
saunum
base

kliimaseade puu- või 
elektrikerisega sauna

Saunum Base lahendab tänapäeva klassikalise puu- või elektrikerisega leilisauna peamised probleemid 

nagu temperatuuride kihistumine, lühike ning kõrvetav leil ja hapnikupuudus. Kerist täiendav ainulaadne 

saunakliimaseade Saunum Base mahub igasse sauna, tagades leiliviskamisel ühtlasema temperatuuri, 

pehmema ning õhurikkama leili. Himaalaja soolapallid ning seadme moodsad funktsioonid muudavad 

iga sauna lõõgastavaks spa elamuseks. 



5-ühes
kodune spa

Sobib kogu
perele

Mahe
pikk leil

Kerge
hingata

Tasakaalustatud saunaleili võimaldavad Saunum Base saunakliimaseadmed on disainitud mitmekülgse värvi- 

ja paigaldusvalikuga. Paigalda kliimaseade laudise peale, laudisesse süvistatult või hoopis integreeritavana. 

Puutetundlikult lülitilt on kliimaseadme juhtimine väga lihtne.

Saunum Base pakub ainulaadset leilikogemust ning 5-ühes lõõgastavat kodust spa lahendust. Saunumi 

seadmega on leil pehmem ning jahedama õhuga segatud leiliaur laseb kergemalt hingata. Leili saab visata 

sagedamini ning seetõttu on saunaõhk niiskem, tagades intensiivsema higistamise. Peale leili ei teki peavalu 

ega saunaväsimust. Naudi pehmet leilisauna, soolaioonidega rikastatud sauna, mahedat aururikast sauna, 

sanaariumit või aroomisauna.

saunum
base

kliimaseade puu- või 
elektrikerisega sauna



saunum base, saunum base short
laudise peale või süvistatult paigaldatav saunakliimaseade

Liigvoolukaitse

Toitekaabel, 1 faas

Laudisesse süvistatult paigaldades

Aroomisaunaks

Lihtsaks juhtimiseks

Komplektis

Vajab lisaks

Saunum saunaõli komplekt

Saunum puutetundlik lüliti (must või valge)

Kliimaseade, soolapallid 7 tk, pöördlüliti 

3 võimsust, õhutusava reguleerimine

Valge, must, mustriline

Ainult mustrilisel klaasil – sinine, punane, valge

60 W/75 W koos LED valgustusega, 230 V – 50/60 Hz

B1 A

Temperatuurikeskkonnale vastav, min 3 x 0,5 mm².
Välise lüliti puhul lüliti ja seadme vahel min 5 x 0,5 mm2.

Kaitsevõre

Saunakliimaseade

Korpuse värvivalik Harjatud teras, antratsiithall

Klaasi värvivalik

LED värvid

Saunum Base 2046 mm / Saunum Base Short 1789 mm

226 x 437 mm

30 kg

Seadme kõrgus

Seadme kõrgus koos kaitsevõrega* Saunum Base 2157 mm / Saunum Base Short 1900 mm

Seadme sügavus x laius

Seadme kaal

* Kaitsevõre on vajalik kasutada juhul kui seade on süvistatud laudise sisse. 

Ohutuskaugus kerisest vastavalt olemasoleva kerise juhisele. 
Kliimaseadme ees ei tohi olla takistusi ning jalgu ei tohi hoida 
lähemal kui 50 cm.

Ohutuskaugus

Võimsus, toitepinge

400 mm
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Liigvoolukaitse

Toitekaabel, 1 faas

Aroomisaunaks

Komplektis

Vajab lisaks

Temperatuurikeskkonnale vastav, min 5 x 0,5 mm2.

Saunum saunaõli komplekt

Kliimaseade, soolapallid 7 tk, puutetundlik lüliti (valge või must), kaitsevõre

3 võimsust, õhutusava reguleerimine

60 W, 230 V – 50/60 Hz

B1 A

Saunakliimaseade

Korpuse värv Nähtavad osad antratsiithall

Reguleeritav 1690 - 2300 mm

30 kg

Seadme kõrgus

Seadme sügavus x laius 226 x 423 mm

Seadme kaal

Ohutuskaugus kerisest vastavalt olemasoleva kerise juhisele. 
Kliimaseadme ees ei tohi olla takistusi ning jalgu ei tohi hoida 
lähemal kui 50 cm.

Ohutuskaugus

Võimsus, toitepinge

115 mm

1 1
50

 –
 1 

89
0 

m
m

1 6
90

 –
 2

 3
00

 m
m

423 mm

112–175 mm

226 mm

saunum base s
Integreeritav saunakliimaseade



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 hapnikurikka õhuga segatud leiliaur 

laseb kergemalt hingata. Leili saab visata 

sagedamini ning seetõttu on saunaõhk 

niiskem ja ka higistamine intensiivsem. 

Patenteeritud õhu soolaioonidega 

rikastamise meetodiga viib leiliaur 

saunakliimaseadmesse lisatud Himaalaja 

soolapallidelt kasulikke soolaioone 

õhuringlusesse, nahale ja hingamisteedesse.

Veelgi lõõgastavama saunaelamuse loob 

kliimaseadmega kasutatav aroomisüsteem, 

mis segab lenduvad saunaõli aroomid 

leiliauruga. See on tervislik alternatiiv 

aroomõli kõrvetamisele kerisekividel.

Kuidas Saunumi 
saunakliimaseade 
töötab?



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.

Lõõgastav saun ja kodune spa


