SAUNATEC GROUP Oy
HELO HSS M - ja HST M -HÖYRYGENERAATTORI

Käyttö- ja asennusohje malleille:
HELO HSS M 34, 47, 60, 77.
HELO HST M 90, 120, 140.

7014120

314 SHS 55 B
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Tekniset tiedot:
• Jännite: 400V 3N 50Hz (230V 1N 3,4 – 7,7 kW).
• Tehovaihtoehdot: 3.4kW-14kW.
• Kotelointiluokka: IP 20.
• Vesisäiliön materiaali: AISI 304, teräs.
• Kaksiportainen ohjaus lämpövastuksille.
• HSS- höyrystimen mitat 325 x 315 x 185 mm
• HST- höyrystimen mitat 410 x 400 x 200 mm
Käyttö:
• Automaattinen tyhjennys- ja huuhteluohjelma.
• Automaattinen täyttö ja vedenpinnan säätö.
• Lattia- tai seinäasennus.
• Digitaalinen ohjauskeskus.
- Lämpötilan säätö
- Ajan säätö
- Valojen ohjaus
• Ohjauskeskuksen asennus höyryhuoneeseen sallittu.
• Tarkoitettu sekä koti- että ammattikäyttöön.
Huolto:
• Vaihdettavat vastukset (3 kpl), joista yksi on lämpösulakkeella varustettu.
• Komponentit helposti vaihdettavissa:
- Piirikortti
- Lämpövastukset
- Pinta-anturi
Lisävarusteena höyrystimeen saa kalkinpoistoaineen täyttöosan (Descale Kit), jonka kautta
sitruunahapposeos on helppo kaataa tankkiin.
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KÄYTTÖ JA ASENNUS
HSS M - ja HST M -höyrygeneraattorit on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan höyrykylpytilojen
lämmittämiseen. Höyrygeneraattorin käyttö muualla kuin siihen tarkoitetussa tilassa saattaa
vahingoittaa rakenteita.
Valmistaja ei vastaa vastoin käyttötarkoitusta asennetusta tai väärin käytetyn laitteen aiheuttamista
vahingoista.
Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon täytyy vesi- ja höyryputkiliitännät tehdä huolellisesti.
Jatkosten tulee olla tiiviitä, mikä varmistetaan, kun ruuviliitoksissa käytetään vähintään
kierreteippiä. Jatkosten juottaminen on kuitenkin suositeltavaa.
Höyrygeneraattori tulee sijoittaa vedeltä ja kosteudelta suojattuun paikkaan. Ilmanvaihdon on oltava
hyvä, sillä laite tuottaa lämpöä. Suositeltava etäisyys sivulla ja yläpuolella oleviin rakenteisiin on
vähintään 30 cm. Sijoituspaikkaa suunniteltaessa on otettava huomioon myös laitteen huoltoon
vaadittava tila.
Tankin tyhjentämistä varten laitteen läheisyydessä on oltava viemäri.
Höyrygeneraattori voidaan asentaa seinälle. Kun höyrystin asennetaan seinälle on käytettävä
seinämateriaaliin soveltuvaa kiinnitystapaa ja kiinnitysruuveja. HSS-höyrystin painaa vedellä
täytettynä n. 13 kg ja HST-höyrystin 17 kg.
Käytettäessä automaattista tyhjennysventtiiliä on huomioitava, että tyhjennysputki tarvitsee sopivan
kaadon viemäriin päin.
HSS M ja HST M -höyrystimen asennus
Lämpötila-anturi.

