszerhez kapcsolható a berendezés.
• Digitális kommunikációs csatornán keresztül elérhető a vezérlő összes
funkciója, valamint az aktuális állapot lekérhető, így teljes értékű része lehet
egy ilyen hálózatnak.
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OLED SZAUNA VEZÉRLŐ
MINDIG A LEGJOBBKOR!
Ez a prémium termék igazán becsben tartja az Ön értékes idejét! Ha otthonában alkalmazza
a készüléket, időzített indítás funkciójának köszönhetően a kikapcsolódásra szánt órákban
azonnal élvezheti a pihenést. Olyan kényeztető funkciókat is vezérelhet, mint az infra zóna kapcsolás,
melynek segítségével néhány sugárzót külön vezérelhet. Közületi alkalmazás esetén hasznos
funkció, hogy bio üzemmódban jelez, ha elfogy a víz a gőzgenerátorból.
• Digitális hőmérsékletszabályozás
• Fóliatasztatúrás előlapjának köszönhetően cseppálló, de nagymértékben strapabíró is.
• Informatív, egyszerű, felhasználóbarát használat, rendkívül igényes, modern megjelenés.
• A domború kezelőgombokkal két körös világítás kapcsolásra is van lehetőség.
• A vezérlő paraméterezése menürendszeren keresztül történik, ami nagymértékben
megkönnyíti a készülék használatát.
• Statisztika is rendelkezésre áll, melyből kiolvasható a kapcsolások száma, így főleg közületi
használatnál segít elkerülni az öregedésből fakadó meghibásodást.
• Elérhető benne előfűtés, előfűtési idő limit, hőfok szabályzás, hőmérő kalibrálás,
gyerek/billentyűzár, vészleállítás bemenet (kiépítés függvénye).
• A berendezés több szintű biztonsági rendszerrel rendelkezik, az esetleges túlfűtés
megakadályozására.
• Ventilátoros szellőztetés funkció. (Ebben az esetben csak egy világításkör kapcsolható.)
• 6 nyelven elérhető felhasználói felület.

TIPP: Ehhez a vezérlőcsaládhoz további kiegészítők is rendelkezésre állnak!
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WM 156 INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL
• Maximális hőmérséklet 75 °C
• Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 3,5kW
• Az infra sugárzókat két zónára osztva is lehetséges csatlakoztatni,
így a Zone gomb segítségével a kisebb teljesítményű rész lekapcsolható.
(pl. lábsugárzó)

WM 162 3 FÁZISÚ INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL
Leginkább közösségi kabinokba ajánljuk, ahol a kabin méretéből adódóan
nagyobb teljesítmény kapcsolására van szükség.
A vezérlő üzemeltethető akár 1, 2 vagy 3 fázisról is.
• Maximális hőmérséklet 75 °C
• Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 11kW
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OLED SZAUNA VEZÉRLŐ
WM 266 FINN SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL
• Maximális hőmérséklet 110 °C.
• Maximálisan kapcsolható teljesítmény 3x16A/11kW kályha

WM 264 FINN SZAUNA VEZÉRLŐ EGY FÁZISÚ TÁPPAL OLED KIJELZŐVEL
• 11kW-nál nagyobb teljesítményű szauna kályha esetén költséghatékony megoldás.
• A kályha kapcsolása a vezérlőre kötött megfelelő teljesítményű mágneskapcsolókkal
lehetséges.
• Maximális hőmérséklet 110°C
• Kapcsolható maximális teljesítmény 1x16A

WM 272 KOMBI (FINN-INFRA) SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL
• Kombi szauna vezérlésére szolgál, a program indítása előtt kell kiválasztani, hogy melyik
típust kívánja használni.
• Infra előfűtés a finn kályha segítségével is lehetséges, párhuzamosan működtetve
az infrasugárzókkal, így a kívánt hőmérséklet rövidebb idő alatt elérhető.
• Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 3,5kW
• Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A/11kW kályha
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OLED SZAUNA VEZÉRLŐ
WM 282 BIO-FINN-INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL
Ezt a készüléket olyan kabinok vezérlésére fejlesztettük ki, ahol gőzgenerátor is beépítésre kerül a szaunába.
• Bio üzemmód csak 60 °C alatt indítható.
• Gőz generálás 10 fokozatban állítható.
• Amennyiben kifogy a tartályból a víz a vezérlő automatikusan lekapcsolja a gőztermelést, és jelzi
a felhasználónak a vízhiányt
• Kapcsolható teljesítmény 3x16A/11kW kályha.
• Gőzgenerátor: maximum 1x16A

