Helo Oy
Ny HELO- HSX M ånggenerator för professionellt och
hemmabruk.

- Bruksanvisningar
- Monteringsanvisningar
Bruks- och monteringsanvisningar för modellerna:
HELO HSX M 34, 47, 60, 77, 95, 120, 140.

7014123

314 SHS 58 C

Tekniska data:
• Spänning: 400V 3N 50 Hz (230V 1N 3,4 – 7,7 kW).
• Effektalternativ: 3,4 kW – 14 kW.
• Kapslingsklass: IP 20.
• Monteringssätt: Golv/vägg.
• Vattentankens material: Aisi 316, syrafast stål.
• 2-stegs styrning av värmemotstånd.
• Ånggeneratorns mått 520 x 380 x 160 mm
Lätt att använda:
• Automatiskt tömnings- och sköljningsprogram.
• Automatisk påfyllning och reglering av vattennivån.
• Golv- eller väggmontering.
• Digital styrpanel.
- Temperaturreglering
- Tidreglering
- Ljusreglering
• Det är tillåtet att montera styrpanelen i ångrummet.
• Magnetventilen har en stor öppning så även de största orenheterna och kalkansamlingarna
sköljs ur tanken efter varje användning. (tilläggsutrustning)
Lätt att underhålla:
• Utbytbara motstånd (3 st.), varav 1 är försett med termosäkring.
• Öppningen för påfyllning av kalkborttagningsmedel (citronsyra) är behändigt placerat på
ånggeneratorns övre del.
• Komponenterna kan lätt bytas ut:
- Kretskort
- Värmemotstånd
- Nivågivare
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ANVÄNDNING OCH MONTERING:
HSX M ånggeneratorn är endast avsedd för att värma upp utrymmen för ångbad. Användning av
ånggeneratorn i andra utrymmen än de avsedda kan skada byggnadens konstruktioner.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av att apparaten monterats i strid med syftet eller
som har använts felaktigt.
Anslut vatten och ångrör innan apparaten ansluts till elnätet. Utför anslutningarna med stor
noggrannhet. Kontrollera att skarvarna är täta. En bra skarv kräver att åtminstone gängtejp används
i gängade skarvar, men vi rekommenderar lödning av skarvarna.
Placera ånggeneratorn skyddad mot vatten och fukt (torrt utrymme). Utrymmet måste vara luftigt
eftersom apparaten även alstrar värme. Det rekommenderade fria avståndet i sidled och ovanför
ånggeneratorn är minst 30 cm. Ta även hänsyn till utrymme för service vid planeringen av
apparatens placering.
Se till att avlopp finns för tömning av tanken i närheten av apparaten.
Ånggeneratorn kan monteras fristående på golvet eller med väggfästen på väggen. Vid användning
av väggfästen bör monteringssättet och fästskruvarna vara lämpliga för väggmaterialet.
Ånggeneratorn väger ca 17 kg då den är fylld med vatten.
Vi rekommenderar att apparaten monteras på vägg om den automatiska tömningsventilen används.
Se till att avloppsröret får en lämplig lutning mot avloppet.
HSX M montering

Temperaturgivare

Styrpanel

Vattenanslutning
OK

ON

OK

OF F

ON

OF F

400V 3N~

Tryckknapp

Ångdys
Tömning

Placering av styrpanelen och tryckknappen

Väggmontering av ånggeneratorn

Styrpanelen kan monteras antingen i ångrummet eller utanför. Använd alltid en separat termostat
som ansluts till kretskortet om styrpanelen monteras utanför ångrummet.
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APPARATENS ANSLUTNINGAR
16

