
saunum
leil

sauna juhtseade

Saunum Leil on iseõppiv sauna juhtseade, mida on mugav ja lihtne kasutada.  Leil optimeerib vastavalt sauna 

andmetele kütmisele kuluvat aega ning seeläbi ka energiakulutusi. Kolm eelseadistatavat leilitüüpi võimaldavad 

sauna kütta mõne ekraanipuudutusega. Kui saun on soovitud ajaks valmis, lülita ekraanilt sisse Saunumi 

saunakliimaseade ja naudi hingamise kergust, mahedat kuumust ning eriliselt  lõõgastavat saunaelamust.



Toitepinge: 230 V 3 N  ˜

Kerise võimsus: kuni 9 kW / 12 kW (suurema võimsuse puhul 
tuleb kasutada täiendavat kontaktorplokki)

Turvalisus: ukseandur ja ülekuumenemiskaitse 

Mõõtmed: 225 mm x 160 mm x 61 mm

Sauna kaugjuhtimine

Saunum Leil Mobile abiga juhid sauna kus iganes parasjagu 

viibid. Seo WiFi-võrku ühendatud Mobile seade Saunum Leil 

mobiilirakendusega.  Sauna teavitused kuvatakse kasutaja 

mobiiltelefoni ekraanile.

Sauna kontroller

Puutetundlik  

juhtpaneel

Temperatuuri valik: 40‒100 °C

Kerise tööaeg: seadistatav kuni 12 h

Saunakliimaseade: 3 erinevat võimsust.
NB! kasuta kliimaseadet ainult 
leiliruumis viibimise ajal

Sauna 
eelseadistamine:

3 erinevat leilitüüpi
(temperatuur, saunaskäigu kestus, 
kliimaseadme võimsus)

Saunaskäigu 
ajastamine:

Sauna valmisoleku alguskellaaeg 
ning leili seadistus. Korduse funktsioon.

Teavitused: Saun valmis, kerise olek, uks on avatud, 
ülekuumenemise kaitse rakendunud.

Keeltevalik 
menüüs:

Erinevad keeled, sh eesti keel

Turvalisus: Ekraanilukk

Seadme mõõdud: 83 mm x 104 mm x 19,3 mm



Teadus ja tehnoloogia

Saunum – see on moodsate funktsioonidega 
saunaelamus, mis toob Sind lõpuks uude 
saunasajandisse. Saunum Leil juhtseadmega 
kontrollid sauna mõne puudutusega.  

Saunumi uuenduslikud saunakliimaseadmega 
elektrikerised pakuvad aga uutmoodi leilikogemust 
ning vähemalt viit saunatamise lahendust, mis 
loovad Sinu saunast lõõgastava SPA.

Saunumi patenteeritud õhukihtide 
segamise süsteem haarab saunaruumi lae 
alla tõusnud kõrvetava leiliauru, segab selle 
põrandapinna jahedama õhuga ja suunab 
pehme leili ühtlaselt tagasi. Nii on leiliviskamisel 
tagatud ühtlasem temperatuur ning hapnikuga 
segatud leiliaur laseb kergemalt hingata.

Veelgi lõõgastavama saunaelamuse loob 
kliimaseadmega kasutatav aroomisüsteem, 
mis segab lenduvad saunaõli aroomid 
leiliauruga. See on tervislik alternatiiv 
aroomõli kõrvetamisele kerisekividel.

Patenteeritud õhu soolaioonidega 
rikastamise meetodiga viib leiliaur sauna 
kliimaseadmesse lisatud Himaalaja soola-
pallidelt kasulikke soolaioone õhuringlusesse, 
nahale ja hingamisteedesse.



Klassikaline põhjamaine leilisaun
Temperatuur 60‒100 °C
Kliimaseadme kiirus 1
Saunakliimaseadme klapp 25% avatud

Niiske aururikas saun
Temperatuur 45‒60 °C. 
Kliimaseadme kiirus 2
Saunakliimaseadme klapp 100% avatud. 
Mida madalam temperatuur, avatum klapp 
ning suurem sauna kliimaseadme võimsus, 
seda rohkem tekib leiliviskamisel auru

Mahe sanaarium
Temperatuur 40‒55 °C
Kliimaseadme kiirus 1
Kui soovid niisket aururikast sanaariumit, hoia 
saunakliimaseadme klapp vähemalt 25% avatud

Soolaioonidega rikastatud saun
Temperatuur 40‒100 °C. 
Kliimaseadme kiirus 1
Saunakliimaseadme klapp 25% avatud. S
aunumi seadmetesse 
lisatud soolapallid toimivad iga temperatuuri 
juures, kui kasutad saunatamise ajal 
saunakliimaseadet

Lõõgastav aroomisaun
Temperatuur 40‒90 °C
Kliimaseadme kiirus 1
Saunakliimaseadme klapp 25% avatud.
Lisa saunaseadmele Saunumi saunaõli 
ning naudi!

www.saunum.com

saunumsaun saunumsauna

saunum saunum

Proovi erinevaid seadistusi ja leili viskamise intensiivsust 
ning lisa oma lemmikud juhtseadme leilitüüpide valikusse.

Lõõgastav saun ja kodune spa


