
2
8

2
9

Mimořádně velkoryse řešená 
Arena patří mezi největší akrylátové 
komerční vířivky na trhu vůbec. Svou 
nadstandardní kapacitou vyhovuje 
provozům s vysokou návštěvností, 
stejně jako třeba sportovním klubům. 
Až 12 osob současně se může 
oddávat relaxaci v této pohodlné spa.

Trysky rozložené do spirály jsou 
zde doplněny sestavou trysek ve 
tvaru obráceného W pro jedinečnou 
variabilní masáž. Elipsa vnějšího tvaru 
se díky svým čistým liniím stane 
ozdobou každé wellness zóny.

SPECIFIKACE MODELU

Rozměr skořepiny 343 × 258 × 79 cm

Rozměr s rámem 343 × 258 × 100 cm

Objem vody 2600 l

Váha bez vody 440 kg

Váha s vodou 3040 kg

Skořepina MassiveShell Construction 
výběr barev

ano 
2

Nastavitelný instalační rám ano

Izolace PU ano

Počet míst celkem 10–12

Celoobvodový přepad. žlábek Outflow ano

Počet odtoků 4

Dnová výpusť / výtlak pískové filtrace ano

MASáž

Počet trysek celkem 76

Vodní trysky 60

Vzduchové trysky 16

ŘízEní A OvLáDání

Řídicí jednotka USSPA iNtellismart ano

Řídicí systém ISM® ano

Ovládání na řídicí jednotce ano

Ovládání přes PC aplikaci 
(nutné připojit spa k lokální LAN síti)

ano

Samodiagnostika s možností protokolu ano

Sledování životnosti vybraných dílů ano

iNcontrol piezo tlačítka 4

TEChnOLOgIE

Masážní čerpadlo 1 1,5 kW + 3 hP

Masážní čerpadlo 2 1,5 kW + 3 hP

Vzduchovač komerční ano

Písková filtrace ano

Akumulační nádrž ano

Automatické snímání hladiny ano

Automatické dopouštění ano

Topení 9 kW Titanium Coil

UV lampa ano

Automatické dávkování chemie ano

Průtokoměr ano

Osvětlení ano

DALší STAnDArDní výbAvA

Madlo 1 / nerez

ArEnA
technické parametry a vybavení

Arena I Dino I Polo I Divan I Rondo I Master

Rádi vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami. 
Navštivte naše showroomy. 

Elektrické připojení:
 a)  k napojení masážní technologie – CYKY 5C x 2,5 jistič 20 A char. ”C„. 

Proudový chránič IΔn = 0,03 A do půdorysu spa.
 b)  k napojení filtrační technologie – CYKY 5C x 4 jistič 25 A char. ”C„. 

Proudový chránič IΔn = 0,03 A do prostoru filtrační technologie.
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