WM 284 BIO-FINN-INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL
• Bio üzemmód csak 60 °C alatt indítható.
• Gőz generálás 10 fokozatban állítható.
• Amennyiben kifogy a tartályból a víz a vezérlő automatikusan lekapcsolja a gőztermelést, és jelzi
a felhasználónak a vízhiányt
• Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 3,5kW.
• Kapcsolható teljesítmény 3x16A/11kW kályha.
• Gőzgenerátor: maximum 1x16A
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KIEGÉSZÍTŐK
WM-LCD-REM TÁVVEZÉRLŐ BEMENET OLED-ES
SZAUNA VEZÉRLŐHÖZ
• Az OLED vezérlőkhöz külön kérhető távindítás bemenet.
• Segítségével a program előre beállított paraméterekkel külső eszközről is
indítható/leállítható (pl.: kapcsoló, ház automatizáló rendszer).
• A beállított idő elteltével a program automatikusan lekapcsol,
megakadályozva a nem kívánt folyamatos üzemet.

WM-LCD-AUT KOMMUNIKÁCIÓS INTERFÉSZ
• Az OLED vezérlőcsaládhoz kérhető kiegészítő, mely segítségével
otthonautomatizálás rendszerhez kapcsolható a berendezés.
• Digitális kommunikációs csatornán keresztül elérhető a vezérlő összes funkciója,
valamint az aktuális állapot lekérhető, így teljes értékű része lehet egy ilyen hálózatnak.
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ZSETONOS SZAUNA VEZÉRLŐ
SZAUNAÉLMÉNY MINDENKINEK!
A wellness kultúra elterjedésével kishazánk is egyre nagyobb teret nyer az iparágban.
Ez nem is csoda, hiszen minden készségünk megvan az életérzés tökéletesítéshez.
De a termálvízkészletek és a kiváló természeti adottságok önmagukban nem elegendők,
hiszen ezek megbízható szolgáltatásokkal és stabil eszközökkel párosulva tudnak csak a
minőségi wellness színterévé válni. A zsetonos szaunavezérlőt kifejezetten közületi szaunák
irányítására fejlesztették ki, segítségével könnyen és egyszerűen nyújthat magas színvonalú
egészségmegőrző szolgáltatást vendégei részére.
• A berendezés több szintű biztonsági rendszerrel rendelkezik, az esetleges túlfűtés
megakadályozására.
• A készülék az Ön által beállított hőmérsékletet automatikusan szabályozza (tartja)
a kabinban.
• Speciális funkciók: előfűtés, előfűtési idő limit, előfűtés segédfűtéssel.
• A szaunázási program indítása zseton bedobásával kezdődik.
• Egy zseton ideje beállítható a menüben, és egy alkalommal akár több zseton is használható.
• Az automata gyűjti és tárolja a forgalmi adatokat, mely lehetőséget biztosít az elszámolásra.
• A gyűjtött adatokhoz és a szauna program paramétereihez csak kulccsal lehet hozzáférni.
• Fóliatasztatúrás előlapjának köszönhetően nagymértékben strapabíró.
• Ventilátoros szellőztetés funkció (opc). (Ebben az esetben csak egy világításkör kapcsolható.)

RS 175 ZSETONOS INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ

RS 379 ZSETONOS KOMBI (FINN-INFRA)
SZAUNA VEZÉRLŐ

• Maximális hőmérséklet 75°C.
• Maximálisan kapcsolható sugárzó teljesítmény 3,5kW.

• Kombi szauna vezérlésére szolgál, a zseton bedobása
előtt kell kiválasztani, hogy melyik típust kívánja használni.

RS 277 3 FÁZISÚ INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ
• Maximális hőmérséklet 110°C
• Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A/11kW kályha

• Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 3,5kW.
• Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A/11kW kályha.
• Infra előfűtés a finn kályha segítségével is lehetséges,
párhuzamosan működtetve az infrasugárzókkal.

