HELO HSX ånggenerator
Monteringsinstruktioner
Användarinstruktioner

BRUKSANVISNING
Läs instruktionerna noggrant före montering
OBS!

Alla rör och elektriska installationer ska utföras av en behörig person enligt lokala
föreskrifter för installation och ledningsdragningar.
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Allmän information
Produktbeskrivning:
HELO HSX är en ny ånggenerator av hög kvalitet som är mycket enkel att underhålla. Den är avsedd både
för hemmabruk och för användning i offentliga miljöer.
Ånggeneratorn HELO HSX har utvecklats för att vara lätt att använda och ger användaren en rad olika
alternativ. Den digitala kontrollpanelen kan monteras i eller utanför bastun. Ånggeneratorn kan utrustas
med en tömningsventil för automatisk tömning/spolningsprogram
• EFFEKTOMRÅDE (400 V-415 V 3 N~) 3,4/4,7/6,0/7,7/9,5/12,0/14,0 kW
• EFFEKTOMRÅDE (230 V-240 V 1 N~) 3,4/4,7/6,0/7,7 kW
• EFFEKTOMRÅDE (230V 3~) 3,4/4,7/6,0/7,7/9,5/12,0/14,0 kW (beställs separat)
• SERIELL UTGÅNG FÖR MAX 56 kW
• KLASSIFICERING IP20
• LÄTT ATT UNDERHÅLLA
• UTBYTBARA VÄRMEELEMENT MED TERMOSÄKRINGSSKYDD
• AUTOMATISKT SPOLPROGRAM
• AUTOMATISK VATTENFYLLNING MED ELEKTRONISK VATTENNIVÅKONTROLL
• LÄTT ATT INSTALLERA PÅ BÅDE VÄGG OCH GOLV
• DIGITAL KONTROLPANEL:
• Temperatur
• Tid
• Belysning
• Ventilation
• Essenspump
• Fyra olika program
• LÄTT ATT TA BORT BELÄGGNINGAR
• Det går att STÄNGA AV/SÄTTA PÅ ånggeneratorn med en fjärrkontroll.
• Magnetventilen har ett stort hål genom vilket den mesta smutsen spolas ut från tanken efter
varje användning.
Lätt att underhålla:
• Utbytbara värmeelement (3 st), varav ett är utrustat med en termosäkring.
• Påfyllningshålet för kalkborttagningsmedel (citronsyra) är bekvämt placerad överst på
ånggeneratorn.
• Dessa komponenter kan lätt bytas ut:
- PC-kort
- Värmeelement
- Nivågivare för vattennivå

Plastlock och rör för borttagning av beläggningar.
Tillgång till vattentanken ovanför ånggenerator gör det lättare att ta bort
beläggningar
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ANVÄNDNING OCH INSTALLATION:
HSX-ånggeneratorn är endast avsedd för uppvärmning av ångbasturum. Om ånggeneratorn används på
andra ställen än i en ångbastu kan det leda till strukturella skador.
Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakats av en installation i ett utrymme som inte är avsett att
användas som ångbastu eller felaktig användning av generatorn.
Vatten- och ångrörsanslutningar måste göras innan du ansluter enheten till elnätet.
Var försiktig och uppmärksam när du utför anslutningarna. Säkerställ att alla skarvar är ordentligt tätade.
Även om det går bra att använda tätningstejp så rekommenderar vi att skarvarna löds.
Ånggeneratorn måste placeras en bit från vatten och fukt (i en torr miljö). Rummet måste ha god
ventilering eftersom ånggeneratorn även genererar värme. Minsta rekommenderade säkerhetsavstånd på
varje sida och ovanför generatorn är 300 mm. Tänk även på att generatorn behöver plats för underhåll när
du placerar generatorn.
Det bör finnas ett avlopp i närheten eftersom tanken töms på vatten.
Ånggeneratorn kan installeras fristående på golvet eller på väggen med väggfästen. Säkerställ att
du använder fästen och skruvar som passar väggmaterialet vid montering på vägg. Ånggeneratorn
väger cirka 17 kg när den är fylld med vatten.
När den automatiska tömningsventilen används rekommenderar vi att du använder väggmontering för att
säkerställa att tömningstrycket i röret till avloppet blir korrekt.
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Så här gör du för att montera och installera HSX-ånggeneratorn
Placering:
HELO HSX-ånggeneratorn ska monteras i ett torrt utrymme bredvid ångbastun (till exempel i ett skåp,
närliggande rum, loft eller källare).
Ånggeneratorn kräver vatten, elektricitet (se nedan) och en golvbrunn.
Ångrörets längd för vara maximalt 5 meter.
MONTERA INTE ÅNGGENERATORN I BASTUN.
OBS! 1)
Det är viktigt att ha fri tillgång till generatorn för att förenkla elektriska anslutningar,
röranslutningar och underhåll.
2)

Ånggeneratorn måste placeras i upprätt position (se instruktioner).