Ohjauskeskus

Vesiliitäntä 400V 3N~

OK

ON

OK

O FF

ON

O FF

Painonappi

Höyrysuutin

Tyhjennys

Ohjauspanelin ja painonapin sijoitus

Höyrystimen seinäkiinnitysreiät 3 kpl

Ohjauskeskus voidaan asentaa joko höyryhuoneeseen tai sen ulkopuolelle. Jos ohjauspaneeli
asennetaan höyryhuoneen ulkopuolelle, on käytettävä aina erillistä termostaattia, joka kytketään
piirikortille.
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HÖYRYSTIMEN LIITÄNNÄT
Pääkytkin

Sähköliitäntä

Tyhjennysventtiilin
Ohjaus- kaapeli
keskuksen
kaapeli

Mitat
Vesiliitäntä
Ylipaine
venttiili
ja kalkinpoiston
lisävaruste
Höyryn
ulostulo

H

HSS
H = 325
W = 185
D = 315

HST
H = 410
W = 200
D = 400

D
W

Vesi- ja höyryliitäntä
Liitä laitteen pakkauksessa oleva ¾” taipuisa vesiliitäntäletku laitteessa olevasta vesiliitännästä
(katso kuva) talon kylmävesiverkkoon. Vedenpaineen tulee olla vähintään 0.2 baria ja korkeintaan
10 baria. Vedensyöttöputkessa tulee olla manuaalinen sulkuventtiili, jolla veden tulo saadaan
katkaistua, jos laite on poissa käytöstä pidemmän aikaa.
Asennuksessa tulee noudattaa paikallisia määräyksiä.
Höyryputken liitännässä suositellaan vähintään 18x16 mm (höyrystimen teho 3,4 kW-9,5 kW) ja
22x20 mm (höyrystimen teho 12,0 kW- 14,0 kW) kupariputken tai vastaavan kokoisen
lämmönkestävän silikoniletkun käyttöä. Höyryputken läpimitan tulee olla kauttaaltaan sama.
Höyryputken tulee nousta tai laskea höyrygeneraattorista höyryhuoneeseen, EIKÄ putkeen SAA
tehdä vesilukkoja tai -taskuja. Höyryputkessa muodostuvan kondenssiveden tulee kulkea vapaasti
höyryhuoneeseen tai takaisin höyrystimeen. Jos höyrygeneraattoriin on kytketty hajustepumppu,
putkiston kaadon tulee olla aina höyrystimestä poispäin, jotta tankkiin ei pääse kemikaaleja.
Höyryputken pituudeksi suositellaan korkeintaan 5 metriä.
Höyryputken lisäeristys on suositeltavaa sekä turvallisuussyistä että putkessa tapahtuvan veden
kondensoitumisen estämiseksi.
VAROITUS: Kuuma höyry voi aiheuttaa palovammoja.
Höyrystimen tankin tyhjentämiseen tarkoitettu sähkökäyttöinen magneettiventtiili asennetaan
tyhjennysputkeen. Höyrystimessä voidaan käyttää myös manuaalista tyhjennysventtiiliä.
(Lisävaruste)
Höyrystimen tankki on hyvä tyhjentää jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä toimenpide
pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää kalkkikertymiä.
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SÄHKÖLIITÄNNÄT
Höyrygeneraattori kytketään puolikiinteästi rakennuksen sähköverkkoon. Paikalliset
asennusmääräykset on otettava huomioon.
Höyrystin

Teho
KW

Sulake
A

Kaapeli
3N~ mm²

Huonekoko
m³ *)

HSS 34
HSS 47
HSS 60
HSS 77
HST 90
HST 120
HST 140

3,4
4,7
6,0
7,7
9,5
12,0
14,0

10
10
10
16
16
20
25

5x1,5S
5x1,5S
5x1,5S
5x2,5S
5x2,5S
5x4S
5x6S

1,5-2,5
2,5-5
5-7
7-10
10-12
12-15
15-18

Sähköliitännät saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattimies.
*) Raskasrakenteiset seinät kuten betoni, tiili tai kivi tarvitsevat suuremman tehon lämmetäkseen.
Myös ilmastointi lisää tehontarvetta.
Tarvittava teho voidaan arvioida oheisen kaavan mukaan.
Tilavuus (m3) x K1 x K2 = Tehontarve (kW)
Ilmastointi
Ei ilmastointia
Akryyliseinä
Kevyt seinä: levy + kaakeli
Raskas seinä: kivi, betoni +kaakeli