KIEGÉSZÍTŐ
RS 100 ZSETON
• Csak Wellmatic eszközökhöz használható zseton.
• Minden készülékhez 20 db zsetont adunk ajándékba.
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ÉRINTŐKÉPERNYŐS SZAUNA VEZÉRLŐ
A JOLLY JOKER
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EGYÉNI IGÉNYEK SZERINT
BŐVÍTHETŐ ÉS VARIÁLHATÓ
Nem tud vele mellé nyúlni, a legmodernebb technológiát hordozza magában,
gyakorlatilag minden igényt kielégít és még szép is. Mindössze 2 mm-es
vastagságával észrevétlenül simul bele környezetébe és egyetlen, szakértő
kézben tartja a rohanó hétköznapok kikapcsoló gombját.
Nem hagyja, hogy Ön a pihenésen kívül másra koncentráljon.

EGYEDI JELLEMZŐK
• Egy eszközzel akár 8 kabin/egyéb wellness egység
egyidejű vezérlésére is van lehetőség.
• Egyedi igények kielégítése, kabinonként akár 10 kapcsolt
kimenettel és több digitális, illetve analóg bemenettel.
• Zenelejátszás Bluetooth-on keresztül (pl.: telefonról) és
pendrive-ról.
• Fényterápia vezérlés
• Világítás kapcsolás (akár több is kabinonként).

• A berendezés több szintű biztonsági rendszerrel rendelkezik,
az esetleges túlfűtés megakadályozására.
• A készülék az Ön által beállított hőmérsékletet automatikusan
szabályozza (tartja) a kabinban.
• 7”, nagy fényerejű kijelző, kapacitív érintőpanellel
• Süllyesztett kivitel (mindössze 2mm vastagság a falon kívül)
• Könnyű felszerelhetőség
• Egyedi, intuitív design
• Többnyelvű felület (mely kérés esetén bővíthető)
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• A központi képernyő több 10m-re is elhelyezhető az
egyes vezérlő egységektől.
• Viszonteladóink részére: saját logó megjelenítése a
képernyőn, saját elérhetőség megjelenítése a menüben.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
•

FINN SZAUNA

•

INFRASZAUNA

•

BIOSZAUNA KABIN páratartalom méréssel és szabályzással

•

KOMBI KABIN TÍPUS akár egy kabinban bio/finn/infra program

•

GŐZKABIN

•

MEDENCE wellness térben a medence hőmérsékletének szabályzása, áramlásfigyelés, világítás kapcsolás

•

JAKUZZI hőmérsékletszabályzás (temperálás), áramlásfigyelés, világításkapcsolás

•

JAKUZZI PROGRAM, lehetőség van egy magasabb hőmérséklet időzített beállítására a medence használatának idejére

•

SZOLÁRIUM, szolárium vezérlése adott időre való indítással, utóhűtés funkcióval

•

ÉLMÉNYFÜRDŐ ELEMEK KAPCSOLÁSA, paraméterezhetően (max 10 db), akár egyesével, akár sorban, adott időre

•

EGYÉB FUNKCIÓK, mint medence porszívó, hangulatvilágítás kapcsolás
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RGB LED VEZÉRLŐ ELEKTRONIKA
HAB, NEM CSAK A TORTÁN

Van, aki az egészségmegőrzés helyszíneként tartja számon, akad olyan, aki a társasági
élet színterének éli meg, és előfordul, hogy valaki a nyári edzés és diéta eredményeinek
porondjaként gondol a szaunára. Bármilyen céllal is érkezik egy wellness egységbe, fontos,
hogy ott milyen hangulattal találja szembe magát. Nemcsak szépen kialakított faszerkezettel,
vagy borsmenta illatú felöntéssel alapozhatja meg a helységben uralkodó általános
kedélyállapotot, a világítás kulcsfontosságú szerepet tölt be egy kabin életében.
Fényterápiával nemcsak közérzetet javíthat, de számtalan orvosilag bizonyított jótékony
hatása is ismert.
A Wellmatic LED vezérlő elektronika segítségével a piacon egyedülálló módon témák közül
választhat, mely folyamatosan úszó színeket jelent, azonban csak egy bizonyos spektrumon.

