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Špecifikácie 

Operačné napätie 230V 1N- / 2-  (3,4 kW – 7,7kW) 

230V 3-,   (3,4 kW – 7,7kW) 

400V 3N-  (3,4 kW – 7,7kW) 

Rovnako dostupné    240V 1N- / 2-, / 415V 3N- 

Výstupné možnosti   3,4 / 4,7 / 6,0 / 7,7 / 9,5 / 12,0 / 14,0kW 

Paralelné zapojenie   HLS   max 3. výparníky (42 kW) 

     HNS-M   max. 1 výparník (14kW) 

Trieda krytu    IP 20 

Inštalácia    podlaha / stena 

Rozmery výparníka   520 x 380 x 160 mm 

Hmotnosť prázdneho zariadenia približne 11 kg 

Jednoduché používanie 

Inštalácia na stenu alebo podlahu 

Digitálny ovládací panel alebo On/Off tlačidlo HNS – M 

Digitálny ovládací panel    HLS 

Inštalácia ovládacieho centra v parnej miestnosti povolená pre   HNS – M 

Inštalácia ovládacieho centra povolená mimo parnej miestnosti  HLS 

Jednoduchá údržba 

Vymeniteľné výhrevné prvky (3 kusy), z ktorých 1 je vybavený poistkou. Uzáver pre zložku 

odstraňovania vodného kameňa (kyselina citrónová) na veko parného generátora. (HNS – M), 

voliteľné HSL, set pre odhrdzenie. Komponenty sú jednoducho vymeniteľné, plošná doska, 

vyhrievacie prvky , povrchové senzory. 

Doplnky 

Pumpa pre vonnú zložku (Essence kit 0038130) 

Kanister vonnej zložky 20 l (0038132) 

Automatický cyklus pre preplachovanie (Auto clean valve 4310130)  HNS – M 

Automatické preplachovanie (Auto clean kit 3819497)    HLS 

Set pre odstraňovanie vodného kameňa HLS 
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Použitie a inštalácia 

HNS – M a HLS parné generátory sú určené výhradne pre vyhrievanie kúpeľných zariadení. Použitie parného generátora v iných oblastiach 

ako parných miestnostiach môže poškodiť konštrukciu budovy.  

Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nesprávnym spôsobom, na ktorý zariadenie nebolo navrhnuté. 

Spoje vodnej a parnej prípojky musia byť zapojené pred zapojením jednotky do elektrickej zásuvky.  

Pri zapájaní prípojok je potrebné dbať na opatrnosť. Pre všetky prípojky je potrebné zaistiť dôkladné utesnenie. Správne prípojky musia byť 

minimálne utesnené páskou na miestach spojov, ale je odporúčané aby boli dôkladne spájkované. 

Parný generátor musí byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od vody a vlhkosti (suchá miestnosť). Miestnosť musí byť vetraná, keďže 

zariadenie produkuje teplo. Maximálna odporúčaná teplota miestnosti je 25°C. Minimálny odporúčaný priestor od vrchnej strany ako aj 

bočných stien zariadenia je 30 cm. Pri umiestňovaní zariadenia  by mal byť naplánovaný priestor na údržbu zariadenia. 

V blízkosti zariadenia by sa mal nachádzať odtok pre možnosť vyprázdnenia nádrže. 

Parný generátor je možné nainštalovať na podlahu alebo na stenu pomocou príchytiek. Pri použití nástenných príchytiek sa uistite, že 

použite vhodné príchytky a skrutky pre daný typ stavebného materiálu steny.  Parný generátor váži približne 17 kg po naplnení vodou.  

Ak je použitý automatický odtokový ventil, je odporúčané aby bolo použité inštalovanie na stenu, aby bol zaručený dostatočný spádový 

uhol pre odtok vody. 

Obrázok - princíp inštalácie 

 

  Umiestnenie ovládacieho panela    Výparník pripojený na stene 

Ovládací panel môže byť inštalovaný v parnej miestnosti – model HNS – M.  