Temperaturgivare

alt.2

1700mm

alt.1

Vattenförsörjning

400V 3N~

Avlopp
alt.1 Kontrollpanelen är monterad i ångbastun
alt.2 Kontrollpanelen är monterad utanför ångbastun.
Kontrollpanelen kan monteras i eller utanför ångbastun.
OBS! Termostatkabeln ansluts till kontrollpanelen. Termostatkabeln och kontrollpanelkabeln kan
förlängas med en liknande kabel.
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Så här monterar du generatorn och rör för ånga:
Ånggeneratorn kan placeras ståendes på golvet eller monteras med L-fästen (följer med i paketet) på
väggen. Om du monterar ånggeneratorn på väggen ska du använda nyckelspåren på L-fästet.
Använd lämpliga skruvar som passar materialet i den vägg där du monterar ånggeneratorn.
OBS! Ånggeneratorns vikt när den är fylld med vatten är cirka 17 kg.
Kontrollera konstruktionsritningen när du fäster ånggeneratorn så att den blir
korrekt uppsatt.

När du använder en tömningsventil (valfri) rekommenderar vi att du fäster ånggeneratorn på väggen för att
få rätt lutning på avloppsröret.
Ett 15 mm kopparrör rekommenderas som ångrör från ånggeneratorn till bastun.
Ångröret ska monteras rakt, antingen gradvis uppåt eller nedåt, från ånggeneratorn till bastun. Undvik
”vattenfickor” eller andra nivåfall längs ångröret på väg till munstycket eftersom det kan ansamlas
kondenserat vatten och därmed blockera röret.
Kondensen måste kunna rinna nedåt från ånggeneratorn till bastun om generatorn är monterad över den
nivå där ångmunstycket sitter, eller nedåt till ånggeneratorn från munstycket om generatorn är monterad
under munstyckets nivå.
OBS! Vi rekommenderar att röret för tillförsel av ånga isoleras på grund av säkerhetsskäl och för
att undvika värmeförlust/kondens.
VARNING: Het ånga kan orsaka brännskador.
Magnetventilen för tömning av ånggeneratorn monteras i avloppsröret. Alternativt kan du använda en
manuell tömningsventil.
Ånggeneratorn ska tömmas efter varje användning. Tömning av tanken förlänger generatorn
livslängd och minskar kalkstensbeläggningar.
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Strömförsörjning
Elnät med säkringar ska avslutas med en huvudströmbrytare nära ånggeneratorn. Strömförsörjningen bör
anpassas efter den generator som ska monteras och inte vara mindre än följande:
Ström
3,4 kW
4,7 kW
6,0 kW
7,7 kW
9,5 kW
12 kW
14 kW

400 V – 415 V 3N~
230 V-240 V 1N~
230 V 3~
5 Amp
15 Amp
8 Amp
7 Amp
20 Amp
12 Amp
9 Amp
26 Amp
15 Amp
12 Amp
33 Amp
19 Amp
15 Amp
----24 Amp
19 Amp
----30 Amp
23 Amp
----35 Amp

En huvudströmbrytare bör monteras på en lämplig plats utanför badrumsområdet så att generatorn kan
stängas av när den inte används. Ta bort den ventilerade topplattan på generatorn och anslut
anslutningsplintarna. Se nedan:
3-fas

N

1-fas

L1 L2 L3

3,4-14 kW
400 V-415 V

N

L1

3,4/4,7/6,0/7,7 kW
230 V-240 V

FABRIKSINSTÄLLNING

Max. 7,7 kW

________________________________________________________________________________
3-fas

L1

L2

L3

3,4–14 kW
230 V 3~
FABRIKSINSTÄLLNING

Används endast i specifika elsystem och kan beställas separat från fabriken
Elektriska anslutningar får endast göras av en auktoriserad elektriker.
*) Väggar som är gjorda av tunga material som betong, tegelsten eller sten kräver en högre effekt för att
det ska bli tillräckligt varmt. Även ventilationen måste ha en högre effekt.
Effekten kan beräknas med följande formel:
Volym (m3) x K1 x K2 = Effekt (kW)
Ventilation
Ingen ventilation
Väggar av akryl
Lätt vägg: + kakel
Tung vägg: sten, betong + kakel
Extra tung konstruktion

K1 = 0,75
K1 = 0,52
K2 = 1,00
K2 = 1,25
K2 = 1,50
K2 = 2,0
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HSX 3,4 kW - 7,7 kW

HSX 9,5 kW - 14 kW

230 V 1N~ / 2~
230 V 3~ / 400 V 3N~

230 V 3~ / 400 V 3N~

3,4 - 7,7 kW 230 - 240 V 1N~ / 2~
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5

4

3

6

1

6

5

4

3

2

1. 1

2

2

1

1

4

5

6

L2 L3

3

4

5
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L1 L2 L3

Mätsticka för vattenivån
i tanken

Log nivå
Botten
Hög nivå

IIII
IIII

Bygel för timer / klocka på kontrollpanelen.