K1 = 0,75
K1 = 0,52
K2 = 1,00
K2 = 1,25
K2 = 1,50

Höyrystimen kaksiportainen ohjaus:
Höyrystimen lämpövastuksien ohjaus on kaksiportainen.
Esimerkki:
Asetettu lämpötila on +43 °C. Lämpötilan saavutettua +43 °C kaksi vastusta kytkeytyy pois
kontaktorin avulla ja yksi vastus jää pitämään yllä lämpötilaa piirikortilla olevan releen kautta.
Lämpötilan pudottua yhden asteen ( 1 °C) kaikki vastukset kytkeytyvät takaisin päälle. Jos
lämpötila nousee asetetusta yhden asteen (1 °C) kaikki vastukset kytkeytyvät pois päältä. Näin
saadaan aikaan tasainen höyryntuotto koko käytön ajaksi.

5

KYTKENTÄKAAVIOT

HSS M 3,4 kW - 7,7 kW
3 N~ 400 V - 415 V
1 N~ 230 V - 240 V
50 - 60 Hz
Vastukset

3 N~

Kontaktori

6

2

5

1

Tankki
Lämpösulake

Pääkytkin

PE

1 N~

L3

L3

L2

L2

L1

L1

N

N

N

N

Gr

Gr

Kannen maadoitus

Yläraja S2

Vesiventtiili /
tyhjennys
230 V AC

Vesiventtiili /
täyttö
230 V AC

L

N

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

A K S1 S2 TX RX +5 0

N

Va
Pu Sarjaliikenne
Vi MIDI-ohjaimeen
Ke

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

Alaraja S1

Va Termostaatti
Pu

Pinta-anturi

Va
Ke
Painonappi
Vi
Ru

Hälytys 12 V DC
Valo-ohjaus opto 24V DC max 50 mA
Ulkopuolinen jännite

354 SHS 32 A

6

HST M 9,5 - 14 kW
3 N~ 400 V - 415 V
50 - 60 Hz
Vastukset

3 N~

Kontaktori

6

5

L3
L2

2

1

L1

Tankki

N

Lämpösulake

N
Gr

Pääkytkin

Kannen maadoitus

Pinta-anturi

PE

Yläraja S2

Vesiventtiili /
tyhjennys
230 V AC

Vesiventtiil /i
täyttö
230 V AC

L

N

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

A K S1 S2 TX RX +5 0

N

Va
Pu
Vi
Ke

Sarjaliikenne
MIDI-ohjaimeen

Va
Ke
Vi
Ru

Painonappi

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

Alaraja S1

Va
Pu

Termostaatti
Hälytys 12 V DC

354 SHS 33 A
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HÖYRYSTIMEN JA LISÄOSIEN ASENNUS

Lämpötila-anturi.

Ohjauskeskus

Vesiliitäntä 400V 3N~
OK

ON

OK

O FF

ON

O FF

Painonappi

Höyrysuutin

Lattiakaivo

Ohjauskeskus voidaan asentaa myös höyryhuoneen sisälle. Jos ohjauskeskus asennetaan
höyryhuoneen ulkopuolelle tai ohjauskeskus asennetaan alas niin, että sen oma termostaatti ei näytä
oikeaa lämpötilaa, on käytettävä erillistä termostaattia, joka kytketään suoraan piirikortille ja
asennetaan kuvan mukaisesti 170 cm:n korkeudelle lattiasta, mieluimmin oven vastakkaiselle
seinälle.
Painonappia käytettäessä on aina asennettava mukana tuleva rajoitintermostaatti, joka estää
lämpötilan nousun yli +50 °C. Katso erillistä asennuskuvaa ja kytkentäkuvaa.
Höyrysuutin / suuttimet asennetaan n. 20 – 40 cm lattiasta, penkin tai istuimen alle, tai seinään
siten, ettei kuuma höyry pääse polttamaan jalkoja. Suuttimien asennuksessa on varmistettava myös,
ettei niihin pääse koskettamaan tahattomasti. Höyryn lämpötila on + 100 °C ja se voi aiheuttaa
palovammoja.
Termostaatti asennetaan 170 cm:n korkeuteen, mieluimmin oven vastakkaiselle seinälle.
Termostaatin asennusreikä kannattaa tiivistää sopivalla massalla, jotta kosteus ei kulkeudu
rakenteisiin. Termostaatti kytketään suoraan höyrystimen piirikortille, katso kytkentäkuvaa.
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MIDI – OHJAUSKESKUS HSS M JA HST M –HÖYRYSTIMEEN