HSX – L Roma centre môže byť inštalovaný len mimo parnej miestnosti. 

Poznámka: RA 17 ovládací panel má vstavaný termostat. Ak je použitý externý termostat, kábel je pripojený k plošnej doske výparníka 

(model HNS – M). Pri ostatných modeloch je kábel termostatu pripojený k ovládaciemu centru (model HLS – ROMA I a ROMA II). Kábel 

môže byť predĺžený podobným káblom, rovnako pre ovládací panel, maximálne však do 10 m.  

Parná tryska / trysky sú prichytené približne je uchytená približne 200 – 400 mm od podlahy pod lavicou alebo sedadlom alebo na stene 

tak, aby horúca para nemohla spôsobiť popáleniny chodidiel. Parné trysky sú namierené oproti podlahe. Ak sa inštalujú trysky, je potrebné 

zaistiť ich umiestnenie tam, kde sa ich nikto nemôže náhodne dotknúť. Teplota pary je +100°C a môže spôsobiť zranenia kontaktom 

s pokožkou.  

Termostat je nainštalovaný približne vo výške 1700 mm, je vhodné nainštalovať ho na stenu oproti dverám. Odporúča sa utesniť dieru po 

inštalácií termostatu vhodným materiálom tak, aby vlhkosť nemohla vniknúť do stavebného materiálu miestnosti. 

Vodná prípojka 

Teplotný senzor 

Parná tryska 

Ovládací panel 

Tlačidlo 

Vyrovnávanie 
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Prípojky výparníka 

 

Vodná a parná prípojka 

Pripojte flexibilnú ¾‘‘ rúrku z  na inštalačnom paneli jednotky a pripojte ju na zdroj studenej vody v budove. Vodný tlak musí byť 0,2 – 10 

barov. Rúrka pre prívod vody musí mať  manuálny kohút pre zastavenie prívodu vody do jednotky ak je jednotka dlhší čas nepoužívaná. 

Inštalácia musí spĺňať miestne nariadenia 

Je odporúčané použiť minimálne  medenú rúrku 18x16 mm (pri veľkosti výparníka 3,4 – 9,5kW) a 22x20 (výparník 12,0kW – 14kW) alebo 

silikónovú rúrku podobných rozmerov pre napojenie rúrky na prívod pary. Priemer prívodnej parnej rúrky musí byť rovnaký v celej jej dĺžke. 

Parná rúrka musí byť naklonená alebo vertikálne umiestnená smerom od generátora k parnej miestnosti, NESMIE BYŤ použité žiadne 

tesnenie alebo oddeľovač vody. Skondenzovaná voda tvoriaca sa na parnej rúrky musí stekať voľne do parnej miestnosti alebo späť 

k výparníku. Ak je vonná pumpa napojená na parný generátor, rúrka musí VŽDY smerovať od výparníka tak, aby sa chemikálie nedostali 

späť do nádrže. Odporúčaná maximálna dĺžka rúrky je 5m. Je odporúčaná vždy použiť dodatočnú izoláciu pre parnú rúrku,  a to najmä 

z bezpečnostných dôvodov a pre zabránenie vzniku vodného kondenzátu na rúrke. 

UPOZORNENIE: Horúca para môže spôsobiť úraz popálením 

Magnetický ventil pre odtok z nádrže výparníka je napojený do odvodnej rúrky. Alternatívne k tomu je možné použiť manuálny odtokový 

ventil.  

Nádrž výparníka by mala byť vyprázdnená po každom použití. Predĺži sa tak životnosť zariadenia a zníži sa usadzovanie vodného 

kameňa.  

