INSTRUKCJA OBSŁUGI
I INSTALOWANIA ŁAŹNI
PAROWEJ

GENERATOR PARY
INSTRUKCJA INSTALACJI
PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED INSTALOWANIEM

UMIESZCZENIE GENERATORA PARY

Należy wybrać odpowiednie miejsce na zainstalowanie generatora pary w jakimkolwiek
suchym pomieszczeniu ponad lub poniżej wylotu pary. Może to być puste pomieszczenie,
przewiewna szafka, sąsiedni pokój, poddasze lub piwnica gdzie jest możliwe
doprowadzenie odpowiedniego zasilania w wodę i energię elektryczną (tablica 1). Rura
dostarczająca parę nie może być dłuższa niż 5 metrów.

NIE UMIESZCZAJ GENERATORA BEZPOŚREDNIO W ŁAŹNI
UWAGA:
1. Do generatora powinien być zapewniony łatwy dostęp w celu wykonania przyłączeń
elektrycznych i hydraulicznych oraz konserwacji.
2. Generator powinien być zainstalowany w pozycji pionowej tak jak to pokazano na
obudowie lub opakowaniu.

MOCOWANIE GENERATORA PARY I RURY DOPROWADZAJĄCEJ PARĘ
Generator może stać na podłodze lub może być zawieszony na ścianie przy pomocy śrub.
Na tylnej ściance obudowy generatora znajdują się odpowiednie otwory do jego
zawieszenia. W miejscach gdzie występuje twarda woda i niezbędne jest usuwanie
kamienia, generator musi być mocowany do ściany, aby zapewnić dostęp do otworu
spustowego w dnie generatora (patrz instrukcja usuwania kamienia). Rura
doprowadzająca parę powinna być wykonana z miedzi o średnicy 15 mm. Na całej
długości rury nie może wystąpić załamanie w postaci syfonu mogącego zablokować
swobodny wypływ pary. Jeśli generator jest zamocowany powyżej głowicy wylotowej pary
to skroplona para powinna mieć możliwość spływania od generatora do głowicy
umieszczonej w łaźni. Jeśli generator jest zamocowany poniżej głowicy wylotowej pary to
skroplona para powinna mieć możliwość spływania od głowicy do generatora. Rura
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doprowadzająca parę powinna być izolowana termicznie dla bezpieczeństwa i w celu
zabezpieczenia przed kondensacją pary.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Linia zasilająca powinna być zabezpieczona odpowiednio dobranym wyłącznikiem,
zakończona i izolowana w pobliżu generatora pary. Zasilanie powinno być odpowiednio
dobrane do typu użytego generatora , lecz nie mniej podano w tablicy 1.

Tablica 1
MOC GENERATORA
3 kW

230V 1 faza
13 A

240V 3 fazy
13 A

400V 3 fazy
5A

415V 3 fazy
5A

4,7 kW

21 A

20 A

7A

7A

6 kW

26 A

25 A

9A

9A

7,7 kW

34 A

32 A

12 A

11 A

9,5 kW

-

-

15 A

15 A

12 kW

-

-

19 A

19 A

14 kW

-

-

23 A

22 A

Rys 1

Wyłącznik powinien być umieszczony w odpowiednim miejscu na zewnątrz łazienki tak,
aby generator mógł być wyłączony, kiedy nie jest używany. W celu przyłączenia
generatora należy zdjąć górną perforowaną pokrywę i podłączyć przewody zgodnie z
rysunkiem 1.

ZASILANIE W WODĘ
Generator można zasilać z sieci wodnej lub cysterny przy zapewnieniu różnicy poziomów
co najmniej 2 m. Doprowadzenie wody powinno być zainstalowane nie dalej niż 1,5 m od
generatora, zakończone zaworem odcinającym i złączką gwintowaną ¾” do przyłączenia
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elastycznego przewodu. Plastykowy wlot wody generatora łączy się z elastycznym
przewodem do wody upewniając się, że został zainstalowany wymienny filtr.

UWAGA:
Użycie elastycznego przyłącza do wody umożliwia łatwą kontrolę filtra wodnego i jego
czyszczenie.