• A fényterápia vezérlő készülék a szaunában található színes világítások
(pl. RGB ledszalag) manuális vagy programozott be- és kikapcsolására szolgál.
• A piacon kapható egyéb RGB vezérlőkkel szemben nem csak szivárvány és statikus
színek megjelenítésére használható, hanem ún. témák közül választhat a vendég,
úgy mint: Szivárvány, Naplemente, Erdő, Orgona, Tenger.
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WELLIGHT 13-01-P FÉNYTERÁPIA VEZÉRLŐ ELEKTRONIKA
• A legegyszerűbb kivitel.
• Feszültség alá helyezve körülbelül 5 perc alatt a szivárvány minden színét megcsodálhatjuk.

WELLIGHT 13-01 TASZTATÚRÁS FÉNYTERÁPIA VEZÉRLŐ
• Haladó kivitel.
• Falba süllyesztve szerelhető.
• 3 érintőgomb segítségével az alábbi funkciók érhetők el: Témaváltás, Fényerő, Ki/be kapcsolás,
Színváltás leállítása, Fehér fény

WELLIGHT 13-01-ANDROID
Kiegészítő: Telefonos (Android) távirányítási lehetőség a wellight vezérlők mellé
A Wellmatic által fejlesztett Android készülékeken futó alkalmazás segítségével távirányítható a vezérlő.
A témaválasztás, fényerő, ki/be kapcsolás, színváltás leállítása, fehér fény funkciók mellett, a színváltás
sebessége is változtatható.
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ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Termék

Megnevezés

Maximális
terhelhetőség

Vezérlő méret
(ma x szé x mé)

Beépítési
méretek
(ma x szé x mé)

Kijelző

Szauna tipus
(infra, finn, bio)

Késleltetett
indítás

Világítás
száma

Egyéb

Mini szaunavezérlő
VM-MS-I 1.0

Mini Infra szauna vezérlő

12A halogén
16A egyéb

94x58x5 mm

70x34x65 mm

LED

Infra

Nem

1

-

VM-MS-T 1.0

Mini szauna vezérlő
hőmérővel

12A halogén
16A egyéb

94x58x5 mm

70x34x65 mm

LED

Infra, Finn
(99 ºC fokig)

Nem

1

-

Tartozékok

hőbiztosíték/hőmérő 2,5m-es kábellel, 3m-es telefonkábel, hőmérő tartó, hőmérő tartó rögzítéséhez 2 db megfelelő méretű csavar, a vezérlő rögzítéséhez 4 db megfelelő
méretű csavar, használati utasítás, jótállás

LED szauna vezérlők
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SA-LED-I 1.3