Nádržka kyseliny 

citrónovej (HSN – M) 

 

Parná rúrka ½‘‘ 

 

Prípojka pre automatický 

magnetický ventil (HNS – M) 

 

Manuálny alebo elektrický 

výtokový otvor ½‘‘ 

 

Vodná prípojka ¾‘‘ 

Hlavný vypínač 

Kábel ovládacieho panelu  

El. prípojka  

 

Vodná prípojka ¾‘‘ 

Indikátor svetelného pripojenia (Pneumatický set) (voliteľný) 

Din konektor pre ovládací panel Roma I a Roma II – voliteľný a rozdeľovací box (voliteľný) 

Hlavný vypínač 

Elektrická prípojka 

 

Prípojka pre pneumatické diaľkové ovládanie (Pneumatický set) (Voliteľný) 
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Elektrické pripojenie 

Saunový ohrievač musí byť pripojený do elektrickej siete kvalifikovaným elektrikárom a v zmysle zhody s platnými nariadenia, Parný 

generátor je zapojený do striedavého prúdu, použite H07RN-F (60245 IEC 66) kábel alebo obdobný typ.  

Výstup 

 

kW 

Napájací kábel 

ohrievača H07RN-F 

(60245 IEC 66) mm2  

400 – 415V 3N- 

Poistka 

 

A 

Napájací kábel 

ohrievača H07RN-F 

(60245 IEC 66) mm2 

230V 3- 

Poistka 

 

A 

Napájací kábel 

ohrievača H07RN-

F (60245 IEC 66) 

mm2 

230 - 240V 1N-/2- 

Poistka 

 

A 

Veľkosť 

miestnosti 

* 

m3 

3,4 

4,7 

6,0 

7,7 

9,5 

12,0 

14,0 

5x1,5 

5x1,5 

5x1,5 

5x2,5 

5x2,5 

5x6 

5x6 

3x10 

3x10 

3x10 

3x16 

3x16 

3x25 

3x25 

4x1,5 

4x2,5 

4x2,5 

4x4,0 

4x6 

4x6 

4x10 

3x10 

3x16 

3x16 

3x20 

3x25 

3x35 

3x50 

3x2,5 

3x4,0 

3x6,0 

3x6,0 

- 

- 

- 

16 

20 

35 

35 

- 

- 

- 

1,5 – 2,5 

2,5 – 5 

5 – 7 

7 – 10 

10 – 12 

12 – 15 

15 – 18  

 

*) Steny s pevných konštrukčných materiálov, ako tehla, betón alebo kameň vyžadujú vyššie výstupné napätie pre vyhriatie. Ventilácia 

rovnako zvyšuje nároky na elektrické pripojenie. 

Požiadavky na elektrické pripojenie je možné odvodiť z nasledovných vzťahov: 

Objem (m3) x K1 x K2 = požiadavky elektrického pripojenia 

Klimatizácia   K1 = 0,75 

No A/C    K1 = 0,52 

Akrylátové steny   K2 = 1,00 

Ľahké steny: dlaždice + dosky  K2 = 1,25 

Ťažké steny: kameň, betón + dlaždice K2 = 1,50 

Veľmi ťažké steny: kameň, betón K2 = 2,00 

V priestoroch s veľmi ťažkými stenami je odporúčané použiť napríklad elektrické vyhrievacie káble pre ohrev sedadiel, stien a podláh. 

Vyhrievacie prvky 

Výkon kW Element 230V / 240V 

3,0 

3,4 

4,7 

6 

7,7 

1000W / SEPD 131 

1150W / SEPD 97 

1567W / SEPD 98 

2000W / SEPD 99 

2567W / SEPD 100 

1000W / SEPD 130 

1150W / SEPD 111 

1567W / SEPD 112 

2000W / SEPD 113 

2567W / SEPD 114 

1000W / SEPD 131 

1150W / SEPD 97 

1567W / SEPD 98 

2000W / SEPD 99 

2567W / SEPD 100 

9,5 

12 

14 

5250W / SEPD 116 

4250W / SEPD 119 

5250W / SEPD 116 

3500 W / SEPD 115 

3500 W / SEPD 115 

3500 W / SEPD 115 

5250W / SEPD 116 

4250W / SEPD 119 

5250W / SEPD 116 
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Schéma zapojenia  