38

Övertrycksventil
Anslutning för
ångrör
Vattenanslutning
Huvudströmbrytare

Kabel för styrpanel
Elanslutning

52
Stickpropp
för
automatisk
magnetventil

Utloppsventil, manual
eller elektrisk

Vatten- och ångrörsanslutning
Anslut den flexibla ¾” vattenslangen, som finns i förpackningen, via vattenanslutningen (se bilden)
på apparatens monteringspanel till husets kallvattennät. Vattentrycket bör vara minst 0,2 bar och
högst 10 bar. Se till att det ingående vattenröret är försett med en manuell avstängningsventil så att
vattentillförseln kan kopplas från om apparaten inte används under en längre tid.
Följ de lokala bestämmelserna vid monteringen.
Vi rekommenderar att ett kopparör eller en värmetålig silikonslang på minst 18 x 16 mm
(ånggeneratorns storlek 3,4 kW – 9,5 kW) eller 22 x 20 mm (ånggeneratorns storlek 12,0 kW – 14,0
kW) används för anslutningen till ångröret. Ångröret skall ha samma diameter över hela längden.
Ångröret bör stiga eller sjunka från ånggeneratorn till ångrummet, vattenlås/vattenfickor FÅR
INTE finnas i röret. Kondensvattnet som bildas i ångröret måste kunna rinna obehindrat till
ångrummet eller tillbaka till ånggeneratorn. Om en essenspump kopplas till ånggeneratorn skall
röret alltid luta från ånggeneratorn så att kemikalier inte kommer in i tanken.
Ångrörets största rekommenderade längd är 5 m.
Extra isolering av ångröret är alltid att rekommendera både av säkerhetsskäl och för att förhindra att
vattnet kondenseras i röret.
VARNING: Het ånga kan orsaka brännskador.
För tömning av förångartanken används en manuell tömningsventil som följer med förångaren. En
elektrisk magnetventil finns att få som extrautrustning.
Töm gärna ånggeneratorns tank efter varje användning. Åtgärden förlänger apparatens
livslängd och minskar kalkavlagringen.

4

ELANSLUTNINGAR:
Anslut ånggeneratorn halvfast till byggnadens elnät, följ de lokala monteringsföreskrifterna.
Ånggenerator
KW

Effekt
A

Säkring
3N~ mm²

Kabel
m³ *)

HSX 34
HSX 47
HSX 60
HSX 77
HSX 90
HSX 120
HSX 140

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

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

Rumsvolym

Elanslutningarna får endast utföras av en fackman inom elbranschen.
*) Tunga väggar såsom betong, tegel eller sten behöver större effekt för att värmas upp. Även
luftkonditionering ökar effektbehovet.
Uppskatta effektbehovet med formeln nedan.
Volym (m3) x K1 x K2 = Effektbehov (kW)
Luftkonditionering
Ingen luftkonditionering
Akrylvägg
Lätt vägg: skiva + kakel
Tung vägg: sten, betong + kakel

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

2-stegs styrning av ånggeneratorn:
Ånggeneratorns värmemotstånd är försedda med 2-stegs styrning.
T.ex. Den inställda temperaturen är + 43°C. När temperaturen når + 43°C kopplas två motstånd bort
med hjälp av en kontaktor. Ett motstånd håller temperaturen via ett relä i kretskortet. När
temperaturen sjunker 1°C kopplas alla motstånd in igen. Om temperaturen stiger 1°C över den
inställda nivån kopplas alla motstånd från igen. Detta ger en jämn ångproduktion under hela
funktionen.
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KOPPLINGSSCHEMAN:

HSX M 3,4 kW - 7,7 kW
3 N~ 400 V - 415 V or
1 N~ 230 V - 240 V
Motstånd

3 N~

Kontaktor

6

2

5

1

Huvudströmbrytare

Värmesäkring

PE

1 N~

L3

L3

L2

L2

L1

L1

N

N

N

N

Gr

Gr

Jordning av locket

Övre gräns S2

Vattenventil
tömning
230V AC

Vattenventil
påfyllning
230V AC

L

N

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

A K S1 S2 TX RX +5 0

N

Vit
Röd Serietrafik för
Grön MIDI
Gul styranordning

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

Undre gräns S1

Vit
Röd

Nivågivare

Vit
Gul
Tryckknapp
Grön
Brun
Termostat
Alarm 12 V DC max 200 mA
Ljusreglering opto max. 24V DC, 50 mA