2

N

F2 T3,15 A

J1

3

3,4 - 14 kW 400 - 415 V 3N~

230V/12VAC 42VA

Fläkt 230V AC

2

L1
Topplock

Essenspump 230V AC

L2

3,4 - 14 kW 230 V 3~

Huvud
brytare

Vatten
ventiltömning
230V AC

6

5

3

Gr

Vatten
ventilfyllning
230V AC

4

L1 / N

4

Thermosäkring 167 OC

F1 T400mA

3

5

2.

2

1

Belysning 12V AC 35W
Seriell utgång
Knappsats på kontrollpanelen
D1
Normal öppen,
ingång för fjärrtimer

354 SHS 36 B
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HSX INSTALLATION:

Temperaturgivare
Kontrollpanel

Vattenförsörjning

400V 3N~

Ångmunstycke

Avlopp

Kontrollpanelen kan även monteras i ångbastun. Munstyckena för ånga placeras cirka 20 till 40 cm från
golvet under en bänk eller sittplats, eller på väggen så att ångan inte kan bränna dina fötter. Munstyckena
är riktade mot golvet. Se till att munstyckena inte kan röras oavsiktligt när du placerar ut dem. Ångans
temperatur är över 100 OC och kan orsaka allvarliga brännskador.
Termostaten placeras ungefär 1700 mm ovanför golvnivån och med fördel på väggen mitt emot
bastudörren. Vi rekommenderar att termostatens fästhål tätas med lämplig produkt för att säkerställa att
inte fukt sipprar in i väggen. OBS! Termostatkabeln ansluts till kontrollpanelen.
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Så här monterar du kontrollpanel och termostat.
116 mm

Kontrollpanelen har isolerats med en lämplig
massa för att garantera att den är fuktsäker så
att den även kan installeras i bastun.
Kontrollpanelen kan monteras direkt på väggen,
i hålet som gjorts för kontrollenheten eller genom
en vägg av akryl. Rörhålet i bastun bör isoleras så
att fukten inte tränger in i väggstrukturen.

142mm

120 mm

1
on/off

2
essence
on/off

steam
on/off
fan
on/off

3
4

Ø 3mm

Tätning

115 mm

Kabeldragning för kontrolpaneler och termostater
34 mm

Termostaten placeras ungefär 1700 mm ovanför
golvnivån och med fördel på väggen mitt emot
bastudörren. Om det krävs går det bra att använda
en spärrmutter om du arbetar med en plexiglasvägg.
Om väggen är tjockare kan du fälla in kontrollpanelen
men glöm inte att täta runt hålet så att fukten inte går
in i väggarna. Du kan även dra en kabel genom ett
elrör och isolera termostaten i slutet av röret.

Vägg
20 mm

15 mm

8 mm

Kabel
Nylonskruv

Spärrmutter

Installation med en separat termostatkåpa.
Termostaten placeras ungefär 170 cm ovanför
golvnivån och med fördel på väggen mitt emot dörren.
Om det krävs går det bra att använda en låsmutter
om du arbetar med en plexiglasvägg. På tjockare
väggar kan ett hål borras ut och tätas med lämplig
massa för att förhindra att fukt når byggnadens
struktur. Termostaten sätts in i sin hållare och sätts
fast med en låsskruv.

15 mm

Vägg
Låsskruv

24 mm

32 mm

21 mm

Termostat

Termostathållare
Låsskruv
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HSX – Driftlägen
HSX-ånggeneratorn har två driftlägen, TIDSINSTÄLLNINGSLÄGE eller KONTINUERLIGT
KÖRLÄGE. De olika lägena ställs in med en bygel på ett PC-kort i ånggeneratorn. Ställ in funktionen på
följande sätt:
- Stäng huvudströmmen (ta bort säkringar eller ställ in brytare på AV).
- Öppna toppdelen på ånggeneratorn.
- Ställ in bygeln efter funktion eller anslut fjärrtimer/brytarenhet.
- Sätt tillbaka toppdelen.
- Aktivera säkringarna.
Driftalternativ:
1. Kontinuerligt körläge: bygel i position PÅ
2. Tidsinställningsläge: bygel i position AV
3. Fjärrtimerläge: bygel i position PÅ och fjärrtimer/brytarenhet ansluten till skruvkontakt.
För detaljerade användarinstruktioner se BRUKSANVISNING.

Log nivå
Botten
Hög nivå

IIII
IIII

on
1

3

4

Fjärrtimerläge.