Valojen ohjaus
Lämpötilan näyttö

Ajan näyttö

Lämpötilan säätö 25 - 50 °C

OK

Ajan säätö 0 - 4 tuntia
Lämpötila sensori

ON

OFF

Höyrystin päälle / pois

Digitaalinen ohjauskeskus
-ON / OFF - painonappi höyrytoiminnan käynnistämiseen / pysäyttämiseen
-OK-painike
- Kylpemislämpötilan valintapainike (lämpötilan näyttövilkkuu)
- Kylpemisajan valintapainike (ajan näyttö vilkkuu)
plusnäppäin (+) ajan sekä lämpötilan arvon asettamiseen ylöspäin
miinusnäppäin (-) ajan sekä lämpötilan arvon asettamiseen alaspäin
-Valojen ohjauspainike, optokytkin max 24 V DC, 50 mA, (normal open)
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Ohjauskeskuksen toiminta
Höyrystin käynnistetään ohjauskeskuksesta painamalla ON-OFF painiketta. Tämän jälkeen
lämpötilanäyttö alkaa vilkkua. Lämpötilaa voidaan säätää + tai – painikkeilla asteen tarkkuudella
25 °C – 50 °C välillä. Jos näytössä oleva astemäärä on oikein, voidaan OK-painiketta painamalla
siirtyä aikanäyttöön. Vilkkumisen aikana voidaan aikaa säätää + tai – painikkeilla minuutin
tarkkuudella 90 minuuttiin asti, jonka jälkeen näyttö siirtyy tuntinäyttöön, max. 4 tuntia.
Kun aikaa on jäljellä 90 minuuttia, näyttö siirtyy minuutin tarkkuuteen. Sitä ennen näytetään vain
jäljellä olevia täysiä tunteja.
Valojen ohjaus
Valoja voidaan ohjata ohjauskeskuksen painikkeella, jolloin painonapin vieressä oleva led -merkkivalo syttyy.
Piirikortilla olevat liittimet LC1 ja LC2 ovat valo-ohjausta varten. Piirikortille tuodaan
ulkopuolinen jännite
24 V DC, joka kytketään liittimeen LC1. Valopainiketta painettaessa piirikortilla oleva transistori
siirtää jännitteen liittimeen LC2, joka ohjaa varsinaista valoyksikköä.

PAINONAPPI

Led merkkivvalo

ON - OFF painike

Painonapin toiminta
Käynnistettäessä painonapilla höyrystin käy 30 minuuttia: painonapin yläpuolella oleva led merkkivalo syttyy. Höyrystimen aikaa ei voi säätää, vaan se pysähtyy itsestään. Höyrystin voidaan
pysäyttää painamalla painonappia myös ennen kuin aika on kulunut loppuun, jolloin led-valo
sammuu. Höyrystin voidaan halutessa käynnistää uudelleen.
.
HUOM. Painonappi-ohjausta käytettäessä höyrystimen mukana pakkauksessa oleva
rajoitintermostaatti on aina asennettava. Termostaatti estää höyryhuoneen lämpötilan nousemisen
yli +50 °C.
Kaksiportainen ohjaus toimii painonappiversiossa siten, että termostaatin mitatessa +50 °C
pudotetaan kaksi lämpövastusta pois kontaktorin avulla. Lämpötilan pudotessa –1 °C kytkeytyvät
kaikki vastukset jälleen päälle. Jos lämpötila nousee yli +50 °C, kytkeytyvät kaikki vastukset pois
päältä.
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OHJAUSKESKUKSEN, PAINONAPIN ja TERMOSTAATIN ASENNUS:
55 mm

