
Hydrosan: Wanna SPA z hydromasażem
Niagara 911

Symbol: Niagara 911 180x100

Pompy:
Pompa wirowa (wodna) 1.5HP (110W)●

Pompa do dysz Powietrznych (JACUZZI) 0.6HP (400W)●

Podgrzewacz wody 1,5KW (1500W) Służy do podtrzymania temp. wody w wannie●

Dysze razem 41 szt:●

23 szt dysz powietrznych + 2 szt dysze Powietrzne LED●

16 szt małych dysz wodnych●

1 szt dysza szeroka wodospadowa na plecy●

Poszczególny wykaz dysz:
23 szt dysz powietrznych w dnie wanny (masaż igiełkowy) + 2 szt dysze LED●

4 szt małe dysze wodne Hydro Jet w miejscu siedzenia masaż pleców●

1 szt szeroka dysza wodospadowa do masażu pleców●

2 szt małe dysze wodne Hydro Jet na stopy●

10 szt małe dysze wodne Hydro Jet po bokach wanny●

Łączna ilość dysz 41 szt ! 

Funkcje
Podgrzewanie wody! Dzięki tej funkcji woda w wannie nigdy nie wystygnie moc grzałki 1500w1.
!!!
Dysze ze stali nierdzewnej2.
Dotykowy panel kontrolny z wbudowanym radiem oraz funkcją bluetooth3.
Kąpiel ozonowa4.
Wodospad wzdłuż wanny oraz drugi mały na plecy5.



Wodospad do nalewania wody6.
Elegancka słuchawka prysznicowa wielofunkcyjna7.
Przełącznik zużycia wody8.
Przełącznik zmiany intensywności9.
Regulator ciepłej/zimnej wody10.
Cyrkulacja wody11.
Elegancka wygodna poduszka12.
Odpływy wody13.
Kontroler dysz powietrznych14.
Czujniki poziomu wody (2 szt.): dzięki tej funkcji pompę wody można uruchomić dopiero wtedy15.
kiedy w wannie będzie odpowiedni poziom wody

Koloroterapia w wannie:
21 szt Światełek LED 7 kolorów zamontowane:●

7 szt LED na obudowie wanny oraz 14 szt w środku w wannie●

1 Dodatkowa Funkcja/Regulacja napowietrzana dysz wodnych (regulacja siły masażu)●

Wanna jest na stelażu ze stali nierdzewnej●

1 obudowa widoczna na zdjęciach jest w zestawie (wanna posiada obudowę z trzech stron: dwa●

krótkie boki oraz jeden długi od frontu)
1 sterylizacja ozonowa●

magistrala powietrzna równoległa (każda dysza zasilana oddzielnie)●

magistrala wodna szeregowa (dysze połączone w zamkniętym obiegu)●

Chromoterapia/koloroterapia w wannie:  
Kolor czerwony - pobudza, wspomaga krążenie, dodaje energii.●

Kolor zielony - uspokaja i poprawia nastrój, dodaje pewności siebie, wspomaga przemianę materii.●

Kolor niebieski - uspokaja i wycisza, wspomaga leczenie reumatyzmu i chorób gardła.●

Kolor fioletowy - reguluje pracę gruczołów układu hormonalnego, a szczególnie przysadki●

mózgowej, wspomaga budowę białych ciałek krwi, pomocny przy leczeniu chorób płuc, wątroby i
nerek.

Zabezpieczenia w wannie:
zabezpieczenie pompy wodnej przed przegrzaniem oraz przebiciem1.
zabezpieczenie pompy powietrznej przed przegrzaniem oraz przebiciem2.
zabezpieczenie podgrzewacza przed pracą bez wody oraz bez uruchomionej pompy wodnej3.
zabezpieczenie podgrzewacza przed przegrzaniem oraz przebiciem4.
zabezpieczenie pompy wodnej przed pracą bez wody w systemie5.
zabezpieczenie główne przed przebiciem6.

 
UWAGA
Jeżeli zamierzasz kupić wannę z Hydromasażem, obowiązkowo w niej musi być funkcja dezynfekcji
ozonowej, dzięki tej funkcji drenaż wanny będzie pozbawiony bakterii, glonów i innych



zanieczyszczeń. Dodatkowo nigdy nie będziesz czuł nieprzyjemnego zapachu podczas dłuższego
nieużywania wanny
Dezynfekcja Ozonowa eliminuje nieprzyjemne zapachy z wody, woda zawsze będzie czysta!!!
Wielu użytkowników wanien z hydromasażem skarży się na nieprzyjemny zapach, a to dlatego bo nie
mają dezynfekcji ozonowej bądź z niej nie korzystają podczas kąpieli.

Więcej informacji o firmie znajdziesz na stronie Hydrosan oraz tutaj.

KONTAKT

Hydro San Sp. z o.o. 

E-mail: biuro@hydrosan.eu

WWW: www.hydrosan.eu

Tel: +48 666 696 306
Adres:
Świdry 104C,
21-400 Łuków
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