J1

Tidsinställningsläge. off

2

Kontinuerligt läge
on
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Vattenförsörjning
Anslut den flexibla ¾"-vattenslangen (finns i paketet) till en kallvattenkran eller en vattenkran med max.
65°C vatten som är utrustad med en manuell avstängningskran och med ett vattentryck på minst 0,2 bar
och max. 10 bar. Om du använder vatten med en hårdhet över 7°dH eller med andra orenheter kan det
medföra en förkortad livslängd på värmeelementet om ånggeneratorn inte är ordentligt tömd efter
användning. (Se även beläggningsborttagning med citronsyra).
Garantin gäller inte om ånggenerator har installerats eller använts på ett sätt som inte har beskrivits i
den här bruksanvisningen. Garantin gäller inte heller för funktionsfel som beror på för hårt vatten
eller orent vatten.
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38

Anslutning för
utlopp för ånga
Övertrycksventil

Vatteninlopp

Huvudström, in
Alternativt
inlopp

Ingång för
kontrollpanel
Huvudbrytare

Kontaktanslutning för
tömmingsventil
(extra tillval)

52

Utlopp för avloppsvatten
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Användar- och servicehandbok

Digital kontrollpanel för HELO HSX ånggenerator
VARNING
Installation och lagning måste utföras av kvalificerad personal enligt nedanstående säkerhetsföreskrifter:
DLGS N°615/96 del 12/11/96 (ECC Document 89/336 on Electromagnetic compatibility)
DLGS N°626/96 del 26/11/96 (ECC Document 93/68 on Low Voltage)
Den här bruksanvisningen vänder sig till teknisk personal som är kvalificerad att utföra installationer

PRODUKTBESKRIVNING
”HSX DIGITAL KONTROLLPANEL” är en elektronisk enhet som styr följande funktioner:
• Ångbastu På/Av
• Justerbar badtid och temperatur
• Belysning
• Fläkt
• Essenspump
• 4 programmerbara/förinställda program
• Larmanalyser

BESKRIVNING AV ANSLUTNINGAR
Ingångar
• 1 seriell ingång för knappsatsen
• 2 resistiva nivågivare (föreberedd för kapacitiv- eller ultraljudsgivare)
• Strömförsörjning 5 VCC, digital utgång: öppet samlingsrör (NPN-transistor)
• Givaren måste ha justerbar känslighet
• 2 dippbrytare
• 1 normal stängd anslutning för fjärrtimer
Utgångar
• 1 seriell utgång för att styra nästa kontroll (utan att använda en fördelningsdosa)
• 1 lampa 12 V AC, max. 35 W
• 1 elektrisk påfyllningsventil 230 V AC
• 1 elektrisk tömningsventil 230 V AC
• 1 essenspump A 230 V AC, max. 400 W.
• 1 fläkt 230 V AC, max. 400 W.
• 1 ånggeneratorutgång (brytare för fjärrkontroll) 230 V AC, max. 3000 W
Detaljer
Kortmått: 10 cm X 11 cm
En extra transformator för att mata nivågivare
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HELO HSX DIGITAL KONTROLLPANEL, KOPPLINGSSCHEMA
230/12VAC 42VA
T RANSFORMATOR

STRÖMFÖRSÖRJINIG
INGÅNG (230V AC)

KÄNSLIGHET/TRIMKONDENSATOR

LÅG NIVÅ, NIVARINGÅNG
HÖG NI VÅ, GIVARINGÅNG
SRÖMFÖRSÖRJNI NG TI LL
TRANSFORMAT ORN (230VAC)

FÖRDRÖJNING/
TRIMKONDENSATOR

VÄRMEST YRNING (230VAC)

RL 5

EL EKTRISK PÅFYLLNINGSVENTIL
AV T ANK EN (230VAC)

RL 1

EL EKTRISK TÖMNINGSVENTIL
AV T ANK EN (230VAC)

RL 2

ESSENSPUMP STYRNING
(230VAC)

RL 3

FL ÄKTSTYRNING (230VAC)

RL 4

INGÅNGSSPÄNNING (12 VAC)
FRÅN TRANSFROMAT OR
BELYSNINGS STYRNING
(12VAC 40W)

4

SER IELL UT GÅNGSSTYRNING

4

NÄSTA KONT ROLLPANELS
KNAPPSATS

NORMAL ÖPPEN I NGÅNG F ÖR
FJÄRRSTYRNINGS KL OCKA

J1-BYGEL FÖR DRIFTLÄGE (KONTINUERLIGT/TID)
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BESKRIVNING AV KNAPPSATS

4 siffror, lysdioddisplay
av/på-knapp för ångbastu
av/på-knapp för lampa
av/på-knapp för fläkt
av/på-knapp för essenspump
tidknapp
temperaturknapp
Plusknapp
Minusknapp
Minne 1-knapp
Minne 2-knapp
Minne 3-knapp
Minne 4-knapp