GŁOWICA WYLOTU PARY
Należy dobrać odpowiednie miejsce dla głowicy pary, tak aby uniemożliwić dotknięcie jej
przez kapiącego nogami lub stopami. Jeśli są używane składane siedzenia wylot pary
może być umieszczony za nimi. Należy wywiercić otwór o średnicy 25mm około 300 mm
ponad podłogą łaźni z dala od plastykowych elementów, które mogą być uszkodzone
wysoką temperaturą pary. Głowicę pary należy połączyć z chromowaną ozdobną tarczą.
Głowicę należy połączyć z ½” rurą doprowadzającą parę z gwintem zewnętrznym. Miejsce
zamocowania głowicy przy ścianie należy zabezpieczyć przezroczystym silikonem, który
będzie działał również jako uszczelnienie. Należy upewnić się czy wgłębienie na głowicy
parowej skierowane jest do góry a otwór wylotowy pary do dołu. Jeśli głowica pary
instalowana jest do cienkiej ściany (np. gipsokarton) należy ją przymocować do ściany
przykręcając za pomocą złączki z ½” gwintem wewnętrznym i ¾” gwintem zewnętrznym.
Do tej złączki należy przyłączyć rurę doprowadzającą parę.

PNEUMATYCZNY PRZYCISK WŁĄCZAJĄCY GENERATOR PARY
I WSKAŹNIK LED
Do zamocowania pneumatycznego przycisku włączającego generator na ścianie łaźni
należy wybrać takie miejsce, aby było łatwo osiągalne przez kapiącego w pozycji
siedzącej. Należy ostrożnie wyciąć otwór o średnicy 40 mm, w który wciśnie się przycisk.
Należy nasunąć czarną rurkę 1/4” z tyłu przycisku i następnie wsunąć ją w wycięty otwór
uważając, aby nie zrobić na rurce załamań. Przycisk uszczelniamy w ścianie przy pomocy
silikonu. Jeszcze raz należy sprawdzić, czy rurka powietrzna nie ma załamań, zatkań,
przecięć a potem koniec rurki należy zamocować wciskając ją do zakończenia na
przednim panelu kontrolnym generatora.
Aby zamocować wskaźnik LED należy wywiercić otwór 12 mm w pobliżu pneumatycznego
przycisku i stosując silikon jako uszczelniacz wsunąć przewód wskaźnika i wcisnąć sam
wskaźnik. Przewód poprowadzić do generatora pary i wtyczkę od wskaźnika wsunąć w
odpowiednie gniazdo w przednim panelu kontrolnym generatora.
4

UWAGA:
Zaleca się, aby przewód powietrzny i przewód wskaźnika LED prowadzić do generatora w
rurkach ochronnych lub korytkach w celu ich zabezpieczenia i późniejszej ewentualnej
wymiany elementów.

Rys 2

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GENERATORA PARY
Najpierw należy włączyć zasilanie elektryczne generatora pary wyłącznikiem głównym
znajdującym się poza łazienką.
W celu uruchomienia generatora należy nacisnąć jednokrotnie przycisk pneumatyczny.
Jeśli generator pary jest włączany po raz pierwszy to zacznie pobierać wodę i po krótkim
czasie zacznie się jej grzanie. W innym przypadku generator zacznie wytwarzać parę w
ciągu kilku minut a czas uzyskania odpowiedniej temperatury w łaźni zależy od mocy
elektrycznej zainstalowanego generatora i wielkości pomieszczenia łaźni jednak nie dłużej
niż 10 do 15 minut.
Kiedy generator dobiera wodę do wymaganego poziomu następuje chwilowe przerwanie
wytwarzania pary co nie wpływa negatywnie na ogólny efekt pracy generatora.
Aby wyłączyć generator należy nacisnąć jednokrotnie przycisk pneumatyczny.
Zaleca się wyłączanie dopływu energii również wtedy, jeśli generator nie będzie używany
dłuższy czas lub pomieszczenie łaźni zostaje bez opieki.
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OBSŁUGA GENERATORA
Jeśli używana jest do generatora twarda woda należy koniecznie okresowo usuwać
kamień zgodnie z oddzielną instrukcją poniżej. Zalecane jest ponadto stosowanie
wstępnej stacji zmiękczania wody, co pozwala na długi okres bezobsługowej pracy
generatora.
Wstępnie zaleca się sprawdzanie generatora co 2 miesiące na obecność kamienia i w
miarę konieczności dokonywać jego usunięcia.
USZKODZENIA GRZAŁEK ORAZ ZBIORNIKA WYNIKAJĄCE Z NIEUSUNIĘCIA
KAMIENIA KOTŁOWEGO NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ.
Wlew wody jest wyposażony w filtr, który powinien być sprawdzany co 6 miesięcy w celu
upewnienia się czy nie został ograniczony przepływ wody.
Istotne jest, aby wilgoć nie pojawiała się na górnej części generatora, gdzie znajduje się
główna listwa zaciskowa przyłącza elektrycznego i gdzie jest płytka drukowana z
obwodami elektronicznymi, które nie mogą być zawilgocone.
W przypadku podłączenia innych nieodpowiednich urządzeń elektrycznych do generatora
pary lub dokonania zmian w połączeniach wewnętrznych gwarancja zostaje unieważniona.