Ohjauspaneeli on täytetty massalla, joten se on kosteudenkestävä.
Ohjauspaneeli voidaan asentaa
suoraan seinälle. Putken reikä
höyryhuoneessa kannattaa tiivistää. Jottei kosteus siirry putkea
pitkin, näin kaapeli jää ohjauspanelin taakse piiloon. Vaihtoehtoisesti kaapeli voidaan tuoda ohjauskeskuksen alareunasta ulos, jossa
on esityöstetty kolo.
Ohjauspaneelin kehys painetaan
suoraan päälle.
Irroitus tapahtuu mukana tulevan
työkalun avulla. Kehyksessä on
pienet kolot reunassa. (4 kpl)
Paina kevyesti lukitusnastaa työkalulla reiästä yksi kerrallaan
ja vedä samalla kehystä ulospäin.

Kiinnitysreikä

5 mm

Lukitus

Lukitus

Reikien
väli
180 mm

150 mm

OK

Lukitus

Lukitus
ON

OFF

Led-merkkivalo
Painonappi on täytetty massalla, joten sen voi asentaa höyryhuoneeseen.
Painonappi voidaan asentaa
seinän läpi (akryyliseinät) tai
tekemällä sopiva kolo, johon
painonapin voi upottaa ja tiivistää sopivalla massalla
reunoista.
Pinta-asennusrasioita voi myös
käyttää tarvittaessa. Niiden ei
tarvitse olla tiiviitä, koska itse
painonappi on kosteudenkestävä.

ON - OFF painike
40 mm

Vastamutteri

32 mm

46 mm

24 mm

Seinä
Termostaatti asennetaan 170 cm
korkeudelle lattiasta, mielummin
oven vastakkaiselle seinälle.
Vastamutteria voidaan käyttää
asennettaessa termostaattia pleksiseinään.
Paksumpaan seinään voidaan
tehdä kolo ja tiivistää sopivalla
massalla kosteuden pääsyn
estämiseksi rakenteisiin.
Termostaatti työnnetään suojaan,
jonka jälkeen se kiristetään lukitusruuvilla.

Lukitusruuvi

24 mm

32 mm

21 mm

Termostaatti

Termostaatin
suoja

Vastamutteri
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TYHJENNYS JA HUUHTELU
Höyrystin on jokaisen käyttökerran jälkeen tyhjennettävä. Vesi tulee poistaa, kun se on vielä
kuumaa, koska kalkki on vielä liuenneena veteen ja poistuu näin tyhjennyksen yhteydessä. Näin
vähennetään mahdollisen kalkin muodostuminen vastuksien, tankin ja pinta-anturien pintaan.
Asenna tyhjennysventtiilistä lattiakaivoon kupariputki esim.18/16 mm tai muu kuumaa vettä
kestävä putki esim. silikoniputki. Putken sisämitan tulee olla n. 14-16 mm. Tankin tyhjentäminen ei
kuitenkaan ole vaihtoehto säännölliselle kalkinpoistolle.
Lisävarusteena saa höyrystimeen sähköllä toimivan tyhjennysventtiilin Drain Kit M,
(automaattinen tyhjennys- ja huuhtelutoiminta). 15 minuutin kuluttua höyrystimen pysähtymisestä
tai pysäyttämisestä sähköinen tyhjennysventtiili aukeaa. Tyhjennyksen jälkeen höyrystin ottaa
uudelleen kylmää vettä ja tyhjentää tankin (huuhtelu). Tämä toiminto on sekä ohjauskeskus- että
painonappiversioissa.
Painonappiversiossa höyrystimen pysähdyttyä painonapin led -valo vilkkuu sekunnin välein 15
minuutin tyhjennys- ja huuhtelujakson odotusaikana. Tyhjennyksen jälkeen höyrystin jää
odottamaan uutta käynnistyskäskyä.