1. Externý termostat 

2. Signálne svetlo 

3. Diaľkové ovládanie 

 

 

 

 

Vyhrievací prvok 
stýkač 

 

tepelná 

poistka 

hlavný vypínač 
uzemnenie 

povrchový 

senzor 

horný limit 

S2 

dolný limit 

S1 

Vodný ventil 

výpustný 230V 

AC 

Vodný ventil 

vtok 230V AC 

Ovládač MIDI 

tlačidlo 

termostat 

alarm 12C DC max 

200 mA 

Ovládanie svetla 

max 24V DC, 50mA 
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Procesy údržby parného generátora 

Vypustenie a prepláchnutie 

HNS – M výparník má možnosť automatického vypustenia a prepláchnutia (Voliteľné). 15 minút po ukončení programu alebo programu 

alebo po manuálnom ukončení programu sa elektronický vypúšťací ventil otvorí. Potom, čo výparník naplní svoju nádrž studenou vodou sa 

znovu prepláchne. Vyprázdnením nádrže výparníka ihneď po použití, získa výparník dlhšiu životnosť aj v priestoroch, kde sa voda opúšťa 

priestor výparníka za účelom vylepšenia. Prepláchnutie výparníka je nie náhradou za pravidelnú údržbu pri odstraňovaní vodného kameňa. 

Po vypustení a prepláchnutí sa jednotka prepne automaticky do pohotovostného režimu do začiatku vykonania nasledovného operačného 

programu kúpeľa.  

HLS má možnosť pre vypúšťací ventil (Auto clean kit), ktorý prepláchne vodnú nádrž výparníka 4 hodiny po ukončení programu.  

 

Testovanie kvality vody a odstránenie vodného kameňa z HELO HNS-M a HLS výparníkov 

Testovací balík získaný spolu s výparníkom obsahuje testovacie prúžky, ktoré je možné použiť na testovanie tvrdosti vody, a to nasledovne: 

ponorte testovací prúžok do vody na 1 sekundu, vytiahnite ho a otraste ho aby sa zbavil zvyšnej vody. Po minúte porovnajte farbu 

testovacieho prúžku s farebnými poľami na balíku s testovacími prúžkami. 

Výsledok testu <3°dH, Veľmi mäkká voda, odstránenie vodného kameňa každých 500 hodín používania 

  >4°dH, Mäkká voda, odstránenie vodného kameňa každých 100 hodín použitia, 

  >7°dH, Stredne tvrdá voda, odstránenie vodného kameňa každých 50 hodín použitia, inštalovanie zariadenia pre 

  zmäkčovanie vody je odporúčané  

>14°dH, Tvrdá  voda, odstránenie vodného kameňa každých 30 hodín použitia >4°dH, Mäkká voda, inštalujte 

 zariadenia pre odstránenie vodného kameňa a znovu otestujte tvrdosť vody 

>14°dH, Veľmi tvrdá  voda, inštalujte zariadenie pre odstránenie vodného kameňa a znovu otestujte tvrdosť vody 

Tieto servisné intervaly sú odporúčané výrobcom. V prípade potreby je možné vykonávať proces odstránenia vodného kameňa aj 

častejšie. 

 

Záruka produktu bude považovaná za neplatnú, ak nebol generátor pary nainštalovaný správne alebo nebol použitý spôsobom, ktorý 

popisuje tento manuál.  

Záruka rovnako nezahŕňa operačné chyby, ktoré boli spôsobené tvrdou vodou – napríklad vodou s vysokým obsahom vápenca alebo 

inak znečistenou vodou. 

Parný generátor musí byť kontrolovaný podľa inštrukcií opísaných v tomto manuáli. 
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Inštrukcie pre odstránenie tvrdosti vody 

Proces dekalcifikácie pre HNS – M výparník je veľmi jednoduchý. Použitím kyseliny citrónovej odporúčanej firmou Helo, je táto procedúra 

bezpečná. Veko HNS – M výparníka je vybavené silikónovou rúrkou, ktorá uľahčenie pridania zložky do nádrže. 