DRIFTLÄGEN
Driftalternativ
Värmaren kan antingen vara i kontinuerligt läge (A) eller i tidsinställningsläge (B).
På kretskortet finns en bygel (J1) som du kan ställa in på följande sätt:
PÅ = systemet arbetar i kontinuerligt läge
AV = systemet arbetar med tidsinställningsläget
A. Kontinuerligt läge
Plus- och minusknappen i tidsfunktionen går inte att använda.
När generatorn är på, visar displayen temperaturen och om tidsknappen trycks ned visar displayen de fyra
mittensegmenten som körs i ett par sekunder.
B. Tidsinställningsläge
När tidsinställningsläget är påslaget är den fabriksinställda tiden 60 minuter, men du kan ändra det från 5 till 240
minuter (med femminutersintervaller) genom att använda plus- och minusknapparna.
Tiden kan du även ändra inställd tid efter det att programmet har startat genom att trycka ned tidsknappen och
minus- eller plusknapparna inom 2 sekunder.
Displayen visar temperaturen i 30 sekunder och kvarvarande badtid i 30 sekunder och sedan temperatur etc.
Ställa in badtemperaturen.
Den förinställda badtemperaturen är 45 °C. Temperaturen kan justeras från 30 till 50 grader (i steg om 1 grad) med
plus- och minusknapparna.
Badtemperaturen kan du justera under badning genom att trycka på temperaturknappen och sedan inom 2
sekunder trycka på plus- eller minusknapparna.
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Personlig inställning av ångbadprogram.
Det finns fyra minnesknappar med förinställda badprogram:
1. 40 minuter badtid i 40 °C
2. 60 minuter badtid i 45 °C
3. 60 minuter badtid i 50 °C
4. 40 minuter badtid i 50 °C
Du startar ångbadet genom att trycka på en av programknapparna. Lysdioderna ovanför knappen indikerar vilket
program som är aktivt.
För att du ska kunna ställa in dina personliga inställningar använder du minus- eller plusknapparna och sedan
trycker du på en programknapp (1, 2, 3 eller 4) i mer än 2 sekunder. Programknappen börjar blinka när
programmet är sparat.
Spola och skölj
Ånggeneratorns magnetventil kommer automatiskt att vara öppen i 15 minuter efter det att programmet har
avslutats. Efter det att tanken har spolats (2 minuter) kommer tömningsventilen att stängas och den
elektromagnetisk påfyllningensventilen kommer att öppnas och nytt kallt vatten fyller upp tanken till den översta
nivån. När tanken är full kommer tömningsventilen att öppnas igen och tanken töms och förblir tom tills nästa
användning.
De yttersta segmenten på displayen ”går runt” i cirklar under spol- och sköljcykeln.
Du kan inte starta ett nytt program när spol- och sköljcykeln har startat och du kan heller inte avbryta cykeln.
Drift.
1. När du sätter igång enheten kommer magnetventilen att öppna och tanken på enheten kommer att fyllas med
vatten.
2. När vattnet når den nedersta nivågivaren kommer värmeelementet att slås på.
3. När vattennivån når den översta nivån kommer påfyllnings magnet ventilen att stängas.
4. När vattennivån sjunker på grund av ånga och når den nedre delen på nivågivaren kommer ånggeneratorn att
fylla på vatten igen tills nivågivaren känner att tanken är full.
5. Ångfunktionen fortsätter hela den inställda tidsperioden. När bastun når angiven temperatur slår
värmeelementen av. När temperaturen sjunker 0,5°C under den angivna temperaturen slår värmeelementen på
igen.
6. När bastubadet är klart, kommer ånggeneratorn att starta skölj- och spolcykeln när enheten inte har använts
på 15 minuter.
C. Fjärrtimerläge
Systemet kan även anslutas till en fjärrtimer som slår på och stänger av systemet.
I det här driftläget går inte de automatiska starterna av larmlägen att använda. När ett larm avbryter programmet
på grund av säkerhetsskäl vid fjärrtimerläge kan systemet endast startas av operatören.
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ÅNGBADFUNKTION
Temperatur- och tidsinställning
Temperaturen är inställd på 45°C och kan ändras från 30°C till 50°C med hjälp av plus- och minusknapparna i steg
om 1°C. Temperaturen kan du även ändra efter det att programmet har startat genom att trycka ned tidsknappen
och sedan minus- eller plusknapparna inom 2 sekunder.
Tiden kan ändras med hjälp av tidknappen och plus- och minusknapparna.
Ånggeneratorn
När du startar ett program börjar påfyllnings ventilen att ta in vatten och när vattnet når den nedersta nivån startar
uppvärmningen.
När vattnet når den övre vattennivågivaren stängs ventilen av. Så länge den övre givaren inte känner av vattnet är
ventilen öppen och stängs endast när korrekt nivå har nåtts.
Ånggeneratorns rengöringscykel
Rengöringscykeln är automatisk och är mycket viktig eftersom det förhindrar ansamlingar av kalk och bakterier i
tanken.
Rengöringscykeln aktiveras automatiskt 15 minuter efter det att ånggeneratorn har stoppat. Den elektriska
tömningsventilen är öppen i 2 minuter. Tanken fylls med vatten upp till den övre nivågivaren och tömningsventilen
öppnas igen i två minuter.
De yttre segmenten på displayen går runt i cirklar när rengöringscykeln är aktiverad.