INSTRUKCJA USUWANIA KAMIENIA
Zalecane jest usuwanie kamienia przy użyciu zwykłego spożywczego kwasku
cytrynowego. Jeśli używa się innego rodzaju środka do usuwania kamienia należy
postępować zgodnie z instrukcją obsługi. W celu usuwania kamienia za pomocą roztworu
kwasku cytrynowego należy zainstalować w generatorze zawór wlewowy, tzw. Descale
Kit. Zawór ten instaluje się pomiędzy zaworem bezpieczeństwa (patrz rys. 2 str. 5) a
generatorem, jak na poniższym diagramie.
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Należy pamiętać, że generator pary HELO mieści 4,9 litra wody. Generator pary HELO
jest wyposażony w otwór spustowy w dnie zbiornika generatora pary. Otwór może być
wyposażony w wygodny zawór spustowy w celu spuszczania wody po oczyszczeniu
generatora z kamienia. Zawór ten może być podłączony wprost do kanalizacji ściekowej
jednak zaleca się stosowanie naczynia, co pozwala na obserwację ilości wypłukiwanego
kamienia.
UWAGA:
Nie można dopuścić do zalania wodą lub środkiem usuwającym kamień połączeń
elektrycznych lub płytki drukowanej z obwodami elektronicznymi znajdującymi się w górnej
części generatora. Należy natychmiast usunąć wszelkie zawilgocenia suchą ściereczką.

Kolejność operacji:
1. Należy przygotować 25% do 30% roztwór kwasku cytrynowego (około 5L).
2. Zamknąć główny zawór doprowadzający wodę do generatora.
3. Otworzyć zawór Descale Kit.
4. Wlać przygotowany roztwór do generatora poprzez zawór Descale Kit.
5. Uruchomić generator na około 15-20 minut, do pojawienia się pary.
6. Wyłączyć generator.
7. Otworzyć zawór spustowy lub odkręcić korek w dnie zbiornika i wylać roztwór wraz z
usuniętym kamieniem.
8. Zamknąć zawór spustowy lub zakręcić korek w dnie zbiornika.
9. Otworzyć główny zawór wody.
10. Uruchomić generator w celu przepłukania, poczekać do momentu wytworzenia pary.
11. Wyłączyć generator
12. Otworzyć zawór spustowy lub odkręcić korek w dnie zbiornika i wylać wodę.
13. Zamknąć zawór spustowy lub zakręcić korek w dnie zbiornika.
14. W przypadku konieczności powtórzyć punkty 10 do 13.

Generator pary gotowy jest do ponownego użycia.
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UWAGA! WAŻNE TYLKO DLA GENERATORÓW Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM

Moc

Element grzejny 230V/240V

kW

1

2

3

3,4

1150W / SEPD 97

1150W / SEPD 111

1150W / SEPD 97

4,7

1567W / SEPD 98

1567W / SEPD 112

1567W / SEPD 98

6,0

2000W / SEPD 99

2000W / SEPD 113

2000W / SEPD 99

7,7

2567W / SEPD 100

2567W / SEPD 114

2567W / SEPD 100

9,5

5250W / SEPD 116

3500W / SEPD 115

5250W / SEPD 116

12

4250W / SEPD 119

3500W / SEPD 115

4250W / SEPD 119

14

5250W / SEPD 1167

3500W / SEPD 115

5250W / SEPD 116

1. Termostat zewnętrzny
2. Kontrolka LED 12V
3. Zdalne sterowanie pneumatyczne
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UWAGA! WAŻNE TYLKO DLA GENERATORÓW Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM

Moc

Element grzejny 200V/220V/230V/240V

kW

1

2

3

3,4

1150W / SEPD 97

1150W / SEPD 111

1150W / SEPD 97

4,7

1567W / SEPD 98

1567W / SEPD 112

1567W / SEPD 98

6,0

2000W / SEPD 99

2000W / SEPD 113

2000W / SEPD 99

7,7

2567W / SEPD 100

2567W / SEPD 114

2567W / SEPD 100

9,5

5250W / SEPD 116

3500W / SEPD 115

5250W / SEPD 116

1. Termostat zewnętrzny
2. Kontrolka LED 12V
3. Zdalne sterowanie pneumatyczne
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STEROWNIKÓW ŁAŹNI
PAROWEJ

ROMA I

ROMA II

Sterowniki ROMA do łaźni parowych są przeznaczone do używania z generatorami
serii HSS i HST.

