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ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ:

De Zeus is vergelijkbaar met saunakachel Olympic, maar er isDe Zeus is vergelijkbaar met saunakachel Olympic, maar er is  
een groot verschil. Zeus heeft namelijk een mantel vaneen groot verschil. Zeus heeft namelijk een mantel van  
soapsteen, waardoor deze een gigantische warmtebuffer heeft.soapsteen, waardoor deze een gigantische warmtebuffer heeft.  
warmte word langer vastgehouden, waardoor de kachel een nogwarmte word langer vastgehouden, waardoor de kachel een nog  
lager verbruik heeft. Zeus is 67x67x94cm incl mantel en islager verbruik heeft. Zeus is 67x67x94cm incl mantel en is  
toepasbaar voor een sauna van 20m³ tot 45m³. Net als onzetoepasbaar voor een sauna van 20m³ tot 45m³. Net als onze  
andere sauna gaskachelsystemen is Zeus tevens zeer veilig. Hetandere sauna gaskachelsystemen is Zeus tevens zeer veilig. Het  
verbruik en dus verbruik en dus de energiekosten zijn 3 tot 4 keer lagerde energiekosten zijn 3 tot 4 keer lager dan bij dan bij  
een elektrische saunakachel. Ook is een elektrische saunakachel. Ook is geen krachtstroom-geen krachtstroom-  
aansluiting nodig aansluiting nodig voor onze sauna gaskachels.voor onze sauna gaskachels.

Zeer lage energiekosten
 

Geen krachtstroom nodig

Korte opwarmtijd

Uitstoot van bijna 0% 
en geen overlast voor de
omgeving

Opgietingen/Löyly zijn mogelijk
 

Nederlands product
 

Gemakkelijk te installeren

Weinig onderhoud nodig

Goedgekeurd en gecertificeerd
door keuringsinstituut KIWA
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VENTILATOR

SPIRAAL RVS EINDBUIS

SAUNA -
GASBRANDER

Sauna-gasbrander 

Spiraal en mantel

RVS Rooster

De gasbrander wordt afgesteld op 15-23 kW
en kan op verschillende typen gas (Butaan,
Propaan of aardgas). De brander werkt met 
een ontstekingspin in plaats van Ionisatiepin, 
wat storingen voorkomt. Dit is uniek wereldwijd

De spiraal en de mantel worden handgemaakt. 
De spiraal van de Zeus is totaal 9 meter lang en 
heeft standaard een boveninvoer. Onderinvoer is 
optioneel. De mantel is van speksteen, wat als enorme 
warmtebuffer dient. Hierdoor is de kachel zeer zuinig.

Bovenop de mantel komt een RVS rooster 
voor ongeveer 40 kg saunastenen

Ventilator 

Besturing

Branderbuis

De geluidsarme ventilator werkt op 220V 165 Watt.
Deze heeft geen krachtstoom nodig

De temperatuurregelaar werkt met twee sensors 
of voelers. Deze regelen de Sauna-temperatuur 
en de maximale temperatuur.  Standaard wordt er 
een basis besturing geleverd met 3m brandveilige
kabel.

De Branderbuis is van RVS.
Bij de doorvoer is de diameter 180mmx250mm. 
Hiervan worden er twee meegeleverd. 

Installatie
Wij adviseren om de Zeus te laten installeren door 
SaunaTechnics. Installatie door uzelf 
met bijgeleverde handleiding is ook mogelijk.
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