LAMPA

Lysdioden är på när lampan är av. Tryck på lampknappen för att sätta på lampan och lysdioden släcks.
Lampan fungerar helt oberoende av ånggeneratorn.

FLÄKT
Fläkten sätts på automatiskt i 30 minuter när generatorn stannar.
Vid ångbad kan fläkten sättas på och stängas av
Lysdioden visar fläktens status: på när fläkten är aktiv och av när fläkten är av.

ESSENSPUMP

Essenspumpen startar automatiskt när den angivna temperaturen har nåtts. Du kan stänga av och sätta på den
igen genom att trycka på essensknappen. Lysdioden lyser när pumpen är på och lyser inte när pumpen är av.

PROGRAMMERBARA KNAPPAR
..
Det finns fyra minnesknappar med förinställda badprogram.
Justera temperatur och tid genom att använda plus- och minusknapparna och tryck på minnesknappen i mer än 2
sekunder för att spara en personlig inställning. På så sätt kan du spara det anpassade badprogrammet på
minnesknappen. Minnesknapparna fungerar som startknappar för ångbadprogrammen
Minnesknappens lysdiod lyser när det programmet är på. När användaren programmerar en knapp, blinkar
lysdioden när ny data har sparats för att visa att omprogrammeringen har slutförts.
LARM

Om det uppstår ett problem i systemet visas en larmsiffra på displayen (A1, A2, A3, A4) som visar orsaken till
problemet.

•
•
•
•

A1: Om den översta nivågivaren inte känner av vatten efter 5 minuter från det att ångbadet aktiverats,
stängs systemet av. Systemet kan startas igen. Om systemet inte startas efter 5 minuter så öppnas
tömningsventilen och tanken töms.
A2: Om den nedre nivågivaren inte känner av vatten på över en minut under programmet kommer
värmefunktionen att stängas av. Om operatören inte vidtar åtgärder inom 5 minuter kommer hela systemet
att stängas av.
A3: Om den angivna temperaturen inte har nåtts efter 30 minuter visas ett larm på displayen. Ångbadet
fortsätter enligt programmet. Kontrollera den angivna temperaturen, givarens position, ventilation och
måtten på generatorn om A3 visas igen.
A4: Om temperaturnivån inte fungerar, fungerar heller inte alla andra funktioner
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Hantera alternativa enheter.
Belysning.
Belysningsknappen fungerar oberoende av ånggeneratorn. Knappen kan även användas för att styra en 12
V AC-belysning och även en 12 V AC extern belysningskontroll. Ljusknappens lysdiod lyser när ljusen
är avstängda.
Fläkt.
Fläktfunktionen fungerar endast om den externa fläkten är ansluten till pc-kortet. Fläkten aktiveras
automatiskt under 30 minuter efter att ångbadprogrammet har avslutats. Under badning kan du sätta på
och stänga av fläkten genom att trycka på fläktknappen på kontrollpanelen. Lysdioden ovanför knappen
lyser när fläkten är på. Spänningen är 230 V.
Essenspump.
Essenspumpen kan du stänga av eller sätta på genom att trycka på essensknappen. Essenspumpen ansluts
som visas i bilden nedan, det vill säga installera termostaten som medföljer essenspumppaketet i ångröret.
Lysdioden ovanför essenspumpknappen lyser när pumpen är påslagen. Spänningen är 230 V.

