
Inteligentną saunę
Zbuduj z nami swoją

www.smartsauna.pl



Pod koniec całego dnia spędzonego w biurze z pewnością jesteś bardzo 

zmęczony. Ostatkiem sił odpisujesz na ostatnie maile. Zdalnie aktywuj 

saunę. Kiedy będziesz parkować pod domem, sauna będzie już nagrzana.

Wyobraź sobie podobną sytuację: jesteś w salonie. Chcesz udać się do sauny, 

ale nie chce się ci wstawać i co chwilę sprawdzać, czy sauna jest już nagrzana.  

Użyj tabletu, aby aktywować swój ulubiony program sauny i poczekaj na komunikat:  

„Sauna jest gotowa“.

Zdalne sterowanie sauną
W drodze do domu marzysz o relaksującym seansie saunowym? 
Możesz rozgrzać saunę aby była gotowa po Twoim powrocie.

Funkcje

Monitorowanie temperatury sauny za pomocą czujnika  
w suficie.

Cykle - system sam zadba o Twoją saunę

Korekta temperatury w celu wyrównania różnic 
temperatur  w saunie - między sufitem a ławami.

Awaryjne wyłączenie sauny w przypadku przegrzania.

Możliwość sterowania sauną za pomocą AppleHome

Funkcja klepsydry  
Możliwość ustawienia klepsydry odliczającej czas saunowania 
która migającym światłem poinformuje Cię o zakończeniu seansu.















Podstawowy pakiet

Rozszerzenia

Oszczędności finansowe

Nigdy więcej czekania

Inteligentne wyczucie czasu

Własne programy sauny

Jeśli sterujesz sauną za pośrednictwem Miniservera Loxone, nie potrzebujesz drogich urządzeń sterujących 

ani tabletów dotykowych od producenta sauny. Wszystkim zajmie się Loxone!

Nie musisz czekać. Sauna poinformuje Cię, że jest gotowa, na przykład poprzez powiadomienie telefo-

niczne, migające światła lub powiadomienia głosowe z głośników.

Dzięki sygnałowi świetlnemu (zmiana koloru, miganie lub specjalna dioda) sauna informuje, że nadszedł 

czas na przerwę. Nie musisz nieustannie sprawdzać godziny, a odpowiednio wcześnie dasz swojemu 

ciału szansę na odpoczynek od wysokich temperatur. Po wyjściu z sauny będzie na ciebie czekać ta sama 

relaksująca atmosfera.

Oprócz podłączenia czujnika temperatury i wilgotności zalecamy podłączenie do systemu również 

oświetlenia i audio. Zintegrować można również aromaterapię, wentylację i inne funkcje. Stwarza to 

doskonałą atmosferę i sprawia, że korzystanie z sauny jest jeszcze przyjemniejsze.









www.loxone.comwww.supine.eu www.smartmaker.pl

sterowanie piecem
za pomocą aplikacji

2 czujniki temperatury -  
1 przy suficie, 1 przy ławie

możliwość wysterowania 
wentylatora

sterowanie 
elektrozaczepem 

kontrakton 
w drzwiach

sterowanie oświetleniem 
w saunie, przedsionku oraz 
kinkietami zewnętrznymi 

możliwość podłączenia 
i sterowania oświetlenia 

zewnętrznego

Audio

Audioserver to doskonały dodatek dla zwykłych słuchaczy 
muzyki, ale także audiofilów. Twoja ulubiona muzyka 
automatycznie zaraz po wejściu do sauny.

Obsługa: Spotify / Apple AirPlay2 / TuneIn / Ulubiona muzyka z USB

Komunikaty głosowe o rozpoczęciu i zakończeniu seansu (funkcja klepsydry)

Komunikaty głosowe o osiągnięciu żądanej temperatury







Touch - panel dotykowy

Tablet na wejściu

Ukryty Panel dotykowy za pomocą którego możesz 
sterować wszystkimi funkcjami swojej sauny:

Tablet umożliwi Ci zarządzanie wszystkimi funkcjami swojej 
sauny. Możesz modyfikować swoje seanse, dostosowywać 
nastrój oraz tworzyć swoje ulubione playlisty muzyczne na 
kąpiele saunowe.

Pogłaśniać/przyciszać muzykę oraz zmieniać utwory

Zmieniać nastrój oświetleniowy

Sterować piecem, zmieniać temperaturę

Ustawiać klepsydrę do saunowania
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Skontaktuj  
się z nami

Porozmawiajmy o Twojej 
inteligentnej saunie
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