354 SHS 30 A
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HSX MIDI 9,5 - 14 kW
3 N~ 400 V - 415 V
Motstånd

3 N~

Kontaktor

6

5

L3
L2

2

1

L1
N

Värmesäkring

N
Huvudströmbrytare

Gr

PE

Jordning av locket

Övre gräns S2

Vattenventil
tömning
230V AC

Vattenventil
påfyllning
230V AC

L

N

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

A K S1 S2 TX RX +5 0

N

Vit
Röd Serietrafik för
Grön MIDI
Gul styranordning

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

Undre gräns S1

Vit Termostat
Röd
Alarm 12 V DC max 200 mA

Nivågivare

Vit
Gul
Tryckknapp
Grön
Brun

Ljusreglering opto max. 24V DC, 50 mA

354 SHS 31 A
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MONTERING AV ÅNGGENERATOR OCH TILLBEHÖR:

Temperaturgivare

Styrpanel
Vattenanslutning
OK

ON

OFF

OK

ON

OFF

400V 3N~

Tryckknapp

Ångdys
Tömning

Styrpanelen kan även monteras inne i ångrummet. Använd separat termostat om styrpanelen
monteras utanför ångrummet eller om styrpanelen monteras lågt så att den egna termostaten inte
visar rätt temperatur. Koppla den separata termostaten direkt till kretskortet och utför monteringen
enligt bilden på 170 cm höjd över golvet, helst på väggen mittemot dörren.
Tryckknappen kan monteras i ångbastun eller utanför. Dessutom rekommenderas montering av en
termostat, som hindrar temperaturen att stiga över +50 °C, om ångbastun används längre än 30
minuter, som är den fasta driftstiden för en förångare utrustad med tyckknapp. Se separat
monterings- och kopplingsbild.
Montera ångdysen/dyserna ca 20 – 40 cm över golvet under bänken eller stolen, eller på väggen, på
ett sådant sätt att den heta ångan inte kan bränna fötterna. Se till vid monteringen av dyserna att de
placeras så att oavsiktlig beröring undviks. Ångans temperatur är + 100°C och ångan kan orsaka
brännskador.
Termostaten monteras på 170 cm höjd, helst på väggen mittemot dörren.
Det är lämpligt att täta termostatens uttag med passande massa, så att fukt inte kommer in i
konstruktionen. Termostaten kopplas direkt till förångarens kretskort, vars program observerar den
automatiskt, se kopplingschema.
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STYRPANEL HSX M

Ljusreglering
Temperaturdisplay

Tidsdisplay
Temperaturreglering 25-50 OC

OK
Tidreglering 0 - 4 timmar
Temperatursensor
ON

OFF

Ånggeneratorn på/av

Digital styrpanel
- ON/OFF tryckknapp för att starta/stänga av ångfunktionen
- OK tryckknapp
- Tryckknapp för val av badtemperatur (temperaturdisplayen blinkar)
- Tryckknapp för val av badtid (tidsdisplayen blinkar)
+ knapp för att öka tids- och temperaturvärden
- knapp för att minska tids- och temperaturvärden
- Tryckknapp för ljusreglering, optokopplare max. 24 V DC, 50 mA, (normal open)
Funktioner i styrpanelen:
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Starta ånggeneratorn genom att trycka på ON – OFF knappen på styrpanelen. Efter detta börjar
temperaturdisplayen blinka. Temperaturen kan ställas in mellan 25°C – 50°C med en grads exakthet
med + eller – tryckknappen. När displayen visar önskad temperatur kan man flytta till tidsdisplayen
med OK knappen. Medan displayen blinkar är det möjligt att ställa in tiden upp till 90 minuter med
en minuts exakthet med + eller – knappen. Därefter övergår displayen till att visa tiden i timmar,
max. 4 timmar.
Tiden visas i återstående hela timmar tills 90 minuter återstår. Då övergår displayen till att visa
tiden i minuter.
Ljusreglering:
Belysningen kan ställas in med tryckknappen på styrpanelen, En ljusdiod bredvid tryckknappen
tänds.
Kretskortet är försett med anslutningarna LC1 och LC2 för ljusreglering. Spänning 24V DC max.
50mA hämtas utifrån till kretskortet och kopplas till anslutningen LC1. När ljustryckknappen
aktiveras ger transistorn på kretskortet en spänning till anslutning LC2, som styr den egentliga
ljusenheten.

TRYCKKNAPP HSX M

Led Signallampa
ON - OFF tryckknapp

Tryckknappsfunktioner:
Då ånggeneratorn startas med tryckknappen är den aktiverad i 30 minuter och LED signallampan
ovanför tryckknappen tänds. Tiden kan inte ställas in och ånggeneratorn stannar automatiskt.
Ånggeneratorn kan även stängas av innan tiden är slut genom att trycka på tryckknappen. Då släcks
även LED lampan. Ånggeneratorn kan startas på nytt om så önskas.
.
Vid användning av tryckknapp rekommenderas montering av en termostat, som hindrar
temperaturen att stiga över +50 °C, om ångbastun används längre än 30 minuter, som är den fasta
driftstiden för en förångare utrustad med tryckknapp. Se separat monterings- och kopplingsbild.
Tryckknappsversionens 2-stegs styrning fungerar på så sätt, att två värmemotstånd kopplas från
med hjälp av en kontaktor då termostaten registrerar + 50°C. Då temperaturen sjunker 1°C kopplas
alla motstånd in igen. Om temperaturen stiger över + 50°C kopplas alla motstånd från.
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MONTERING AV STYRPANEL, TRYCKKNAPP och TERMOSTAT:

