Your Partner in Sauna Gasheating

UW VOORDELEN
Tot 70% besparing op bedrijfskosten vergeleken met
elektrische ovens
Hoe groter uw systeem, hoe winstgevender de

De Classic Line
De sauna gaskachel voor de commerciële markt!
In de saunawereld is de belevingscultuur in opmars en wordt steeds
populairder zowel in Nederland als het buiten de grenzen. Cabines
van meer dan 100 m² en meer dan 150 gasten vormen een structurele
uitdaging, niet alleen voor de saunabouwers, maar ook voor de
exploitanten, die de investering en de jaarlijkse bedrijfskosten
moeten beheren. Hierin biedt Saunatechnics u de ideale oplossing
met zijn Classic Line. Je kunt een confectie pak kopen of een pak op
maat laten maken. Saunatechnics biedt met de Classic Line u beide
mogelijkheden aan. De Classic Line is beschikbaar vanaf 24 kW tot
wel 200 kW. Met de Classic Line gaskachels kunt u tot 70% aan
energiekosten per jaar besparen in de vorm van een standaardoplossing en een individuele oplossing op maat op basis van uw wensen en
eisen.
Met de toenemende omvang van de sauna’s en het aantal sauna’s
wordt de Classic Line-kachels steeds zuiniger voor u.
Daarnaast kan de restwarmte rendabel worden ingezet voor zoals het
gebruik van douches en vloeren.
De kachels van Saunatechnics vallen niet alleen op door hun hoge
kosteneffectiviteit, ze zorgen ook voor krachtige infusies en worden
gekenmerkt door hun effectieve warmteopslag. Nog een voordeel is
de decentrale, robuuste en onderhoudsarme techniek.

Classic Line is
Hoog rendement met zijn eindbuis of warmtewisselaar
Tijdloos design
Grote hoeveelheid bufferstenen zeer geschikt voor
opgietingen
Milde saunaklimaat
Verminderde CO2-vervuiling
Laag geluidsniveau
Geen krachtstroom nodig voor installatie
KIWA gecertificeerd als saunakachel
Made in Holland 35 jaar ervaring
Meest efficiënte en kwalitatieve sauna gaskachel op de
markt. Ergens anders goedkoper wij betalen het verschil.!
Een van de eerste sauna gaskachel is geplaatst in 1980
welke vandaag de dag nog altijd dagelijks operationeel is.
Wij zeggen dan ook een sauna gaskachel van
SAUNATECHNICS is voor LIFE!
Wij adviseren u graag over manieren om uw sauna's
goedkoop te exploiteren.

De prijs en kwaliteitverhouding van de Classic Line is met zijn
hoogwaardige kwaliteit gunstig.

+31 561 618553
INFO@SAUNAGASHEATING.COM

TECHNISCHE GEGEVENS
Classic line

Classic 30

Classic 60

Classic 90

Sauna Volume

M3

40- 60 m3

60-120 m3

120- 180 m3

Vermogen

kW

22-30 kW

44-60 kW

64-90 kW

SaunaTechnics Branders

Stuk

1

2

3

Ventilator Classic line

Stuk

1

1

1

Gewicht inclusief mantel

Kg

90

120

140

Gewicht periodite stenen

Kg

200

300

400

Besturing

Stuk

1

1

1

Gasdruk aardgas

mbar

20- 60

20-60

20-60

3/8 – 1/2

3/8 – 1/2

3/8 – 1/2

Gas aansluiting
Gas verbruik

M3/h

2.2 - 3

4.4 - 6

6.4- 9

Stroom aansluiting

V/hz

220/50

220/50

220/50

LXBXH

90x90x100cm

Mtr

12

18

24

Besturing - Ventilator

mm2

5x1

5x1

5x1

Besturing - Kachel voeler

mm2

2x2.5

2x.2.5

2x2.5

Besturing - Bank voeler

mm2

2x1

2x1

2x1

Besturing - Brander

mm2

3x2.5

3x2.5

3x2.5

Afmeting spiraal met mantel
Eindbuis max

100x100x 100cm 110x100x110cm

Alle afmetingen van de spiralen zijn bij benadering.
Gecertificeerd volgens de verordening gasapparatuur (EU) 2016/426. Certificaat CE-0063CS3981

Kenmerken:
De Classic line wordt geleverd:
Spiraal met verstelbare RVS pootjes
Stalenmantel met verstelbare RVS pootjes en RVS rooster
Dubbelwandige RVS Brander buis met veiligheidsconsole
Eindbuis staal

Brander
Geschikt voor aardgas 24 - 30 kW per brander

Spiraal
Stalen buis EN 10219, lengte afhankelijk van het
model 22 - 32 m buislengte, verstelbare
roestvrijstalen voetjes.

RVS slang met 2 klemmen

Branderbuis

Veiligheidsschakelaar

Dubbelwandig RVS

Saunagas brander new model
Ventilator Classic line met temperatuurbeveiliging

Rooster

Besturing Professioneel

RVS

Brandwerende wanddoorvoer

Ventilator

Handleiding plus certificaat

Laag geluidsniveau met temperatuurvergrendeling

Besturing
Professioneel met 2 sensors optioneel met turboknop

Saunatechnics BV
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