Essenspumpanslutning

ESSENSE PUMP
N

L

Temperaturgivare
70 °C. Fäst på ångröret
med ett buntband.
3 A säkring
PC-kort

OLEA 40

N L1 L2 L3
Ånganslutning

I I II
I I II

Essenspumpkontroll 23 V,
kretskort har
AMP-anslutningar

18

TÖMNINGSVENTIL (Valfri)
Tömningsventilen är lätt att montera: skruva på den magnetiska ventilen och plugga in kabeln.
UNDERHÅLL AV ÅNGGENERATORN:
SPOLA OCH SKÖLJ:
Ånggeneratorn har en automatisk spol- och sköljcykel. 15 minuter efter att badprogrammet har avslutats
eller att programmet avbrutits manuellt, kommer den elektroniska tömningsventilen att öppna. Efter
spolningen fylls ånggeneratorns vattentank på nytt med kallt vatten och spolas igen (sköljning).
Genom tömning av ånggeneratorns tank direkt efter användning förlängs livscykeln på ånggeneratorn
även i områden där vattenkvalitén inte är så bra. Spolning av tanken är inte en ersättning för regelbunden
borttagning av kalkbeläggningar.
Efter skölj- och spolcykel stänger ånggeneratorn av och går till standbyläge tills nästa badprogram
påbörjas.

Testning av vattenkvaliteten och beläggningsborttagning i HELO HSX ånggenerator:
Test av vattnets hårdhet: Utför ett vattentest med teststickorna som finns i ånggeneratorpaketet.
Doppa teststickan snabbt (1 sek) i vattnet och skaka av vattnet. Kontrollera teststickan efter 1 minut.
Testresultat: < 3° dH, mycket mjukt vatten, ta bort beläggning efter 500 timmars användning.
> 4° dH, mjukt vatten, ta bort beläggning efter 100 timmars användning.
> 7° dH, halvhårt vatten, ta bort beläggning efter 50 timmars användning, installation av en
vattenavhärdare rekommenderas
> 14°dH, hårt vatten, ta bort beläggning efter 30 timmars användning, installation av en
vattenavhärdare rekommenderas
> 21°dH, mycket hårt vatten, installerare en vattenavhärdare.
Dessa siffror är rekommendationer från tillverkaren. Beläggningsborttagning med citronsyra kan
utföras mer ofta.

Produktgarantin gäller inte om ånggeneratorn har installerats felaktigt eller har använts på andra
sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.
Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av så kallat hårt vatten (vatten med höga
nivåer av kalk eller andra orenheter).
Ånggeneratorn måste underhållas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.
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INSTRUKTIONER OM HUR DU TAR BORT BELÄGGNING.
Det är mycket lätt att ta bort beläggningar på HELO HSX-ånggeneratorn. Använd enbart rekommenderad
citronsyra enligt instruktionerna nedan.
Helo HSX-ånggenerator har ett påfyllningshål för rengöringsmedel.

Så här gör du för att ta bort beläggning – steg för steg.
1.
2.
3.
4.

Tillsätt 50 g citronsyra i 1 liter vatten och blanda ordentligt.
Öppna påfyllningslocket på generatorn och ta av på locket på röret.
Häll blandningen i tanken på ånggeneratorn och stäng locket.
Starta ånggeneratorn och låt lösningen koka i tanken i cirka 10 minuter. Stanna generatorn och
beroende på om det är en automatisk eller manuell ventil fortsätter du på följande sätt:
a. Automatisk tömningsventil: Tanken töms och spolar sig själv 15 minuter efter
stoppkommandot. Efter tömningen och spolningen startar du generatorn och låt tanken
fyllas på med vatten innan du trycker på stoppknappen igen och vänta på att tanken ska
tömmas igen. Upprepa proceduren tre till fem gånger.
b. Manuell tömningsventil: Efter kokningsproceduren väntar du och låter citronsyran stå i
tanken i cirka 15 minuter. Töm sedan tanken genom att öppna den manuella ventilen. När
tanken är tom stänger du ventilen och startar generatorn igen som fyller på med nytt vatten.
Därefter trycker du på stoppknappen och tömmer tanken igen. Upprepa proceduren tre till
fem gånger.

Ånggeneratorn är klar att användas efter rengöring. Om du känner lukten av citron i bastun är det
ingen fara eftersom det inte är skadligt för hälsan och försvinner om du spolar ur generatorn igen.
ÅNGGENERATORER I OFFENTLIGA MILJÖER.
I tillägg till ovanstående rengöringsprocess rekommenderar vi att ånggeneratorer som finns i offentliga
miljöer (som används 5 timmar eller mer per dag) får regelbunden service. Servicen som utförs till
exempel var sjätte månad (oftare om vattenförhållandena kräver det) ska bestå av en visuell kontroll av
insidan av tanken, beläggningsansamlingar och nivågivarna.
Tanken kan rengöras på insidan genom hålen för fästena på elementen.
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HELO HSX ånggenerator

Split Kit 2

Split Kit 3

Split Kit 4

Kopplingssats och monteringsanvisningar
Läs instruktionerna noga före montering
OBS!

Alla rör och elektriska installationer ska utföras av en auktoriserad person enligt
lokala regler för installation och ledningsdragningar.
Kopplingssats 1, 2 och 3 med justerbar tömningscykel.

