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Orion -kiuas on valmistettu kestämään kaikista vilkkaimmissa 

saunoissa. Tämän kiukaan ehdottomasti parhaita ominaisuuksia ovat 

sen pitkäikäiset vastukset, ylläpidon yksinkertaisuus, valtaisa kivitilavuus 

sekä ruostumattomat teräsosat. Orion lujuus ja suorituskyky tekevät 

siitä varman valinnan kaikkiin julkisiin saunoihin.

Mikä erottaa Orionin muista kiukaista? Orionissa vesi höyrystyy juuri 

oikeaan aikaan tuoden jatkuvan lämmön! Toisin kun Orionissa, suurin 

osa kiukaista sihisee voimakkaasti löylyä heitettäessä. Orionissa kivet 

varastoivat sopivan määrän lämpöä, jotta kiuas tuottaa hiljalleen höyryä 

kuten savusaunassa. Löylyvesi valuu kiukaan sivuille edesauttaen 

höyryn tasaista muodostumista. Saunatilassa on miellyttävä, ajoittain 

nouseva lämpötila, johon saunojan kehon on helppo tottua.

Orion on uusin lisä SAWO:n kestävien kiukaiden tuoteperheeseen. 

Saatavilla 9, 10.5 ja 12 kW.

On tullut aika esitellä... Orion. 
Kiuas, joka kestää.



Orionissa löylyvesi virtaa ylimpien kivipinojen lävitse osuen 

hiljalleen sivuilla oleville kivikerroksille. Vesi ei haihdu pois 

välittömästi, vaan höyrystyy vähitellen, koska kiukaan 

kivet ovat juuri sopivan kuumia. Vähitellen tapahtuva 

höyrystyminen lämmittää ilmanlämpötilaa asteittain tehden 

saunakokemuksesta entistä miellyttävämmän.

Orion lämmittää saunahuoneen aina sopivan lämpimäksi. 

Kiukaan sisällä kulkeva ilma on kohdistettu yhteen suuntaan, 

jossa sisäänrakennettu hormi lämmittää alaosasta tulevan 

kylmän ilman. 

Parempi Kiukaan Ilmanvaihto

Orionissa vastukset on erotettu kivistä. Erottamisella on 

ehkäisty jännityksen muodostumista erittäin kuumien 

vastusten ja kivien välille. Näin kivet eivät taivuta tai kuluta 

vastuksia pidentäen samalla huomattavasti vastusten 

käyttöikää.

Pidennetty Vastuksien Käyttöikä

Asteittainen höyrynmuodostuminen

Orionissa on ainutlaatuinen lämmitysrakenne, jonka myötä 

kiukaan korjaus ja huolto on todella näppärää. Kiukaan 

vastukset ovat yhtenä osana, joka voidaan irroittaa 

nostamalla kahvoista ylöspäin. Lisäksi kaikkia kiviä ei tarvitse 

poistaa sähkökytkentöjen ja vahingoittuneiden vastusten 

vaihtamisen ajaksi.

Helppo Vastuksien Huolto

KYLMÄ ILMA

KUUMA ILMA

VESI



Irrotettavat Osat

Vesisuoja

Vastustuki

Säädettävät jalat

Orionin alaosan metallirimat ovat irroitettavissa. Saat 

vapautettua valitun riman nostamalla ja liuttamalla poispäin. 

Alimman riman poiston kautta pienten kivenpalasten 

poistaminen on vaivatonta.

Vesisuoja ohjaa ylimääräisen veden virtaamaan sivujen 

kivikerroksiin. Vähitellen tapahtuva höyrystyminen nostaa 

asteittain huoneen kosteustasoa.

Lämpötilan noustessa todella kuumaksi voivat vastukset 

vääntyä tai käyristyä. Vastustuki estää vastuksia 

koskettamasta toisiinsa lisäten näin vastusten käyttöikää.

Säädettävät jalat auttavat löytämään juuri oikean tasapainon 

saunassa. Vain jalkoja kiertämällä saat kiukaan tukevasti 

asennettua.

Alimmaisen Kiven Poisto

Tämä on yksi Orionin parhaista ominaisuuksista! Kiukaan 

kuljettaminen, puhdistaminen, huoltaminen ja osien 

vaihtaminen on todella helppoa irrotettavien osien myötä.

VESI



 » Kestävin vaihtoehto julkisiin saunoihin

 » Kivet eivät kosketa vastuksia

 » Kätevä vastuksien irroittaminen

 » Irrotettavat alaosan metallirimat

 » Hyvin ilmastoitu lämmitysosa

 » Lämpiää nopeasti

 » Valtaisa kivitilavuus

 » Tehty ruostumattomasta teräksestä

ORION
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OHJAIMET

Classic 2.0

Saunova 2.0

Classic 2.0 -ohjain on päivitetty versio aikaisemmasta 

Classic -mallista. Ensiluokkaista Classic 2.0 on sen mutkaton 

käyttöliittymä, josta löytyy kaikki tärkeimmät toiminnot 

saunan ohjaukseen. Yksilöidympään saunakokemukseen 

suosittelemme lisävarusteena combi-, valonhimmennin sekä 

tuuletintoimintoja.

Classic
Classic-ohjain on yksi perinteisimmistä ohjaimistamme. 

Tämä tyylikäs ovaalin muotoinen ohjain tulee varusteltuna 

yksinkertaisilla toiminnoilla saunasi hallintaan. Näitä toimintoja 

ovat esiasetusaika, lämpötilansäädin ja valonohjausnappi 

sekä lisävarusteena saatavilla olevat combi, valonhimmennin 

ja tuuletintoiminnot.

Innova Stainless Steel Touch Control
Tällä kosketusnäytöllisellä ohjaimella on mahdollista hallita 

kaikkia saunan toimintoja. Asetuksia on helppo muokata 

vastaamaan omia mieltymyksiä. Ajastin voidaan asettaa 

tietylle päivämäärälle ja ajalle sekä haluttuun lämpötilaan ja 

kosteusasteeseen. Tämä ohjain sopii täydellisesti sinulle, 

joka haluat saada enemmän irti saunakokemuksestasi.

Saunova -ohjain on täydellinen valinta pienen kilowattin 

kiukaille. Sitä voidaan käyttää kaikisssa korkeintaan 9 kW 

kiukaisssa.  

Toiminnallisuus, design ja laatu ovat olleet tärkeimpiä 

elementtejämme Saunova 2.0 -mallin luomisessa. Laitteisto, 

käyttöohjelma ja toiminnot saattavat Saunova 2.0:n aivaan 

omaan luokkaansa.

www.sawo.com