Styrpanelen är fylld av massa och
tål därigenom fukt. Styrpanelen kan
monteras direkt på väggen. Täta
Monteringshål
rörgenomföringen i ångrummet för
att undvika fukt längs röret. På detta
sätt döljs kabeln bakom styrpanelen.
Alternativt kan kabeln dras ut vid
styrpanelens nedre kant där ett
förberett uttag finns.
Styrpanelens ram trycks direkt på.
Ramen lösgörs med medföljande
verktyg. Ramen har små hål i kanten.
(4 st.) Tryck försiktigt ut låsstiften ur
hålen ett åt gången med hjälp av
verktyget och drag samtidigt
ramen utåt.

Tryckknappen har massafyllning
och kan därigenom monteras i
ångrummet. Tryckknappen kan
monteras genom väggen
(akrylväggar) eller genom att ett
lämpligt hål tas upp som
tryckknappen kan fällas in i. Täta
kanterna med lämplig massa.
Ytmonteringsdosor kan även
användas vid behov, men de
behöver inte vara täta, eftersom
tryckknappen tål fukt.

55 mm
5 mm

Låsning

Låsning

Avstånd mellan
hålen 150 mm

180 mm

OK

Låsning

Låsning
ON

OFF

LED signallampa
ON - OFF tryckknapp
40 mm

Låsmutter

32 mm

46 mm

24 mm

Montera termostaten på 170 cm
höjd över golvet, helst på väggen
mittemot dörren. Vid behov kan en
låsmutter användas om väggen av
plexiglas. Borra ett hål om väggen
är tjock. Täta med lämplig massa
för att förhindra att fukt kommer in
i konstruktionerna.
Termostaten skjuts in i skyddet
som sedan spänns med en låsskruv.

Vägg
Låsskruv

24 mm

32 mm

21 mm

Termostat
Thermostatskydd
Låsmutter
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TÖMNING OCH SKÖLJNING:
Till förångaren finns att få en separat elektrisk ventil med automatisk tömnings- och sköljfunktion
(tilläggsutrustning). 15 minuter efter det att förångaren stannat eller har stannats öppnas den
elektriska tömningsventilen. (sköljning).
Både ånggeneratorn med styrpanel och den med tryckknapp har denna funktion.
Då ånggeneratorn med tryckknapp stannar, blinkar tryckknappens LED lampa med 1 sekunds
intervall under tömnings- och sköljningsperiodens 15 minuters väntetid.
Efter tömningen väntar ånggeneratorn på nya startinstruktioner.