HSX-kopplingssats används när två eller fler (max. fyra) HSX-ånggeneratorer kopplas ihop för att
generera ånga för större rum.
Kopplingssatsen innehåller de kablar och kopplingar som behövs. PC-kortet är utrustat med en DIPbrytare (se ritning) som aktiverar varje ånggenerator och justerar tömningscykeln.
HSX-ånggeneratorns justerbara tömningscykelfunktion tömmer och spolar ur tanken var tredje timme, var
tredje timme och 20 minuter eller var tredje timme och 40 minuter. Efter proceduren fortsätter generatorn
att generera ånga.

Om fyra generatorer är ihopkopplade, töms två av dem samtidigt.
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Montera kopplingssatsen:

1. Ta bort det korta plastskyddet och
metallskyddet från HSX-ånggeneratorn.
2. Öppna det borrade 19 mm hålet på
insidan av det kortare plastskyddet på
ånggeneratorerna.
3. Montera kopplingssatsen och avlastarna i
det öppna hålet på plastdelen.
4. Anslut ledningarna från kopplingssatsen
till PC-kortets anslutningar enligt ritningen
och ställ in DIP-brytare 1 och 2 i följande
position enligt ånggeneratorns
anslutningsnummer:

pre-drilled
holes.
21mm
21mm
19mm/Split-Kit
1

1.
2./ 3.

DIP1 DIP2
HSX 1:
HSX 2:
HSX 3:
HSX 4:

av
på
av
på

av
av
på
på

5. Ställ in den justerbara tömningscykeln,
brytare 3 och 4 på PC-kortet på varje
generator
DIP3 DIP4
Ingen tömningscykel
3 timmar
3timmar 20minuter.
3timmar 40minuter.

av
av
på
på

av
på
av
på
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HSX Flödesschema
Tryck på
start-knappen

R1
aktiveras

- Kontrolera strömförsörjiningen
- Kontrolera relä
- Tanken är redan fylld med vatten

Nej

Ja
Ja

Den magnetventilen
öppnas och vatten släpps in i
tanken (ca. 1 Min. 20 Sek.)

Nej

Nej

LD1
på
Ja

Vattentanken är full

Nej

Ja

R5
aktiveras

Nej

Värmeelementen aktiveras

Nej

- Kontrollera vattenförsörjningen
- Kontrollera den magnetventilen
- Kontrollera ledningsdragningen
- Kontrollera mätstickan för vattennivån
- Kontrollera mätstickan för vattennivån
Om det längre tid än 1,30 min att fylla
atanken med vatten
- Kontrollera vattentrycket
- Kontrollera magnet ventilen så att det
inte är smuts i den.
- Kontrollera tömningsventilen så att den
inte läcker
- Kontrollera termosäkring
- Kontrollera värmeelement
- Kontrollera relä

Ja

Kokning av vatten i tanken. Ånga in i
rummet

Nej

Om vattnet kokar utan att det kommer
någon ånga, kontrollera ångans rör och
utlopp

LD1
av
Låg vattennivå

RL1
aktivieras
Magnetventilen öppnas
vatten fylls på till en hög nivå
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Ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita

Anvisningar för miljöskydd

Tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä sitä ei
saa hävittää normaalin talousjätteen
mukana, vaan se on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen
tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Denna produkt får inte kastas med
vanliga hushållssopor när den
inte längre används. Istället ska den
levereras till en återvinningsplats
för elektriska och elektroniska apparater.

Symboli tuotteessa,
käyttöohjeessa tai
pakkauksessa tarkoittaa sitä.

Symbolen på produkten,
handboken eller
förpackningen refererar till detta.

Valmistusaineet ovat kierrätettävissä merkintänsä
mukaan. Käytettyjen laitteiden
uudelleenkäytöllä, materiaalien hydöyntämisellä
tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon
ympäristömme hyväksi.
Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä
kierrätyskeskukseen.

De olika materialen kan återvinnas enligt
märkningen på dem. Genom att återanvända,
nyttja materialen eller på annat sätt återanvända
utsliten utrustning, bidrar du till att skydda vår
miljö.
Produkten returneras till återvinningscentralen
utan bastusten och eventuell täljstensmantel.

Tietoa kierrätyspaikoista saat
kuntasi palvelupisteestä.

Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna
för att ta reda på var du hittar närmaste
återvinningsplats.

Instructions for environmental protection

Hinweise zum Umweltschutz

This product must not be disposed with
normal household waste at the end of
its life cycle. Instead, it should be
delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

Dieses Produkt darf am Ende seiner LebensDauer nicht über den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the
materials or by otherwise reusing
old equipment, you make an important
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the
recycling centre without any sauna rocks and
soapstone cover.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Dieses Produkt soll ohne Steine und
Specksteinmantel an dem Sammelpunkt für
Recycling zurückgebracht werden.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung
die zuständige Entsorgungsstelle.
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