Sterownik ROMA I wyposażony jest w:
•

Włącznik główny

•

Pokrętło termostatu z zakresem od 20°C do 50°C

•

Dwufunkcyjną diodę LED, informującą o włączeniu generatora oraz o osiągnięciu
zadanej temperatury

•

Przełącznik multifunkcyjny pozwalający na włączanie pompy esencji zapachowych,
światła oraz wentylatora (jeśli są zainstalowane)

Możliwość pracy ciągłej (brak timera wyłączającego) predestynuje ten sterownik do
zastosowania w łaźni publicznej.

Sterownik ROMA II wyposażony jest w:
•

Pokrętło timera o zakresie od 0 do 120 minut, będące zarazem włącznikiem generatora
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•

Pokrętło termostatu z zakresem od 20°C do 50°C

•

Dwufunkcyjną diodę LED, informującą o włączeniu generatora oraz o osiągnięciu
zadanej temperatury

•

Przełącznik multifunkcyjny pozwalający na włączanie pompy esencji zapachowych,
światła oraz wentylatora (jeśli są zainstalowane)

Sterownik powinien być zainstalowany w suchym pomieszczeniu takim jak szatnia lub
podobnym.
Sterownik nie wymaga zasilania elektrycznego z sieci, włącza się go w trzybiegunowe
gniazdo DIN 12Vdc znajdujące się na przednim panelu generatora pary a czujnik
temperatury instaluje się na ścianie w pomieszczeniu łaźni.

INSTALOWANIE:
Kontrolowane przez sterownik światło, wentylator i pompę aromatu należy przyłączyć do
odpowiednich zacisków w sterowniku. Należy doprowadzić zasilanie 220V lub 12Vdc
(zależnie od zastosowanego osprzętu) na listwę zaciskową sterownika. Należy zwrócić
uwagę na to, że może być użyty osprzęt zasilany tylko jednym rodzajem napięcia (patrz
schematy podłączeń ).
UWAGA:
Główny wyłącznik na przednim panelu generatora pary musi być włączony zanim zacznie
działać sterowanie. Wyłącznik pneumatycznego zdalnego sterowania musi być wciśnięty w
pozycji WŁĄCZ, jeśli nie jest używany przycisk pneumatyczny. Możliwe jest też
zmostkowanie zacisków włącznika pneumatycznego na płytce drukowanej wewnątrz
generatora, zgodnie z poniższym diagramem.
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OBSŁUGA STEROWNIKA

-

włączyć generator pary wyłącznikiem głównym na jego przednim panelu jeśli był
wyłączony.

-

włączyć regulator wyłącznikiem uchylnym (pozycja I dla regulatora ROMA I) lub
ustawić odpowiedni czas pokrętłem czasomierza (dla regulatora ROMA II). Dioda LED
w pobliżu pokrętła czasomierza zacznie świecić kolorem czerwonym. Kolor zmieni się
na żółty jeśli czujnik temperatury osiągnie zadaną temperaturę. Kolor diody LED
ponownie zmieni się na czerwony, gdy temperatura w łaźni parowej spadnie poniżej
temperatury zadanej.

-

należy ustawić temperaturę za pomocą pokrętła termostatu. Maksymalna nastawa to
około 500C a minimalna umożliwiająca rozpoczęcie działania generatora pary to nie
mniej niż 200C.

-

kiedy łaźnia nagrzeje się (zajmuje to około 10-20 min.) można wybrać pokrętłem
wyboru funkcji uruchomienie dodatkowych urządzeń i ich kombinacji takich jak pompa
wtrysku aromatu, wentylator, lampa.

-

System wyłącza się wyłącznikiem uchylnym na panelu regulatora przez ustawienie go
w pozycję 0 (ROMA I) lub przekręcić pokrętło czasomierza w pozycję OFF (ROMA II).
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