SÄHKÖTOIMINEN TYHJENNYSVENTTIILI

Drain Kit M (Lisävaruste)

HSS M -ja HST M -höyrystimien tyhjennysventtiilin asennus
- Käytä sähköventtiilin kierteen tiivistykseen asennuksessa vähintään putkiteippiä.
- Kytke mukana tuleva kytkentäjohto sähköventtiiliin ja kierrä lukitusruuvi kiinni. Kaapelin toinen
pää kytketään suoraan piirikortin AMP-liittimiin. Katso kytkentäkuva. HUOM! Sähkökytkennät
saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen.
- Asenna tyhjennysventtiililtä putki viemäriin. HUOM! Vesi tulee tankista omalla paineella, joten
höyrystin täytyy asentaa lattiakaivoa korkeammalle.
HÄLYTYKSET
Ohjauskeskus
E1 Käynnistettäessä tai höyrystimen jo käydessä vesihana on kiinni tai joku muu syy estää veden
virtaamisen höyrystimeen. Avaa vesihana. Jos häiriö on höyrystimessä, vaatii se mahdollisesti
huoltoa.
E2 Virheilmoitus tulee kun ohjauskeskuksen ja piirikortin välinen sarjaliikenne ei toimi.
Vaatii huoltoa syyn selvittämiseksi.
Virheilmoituksen tultua höyrystin pysähtyy. Korjaa vian aiheuttaja tai kutsu huoltohenkilö. Häiriöt
voi kuitata ON – OFF painikkeesta.
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Painonapilla varustetussa höyrystimessä painonapin led -merkkivalo vilkkuu nopeasti, kun
höyrystimeen tulee vika; höyrystin on käynnistetty vesihanan ollessa kiinni tai jokin muu syy on
estänyt veden virtauksen höyrystimeen. Tämä ilmoitus tulee myös höyrystimen käynnin aikana, jos
veden tulo lakkaa. Häiriöilmoituksen voi kuitata painonapista. Korjaa tai korjauta vian aiheuttaja.
Piirikortilla on ulkopuoliselle hälytykselle lähtö 24 V DC max 50 mA. Lähtö aktivoituu kun E1- tai
E2 -häiriöilmoitus tulee näyttöön tai painonapin led vilkkuu nopeasti. Hälytys kuitataan ON - OFF
painonapista.
HSS M ja HST M -HÖYRYGENERAATTORIN HUOLTO
HSS M -ja HST M -höyrystimien piirikortille on ohjelmoitu automaattinen toiminta, joka tyhjentää
ja huuhtelee tankin jokaisen käyttökerran jälkeen. Vaatii lisävarusteena saatavan sähkötoimisen
tyhjennysventtiilin Drain Kit M:n.
Kun höyrystimen tankki tyhjennetään heti käytön jälkeen, saavutetaan pitempi käyttöikä myös niillä
alueilla, joissa vedenlaatu ei ole paras mahdollinen. Tankin tyhjentäminen ei kuitenkaan ole
vaihtoehto säännölliselle kalkinpoistolle.
Vedenlaadun testaaminen ja kalkinpoisto HSS M -ja HST M -höyrystimelle
Höyrystimen mukana olevassa testipaketissa on testiliuskoja, joilla mitataan veden kovuusaste
seuraavasti: Upota testiliuska veteen noin sekunniksi, nosta testiliuska ja ravista pois ylimääräinen
vesi. Vertaa testiliuskaan ilmestyvää värikoodia paketissa olevaan koodiavaimeen minuutin
kuluttua.
Testitulos:

< 3° dH, Hyvin pehmeä vesi, Kalkinpoisto 500 käyttötunnin välein.
> 4° dH, Pehmeä vesi, Kalkinpoisto 100 käyttötunnin välein.
> 7° dH, Keskikova vesi, Kalkinpoisto 50 tunnin välein.
> 14°dH, Kova vesi, Kalkinpoisto 30 käyttötunnin välein. Kalkinpoistolaitteen
asennus suositeltavaa.
> 21°dH, Erittäin kova vesi. Asenna kalkinpoistolaite ja testaa veden kovuus
uudestaan.