HLS výparník musí byť vybavený oddeleným Descale Kit setom, ktorý umožní pridanie zložky do nádrže. Descale Kit je inštalovaný na parnej 

rúrke pred poistným ventilom.  

 

Ako dekalcifikovať 

- pridajte 50g kyseliny citrónovej (jeden balík) do 1 l vody a zmiešajte, nechajte zložku rozpustiť sa vo vode 

- zdvihnite plastový kryt výparníka a otvorte zátku rúrky pre naplnenie 

- vylejte roztok to nádrže (v prípade potreby použite lievik) a zatvorte uzáver. 

- zapnite výparník ako zvyčajne a nechajte vodu vrieť približne 10 minút. Potom, čo sa voda dostatočne vyvarila, vypnite výparník 

a riaďte sa nasledovným postupom: 

o Automatický vypúšťací ventil: Výparník sa vyprázdňuje a preplachuje samostatne 15 minút potom, čo bolo 

zariadenie vypnuté. Po prvom prepláchnutí je výparník reštartovaný a je možné ho naplniť vodou, potom sa znovu 

vypne a umožní tak vyprázdnenie a vypláchnutie znovu o 15 minút. 

Tento postup je možné opakovať 3 – 5 krát. 

Ak HSX – L je vybavený automatickým vypúšťacím ventilom, inštalujte manuálny ventil, ktorý je v originálnom balení 

dočasne k jednotke a vypláchnite  

o  Manuálny vypúšťací ventil: Po začatí varu nechajte roztok pôsobiť v nádrži po dobu 15 minút a vypustite nádrž  

otvorením vypúšťacieho ventilu. Uzavrite ventil po prvom vypustení a reštartujte zariadenie, nechajte ho znovu 

naplniť vodou. Vypnite ho a znovu nechajte ho vyprázdniť, opakujte 3 – 5 krát.  

Výparník je pripravený na použitie ihneď po ukončení dekalcifikačného procesu. Ak je v parnej miestnosti cítiť citrónovú vôňu, 

vypláchnite výparník ešte raz. Použitie kyseliny citrónovej nie je zdraviu škodlivé. 

 

Výparník používaný na profesionálne účely 

Okrem dekalcifikačného procesu je odporúčané vytvoriť plán údržby pre generátor pary, ktorý je denne používaný (6 a viac hodín). 

Kontrolu je odporúčané vykonať 6 krát ročne; táto zahŕňa vizuálnu kontrolu vyhrievacích prvkov, povrchového senzora, kontrolu a čistenie 

(usadenie vodného kameňa) vonkajšieho povrchu nádrže a výmenu komponentov, ak je to potrebné. Čistenie nádrže je vykonávané 

pomocou montážnych dier vyhrievacích prvkov.  
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Výparník HNS – M 

Ovládací panel Midi (RA17) 

 

 

kontrolky osvetlenia 

 

displej teploty 

 

displej času 

 

nastavenie teploty 25 – 50 °C 

nastavenie času 0 – 4 hodiny 

teplotný senzor 

vypnutie / zapnutie výparníka 

 

Digitálne ovládacie centrum 

Ovládanie osvetlenia (maximálne 24V DC, 50mA, normálne otvorený) 

OK tlačidlo 

Voľba teploty kúpeľa (teplotná kontrolka svieti) 

Voľba času kúpeľa (časová kontrolka svieti) 

tlačidlo + pre zvýšenie času a teploty 

tlačidlo - pre zníženie času a teploty 

 

ON/OFF tlačidlo – stlačte pre spustenie alebo vypnutie produkovania pary. 
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Funkcie ovládacieho panela 

Výparník je spustený pomocou tlačidla ON-OFF, následne začne svietiť teplotná kontrolka. Teplota môže byť nastavená pomocou + a – 

tlačidiel zmenou o jeden stupeň medzi 25°C -  50°C. Ak je teplota na displeji správna, môžete sa presunúť na časový údaj pomocou stlačenia 

tlačidla OK. Ak displej bliká, môžete nastaviť čas pomocou + a – po jednominútových krokoch až do 90 minút, po ktorých sa displej prepne 

do hodinového módu, kde je možné nastaviť maximálne 4 hodiny.  