Infra szauna vezérlő
LED kijelzővel

1x16A

120x86x5 mm

73x55x26 mm

LED

Infra, Finn

Nem

2

-

SA-LED-3I 1.3

Infra szauna vezérlő
LED kijelzővel

3x16A

120x86x5 mm

73x55x26 mm

LED

Infra, Finn

Nem

2

-

SA-LED-F 1.3

Finn szauna vezérlő
LED kijelzővel

3x16A

120x86x5 mm

73x55x26 mm

LED

Finn

Nem

2

-

SA-LED-KF 1.3

Finn szauna vezérlő
LED kijelzővel

1x16A

120x86x5 mm

73x55x26 mm

LED

Finn

Nem

2

-

SA-LED-FI 1.3

Kombi (Finn-Infra) szauna
vezérlő LED kijelzővel

Finn 3x16A
Infra 1x16A

120x86x5 mm

73x55x26 mm

LED

Infra, Finn

Nem

2

-

SA-LED-BF 1.3

Bio-Finn szauna vezérlő
LED kijelzővel

Finn 3x16A
Gőz 1x16A

120x86x5 mm

73x55x26 mm

LED

Bio, Finn

Nem

1+ventilátor/2

-

SA-LED-BFI 1.3

Bio-Finn-Infra szauna
vezérlő LED kijelzővel

Finn 3x16A
Infra 1x16A
Gőz 1x16A

120x86x5 mm

73x55x26 mm

LED

Bio, Finn, Infra

Nem

1+ventilátor/2

-

SA-LED-REM

Távvezérlő/Vészjelző bemenet LED-es szauna vezérlőhöz

SA-LED-AUT

Kommunikációs interfész

Tartozékok

hőbiztosíték/hőmérő 2,5m-es kábellel, két fő egységet összekötő 8 eres UTP kábel (5m), hőmérő tartó, hőmérő tartó rögzítéséhez 2 db megfelelő méretű csavar, a vezérlő
rögzítéséhez 4 db megfelelő méretű csavar, használati utasítás, jótállás

Termék

Megnevezés

Maximális
terhelhetőség

Vezérlő méret
(ma x szé x mé)

Beépítési
méretek
(ma x szé x mé)

Kijelző

Szauna tipus
(infra, finn, bio)

Késleltetett
indítás

Világítás
száma

Egyéb

OLED (LCD) szauna vezérlők
WM 156

Infra szauna vezérlő OLED
kijelzővel

1x16A

122x113x5 mm

87x60x32 mm

OLED

Infra

Igen

2

2 infra zóna,
ventilátor

WM 162

3 fázisú Infra szauna vezérlő
OLED kijelzővel

3x16A

122x113x5 mm

87x60x32 mm

OLED

Infra

Igen

2

2 infra zóna,
ventilátor

WM 266

Finn szauna vezérlő OLED
kijelzővel

3x16A

122x113x5 mm

87x60x32 mm

OLED

Finn

Igen

2

2 infra zóna,
ventilátor

WM 264

Finn szauna vezérlő egy
fázisú táppal, OLED kijelzővel

1x16A

122x113x5 mm

87x60x32 mm

OLED

Finn

Igen

2

2 infra zóna,
ventilátor

WM 272

Kombi (Finn-Infra)
szauna vezérlő, OLED
kijelzővel

Finn 3x16A
Infra 1x16A

122x113x5 mm

87x60x32 mm

OLED

Finn, Infra

Igen

2

2 infra zóna,
ventilátor

WM 282

Bio-Finn szauna vezérlő
OLED kijelzővel

Finn 3x16A
Gőz 1x16A

122x113x5 mm

87x60x32 mm

OLED

Bio, Finn

Igen

1+ventilátor/2

2 infra zóna,
ventilátor

WM 284

Bio-Finn-Infra szauna vezérlő
OLED kijelzővel

Finn 3x 16A
Infra 1x16A
Gőz 1x16A

122x113x5 mm

87x60x32 mm

OLED

Bio, Finn, Infra

Igen

1+ventilátor/2

2 infra zóna,
ventilátor

WM-LCD-REM

Távvezérlő bemenet OLED-es szauna vezérlőhöz

WM-LCD-AUT

Kommunikációs interfész

Tartozékok

hőbiztosíték/hőmérő 2,5m-es kábellel, két fő egységet összekötő 8 eres UTP kábel (5m), hőmérő tartó, hőmérő tartó rögzítéséhez 2 db megfelelő méretű csavar,
a vezérlő rögzítéséhez 4 db megfelelő méretű csavar, használati utasítás, jótállás

Zsetonos szauna vezérlők
RS 175

Zsetonos Infra szauna
vezérlő

1x16A

177x104x50 mm

171x100x50 mm

LCD

Infra

Nem

2

-

RS 277

Zsetonos Finn szauna
vezérlő

Finn 3x 16A

177x104x50 mm

171x100x50 mm

LCD

Finn

Nem

2

-

RS 379

Zsetonos Kombi (Finn-Infra)
szauna vezérlő

Finn 3x 16A
Infra 1x16A

177x104x50 mm

171x100x50 mm

LCD

Finn, Infra

Nem

2

-

RS 100

Zseton

Tartozékok

20 db zseton, hőbiztosíték/hőmérő 2,5m-es kábellel, két fő egységet összekötő 8 eres UTP kábel (5m), hőmérő tartó, hőmérő tartó rögzítéséhez 2 db megfelelő méretű csavar, a vezérlő rögzítéséhez 4 db megfelelő méretű csavar, használati utasítás, jótállás
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Termék