Nämä huoltovälit ovat valmistajan suosittelemia enimmäisaikoja. Kalkinpoisto on hyvä tehdä
useamminkin tarpeen vaatiessa.
Laitteen takuu ei ole voimassa, jos höyrygeneraattori on asennettu tai sitä on käytetty toisin
kuin käyttöohjeessa on mainittu.
Takuu ei myöskään korvaa toiminnallisia vikoja, jos ne aiheutuvat kovasta ts. kalkkipitoisesta
tai muuten epäpuhtaasta vedestä.
Höyrygeneraattori on on huollettava käyttöohjeessa mainitun mukaisesti.
KALKINPOISTO-OHJEET
Lisävarusteena höyrystimeen saa kalkinpoistoaineen täyttöosan (Descale Kit), jonka kautta
sitruunahapposeos on helppo kaataa tankkiin.
HSS M -ja HST M -höyrystimien kalkinpoisto tehdään asentamalla täyttöosa ennen kuin
ylipaineventtiiliä asennetaan.
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Kierrä ylipaineventtiili irti. Ota paketista osat. Käytä mukana tulevaa putkiteippiä. Jatkosten
tiiveydestä tulee varmistua. Käyttämällä Saunatecin suosittelemaa sitruunahappoa toimenpide on
terveydelle vaaraton .

Näin teet kalkinpoistokäsittelyn sitruunahapon avulla
1.
2.
3.
4.

Lisää 50g sitruunahappoa (pussillinen) 1 litraan vettä ja sekoita. Anna aineen liueta veteen.
Nosta muovinen suojakansi höyrystimen päältä ja avaa täyttöputken korkki.
Kaada liuosta höyrystimen tankkiin (käytä suppiloa tarvittaessa) ja kierrä korkki kiinni.
Käynnistä höyrystin normaalisti ja anna veden kiehua noin 10 minuuttia. Kun vesi on
kiehunut vaaditun ajan, pysäytä höyrystin ja jatka seuraavasti riippuen siitä, onko höyrystin
varustettu automaattisella vai manuaalisella tyhjennysventtiilillä:
• Automaattinen tyhjennysventtiili: Höyrystin tyhjentää ja huuhtelee itsensä 15
minuuttia pysähdyksen jälkeen. Ensimmäisen tyhjennyksen jälkeen höyrystin
käynnistetään uudestaan ja annetaan tankin täyttyä vedellä. Höyrystin pysäytetään
uudestaan ja annetaan sen taas tyhjentyä ja huuhdella 15 minuutin jälkeen.
Tämä voidaan toistaa noin 3-5 kertaa
• Manuaalinen tyhjennysventtiili: Kiehumisen jälkeen anna sitruunahapposeoksen
vaikuttaa tankissa noin 15 minuuttia ja tyhjennä sen jälkeen tankki avaamalla
poistoventtiili. Sulje venttiili ensimmäisen tyhjennyksen jälkeen ja käynnistä
höyrystin uudestaan ja anna tankin täyttyä vedellä. Pysäytä ja tyhjennä höyrystin
uudestaan ja toista tämä noin 3-5 kertaa.

Höyrystin on valmis käyttöön heti kalkinpoistokäsittelyn jälkeen. Jos höyryhuoneessa on
sitruunan hajua käsittelyn jälkeen, huuhtele höyrystin uudestaan. Sitruunahapon käyttö ei
ole terveydelle haitallista.

AMMATTIKÄYTÖSSÄ OLEVA HÖYRYSTIN
Kalkinpoistokäsittelyn lisäksi suositellaan höyrystimelle huoltosuunnitelmaa, jos höyrystin on
käytössä päivittäin (5 tuntia tai enemmän) . Huolto suositellaan tehtäväksi vähintään kaksi kertaa
vuodessa siten, että vastukset, pinta-anturi ja tankin sisäpinta tarkistetaan kalkkikertymistä.
Tarvittaessa osat vaihdetaan. Tankin puhdistus tehdään vastuksien kiinnitysreikien aukoista.
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