TÖMNINGSVENTIL:
Montering av HSX ånggeneratorns tömningsventil:
- Använd åtminstone den medföljande rörtejpen för att täta elventilens gänga vid monteringen.
- Koppla elventilens anslutningskabel till stickpropparna.
- Montera ett rör från tömningsventilen till avloppet. OBS. Vattnet rinner ut med självtryck.
Montera därför ånggeneratorn en aning högre än avloppet.
ALARM:
Styrpanel
E1 Då ånggeneratorn startar eller redan är i gång. Vattenkranen är stängd eller något annat hindrar
vattnet från att rinna in i ånggeneratorn. Öppna vattenkranen. Om störningen finns i ånggeneratorn
krävs eventuellt service.
E2 Felmeddelandet visas då seriekommunikationen mellan styrpanelen och kretskortet inte
fungerar.
Kräver service för att klarlägga orsaken.
Efter ett felmeddelande stannar ånggeneratorn. Åtgärda felet eller kontakta servicepersonal.
Störningarna kan kvitteras med ON – OFF tryckknappen.
Då störning uppstår i en ånggenerator med tryckknapp börjar tryckknappens LED signallampa
blinka snabbt; ånggeneratorn har startats med stängd vattenkran eller något annat hindrar vattnet
från att rinna in i ånggeneratorn. Felmeddelandet visas även medan ånggeneratorn är i gång om
vattentillförseln bryts. Felmeddelandet kan kvitteras med tryckknappen. Åtgärda felet eller låt
reparera felet.
Kretskortet har utgång 24 V DC max. 50 mA för alarm utifrån. Utgången aktiveras då ett
felmeddelande E1 eller E2 visas på displayen eller när tryckknappens LED blinkar snabbt. Kvittera
alarmet med ON – OFF tryckknappen.
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SERVICEÅTGÄRDER HSX ÅNGGENERATOR:
I HSX-förångaren finns en programmerad automatisk funktion som tömmer samt sköljer tanken
efter varje användningsomgång. (Elektrisk tömningsventil är extrautrustning)
Genom att tömma förångartanken direkt efter användning uppnår man lång livslängd på den även i
områden där vattenkvaliteten inte är den bästa möjliga. Tömning av tanken är dock inget alternativ
till regelbunden avkalkning av tanken. Ytgivaren bör också rengöras då och då. Det lönar sig att låta
någon servicefirma eller fackperson vidta dessa åtgärder.
Testning av vattnets kvalitet samt åtgärd för avkalkning av HSX ånggenerator
I testpaketet som medföljer ånggeneratorn finns testremsor med vilka vattnets hårdhetsgrad mäts på
följande sätt: sänk ner testremsan i vattnet cirka 1 sekund, lyft testremsan och skaka bort överflödigt
vatten. Jämför efter en minut färgkoden på testremsan med kodnyckeln som finns på paketet.
Testresultat: < 3° dH, Mycket mjukt vatten, Avkalkning efter var 500 gångtimme.
> 4° dH, Mjukt vatten, Avkalkning efter var 100 gångtimme.
> 7° dH, Medelhårt vatten, Avkalkning efter var 50 gångtimme.
> 14° dH, Hårt vatten, Avkalkning efter var 30 gångtimme, installation av en
avkalkningsanordning rekommenderas.
> 21°dH, Mycket hårt vatten, Installera en avkalkningsanordning och testa vattnets
hårdhet på nytt.

Dessa serviceintervall är av tillverkaren rekommenderade maximitider. Det är bra att utföra
avkalkning och rengöring av ytgivaren ännu oftare vid behov.
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ANVISNINGAR FÖR AVKALKNING:
Avkalkning av HSX ånggeneratorn är enkel. Åtgärden är ofarlig för hälsan om citronsyra används,
vilket rekommenderas av Saunatec.
HSX ånggeneratorn är försedd med ett påfyllningsrör för kalkborttagningsmedel, vilket gör det lätt
att tillsätta medlet i tanken.

Utför avkalkningen så här:
1. Tillsätt 50 g citronsyra (en påse) i 1 liter vatten och blanda, låt medlet lösa upp sig i vattnet.
2. Lyft skyddslocket i plast av ånggeneratorn och öppna påfyllningsrörets lock.
3. Häll lösningen i ånggeneratorns tank (använd vid behov en tratt) och skruva fast locket.
4. Starta ånggeneratorn normalt och låt vattnet koka cirka 10 minuter. Stäng av ånggeneratorn
när vattnet har kokat tillräckligt och fortsätt på följande sätt, beroende på om ånggeneratorn är
utrustad med en automatisk eller manuell tömningsventil:
• Automatisk tömningsventil: Ånggeneratorn tömmer och sköljer automatiskt 15
minuter efter att den stannat. Starta ånggeneratorn på nytt efter den första tömningen
och låt tanken fyllas med vatten. Stäng av ånggeneratorn på nytt och låt den igen
tömmas och sköljas efter 15 minuter.
Upprepa processen 3-5 gånger.
• Manuell tömningsventil: Låt citronsyreblandningen verka i tanken i cirka 15
minuter efter kokningen och töm därefter ventilen genom att öppna utloppsventilen.
Stäng ventilen efter den första tömningen och starta ånggeneratorn på nytt och låt
tanken fyllas med vatten. Stäng av och töm ånggeneratorn på nytt och upprepa
processen 3-5 gånger.
Ånggeneratorn kan användas genast efter avkalkningsprocessen. Skölj ånggeneratorn på nytt
om citrondoft förekommer i ångrummet efter processen. Det är inte skadligt för hälsan att
använda citronsyra.

ÅNGGENERATOR I PROFESSIONELLT BRUK:
Förutom avkalkningsprocessen rekommenderas att en serviceplan görs upp för en ånggenerator som
är i bruk dagligen (5 timmar eller längre). Service bör utföras minst 2 gånger om året och skall
innefatta visuell kontroll, rengöring av motstånd och nivågivare samt kontroll och rengöring av
tankens inre yta (kalkavlagring). Byt delar vid behov. Rengör tanken genom öppningarna i
motståndens monteringshål.

14