Megnevezés

Maximális
terhelhetőség

Vezérlő méret
(ma x szé x mé)

Beépítési
méretek
(ma x szé x mé)

Kijelző

Szauna tipus
(infra, finn, bio)

Késleltetett
indítás

Világítás
száma

Egyéb

Érintőképernyős vezérlők
WM 700 - FI

Finn-Infra szauna vezérlő
7" érintőképernyővel

Finn 3x 16A
Infra 1x16A

190x110x2 mm

170x105x65 mm

Érintő
képernyő

Finn, Infra

Igen

1-3

-

WM 700 - BF

Bio - Finn szauna vezérlő
7" érintőképernyővel

Finn 3x 16A
Gőz 1x16A

190x110x2 mm

170x105x65 mm

Érintő
képernyő

Bio, Finn

Igen

1-3

Páramérő,
ventilátor

WM 700 - BFI

Bio-Finn-Infra szauna
vezérlő 7" érintőképernyővel

Finn 3x16A
Infra 1x16A
Gőz 1x16A

190x110x2 mm

170x105x65 mm

Érintő
képernyő

Bio, Finn, Infra

Igen

1-3

Páramérő,
ventilátor

WM-700-REM

Távvezérlő bemenet 7"-os szauna vezérlőhöz

WM-700-AUT

Kommunikációs interfész

Tartozékok

hőbiztosíték/hőmérő 2,5m-es kábellel, két fő egységet összekötő 8 eres UTP kábel (5m), hőmérő tartó, hőmérő tartó rögzítéséhez 2 db megfelelő méretű csavar,
a vezérlő rögzítéséhez 4 db megfelelő méretű csavar, 12V 4A tápegység, használati utasítás, jótállás

RGB LED vezérlő elektronikák
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Wellight 13-01-P

Fényterápia vezérlő
elektronika (3x2.5A)

3x2,5A 12V

25x65x55 mm

25x65x55 mm

Nincs

-

Wellight 13-01

Tasztatúrás fényterápia
vezérlő (3x2.5A)

3x2,5A 12V

125x100x45 mm

70x34x65 mm

Nincs

-

Wellight
13-01-Android

Kiegészítő:
Telefonos (Android)
távirányítási lehetőség

3x2,5A 12V

125x100x45 mm

70x34x65 mm

Nincs

-

Tartozékok

használati utasítás, jótállás

WELLMATIC
ÉRTÉKEK

DIZÁJN ÉS FUNKCIONALITÁS
A szauna vezérlő rendszer kiemelten fontos szerepet tölt be otthonunk wellness részlegének
irányításában, kezelésében. Fontos, hogy könnyen hozzáférhető, központi helyre helyezzük el,
így egyszerűen választhatunk hőfokot, vagy olvashatjuk le a páratartalmat. 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 szauna 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 szauna vezérlők a háttérben csendben és hatékonyan
gondoskodnak a biztonságos pihenésről. Bízza rá magát a több, mint 10 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.
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SZOLGÁLTATÁSAINK
Egyedi elképzeléseket szeretne megvalósítani otthonában? Igazán különleges és egyedülálló wellness részleg kialakításán
gondolkodik közületi intézményében? Palettánkban nem talált rá az Ön által keresett megoldásra? Megvan a minden
szükségletet kielégítő Wellmatic szauna vezérlő, de a dizájn nem illeszkedik teljesen mértékben a helység színvilágához?
Esetleg vállalkozásának logóját is szerepeltetni szeretné a kiválasztott Wellmatic készüléken?
Forduljon viszonteladóinkhoz bizalommal!

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINK
• Egyedi arculat és dizájn kialakítása az Ön elképzeléseire szabva.
• Teljeskörű, egyedi fejlesztés, speciális megoldások kialakítása, gyártás.
• Későbbiekben rugalmas továbbfejlesztési lehetőség.
• Tanácsadás az eszköz karbantartására, üzemeltetésére.
10 éves tapasztalatunkkal, felkészült szakértő-csapatunkkal, nyitott gondolkodásunkkal állunk
rendelkezésére viszonteladónkkal karöltve az alábbi elérhetőségek bármelyikén!
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