Ak zostáva menej ako 90 minút, displej sa zmení na minútové hodnoty. Predtým sú zobrazované len celé hodiny. Posledné zadané hodnoty 

teploty a času zostávajú uložené v pamäti. 

Svetelné kontrolky 

Svetlá je možné ovládať pomocou ovládacieho tlačidla, kde svetelný LED indikátor svieti stlačením tlačidla. LC1 a LC2 konektory v plošnej 

doske sú určené na ovládanie svetla. Externé napätie je maximálne 24 V DC maximálne 50mA, pripojené do konektora LC1. Ak je stlačené 

tlačidlo pre svetlo, optický spoj prenesie napätie do konektora LC2, čo ovláda aktuálne osvetlenie ovládacej jednotky (svetelný adaptér 

00423214). 

Stlačenie tlačidla 

 

LED svetelný indikátor 

ON – OFF tlačidlo 

 

Tlačidlové funkcie 

Ak je výparník spustený tlačidlom, beží po dobu 30 minút. LED svetelný indikátor svieti nad tlačidlom. Výparník nie je možné nastavovať, 

vypne sa automaticky. Výparník je možné vypnúť pomocou tlačidla aj pred vypršaním času, po ktorom má byť vypnutý. Výparník je možné 

reštartovať, ak je to potrebné.  

Samostatný obmedzovať termostatu je možné použiť s výparníkom pri stlačení tlačidla ovládania. (Termostat 0043210), termostat 

zabraňuje stúpaniu teploty v parnej miestnosti nad 50°C. Viď inštaláciu termostatu na nasledovnej strane.  

Chybové hlásenia - alarmy 

Midi (RA 17) Ovládacie centrum 

E1 vodná zátka je uzatvorená ak je výparník spustený alebo už v prevádzke alebo ak z nejakého iného dôvodu nie je vpustená voda do 

zariadenia. Otvorte zátku. Ak výparník nefunguje správne, je možné, že vyžaduje opravu. 

E2 Chybová správa zobrazená v prípade, že prenos medzi ovládacím centrom a plošnou doskou nie je funkčný. Riešenie vyžaduje servisný 

zásah. 

Výparník sa po chybových hláseniach zastaví, odstráňte príčinu alebo kontaktujte servisné centrum. Správu je možné potvrdiť pomocou 

tlačidla ON – OFF.  

LED indikátor tlačidla  rýchlo bliká pri výparníku, ktorý je vybavený týmto tlačidlom, v prípade poruchy výparníka, a tento výparník bol 

spustený pri uzatvorenej vodnej zátke alebo z nejakého iného dôvodu nie je vpustená voda do zariadenia. Tento alarm sa zobrazí ak je 

výparník v prevádzke a ak je dodávka vody prerušená. Chybové hlásenie je možné potvrdiť tlačidlom. Opravte poruchu alebo kontaktujte 

servisné centrum.  

Okruh plošného spoja má výstup pre alarm 24 V DC  maximálne 50mA. Výstup je aktivovaný ak je E1 alebo E2 chybové hlásenie zobrazené 

na displeji alebo ak LED na tlačidle bliká rýchlo. Alarm je potvrdený pomocou stlačenia tlačidla ON / OFF.  
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Inštalovanie ovládacieho panela, tlačidla a termostatu 

Ovládací panel obsahuje tesniaci materiál, preto je vodotesný. 

Ovládací panel môže byť nainštalovaný priamo na stenu. Otvor na 

rúrku v parnej miestnosti by mal byť utesnený tak, by nemohla 

prenikať vlhkosť pozdĺž rúrky. Týmto spôsobom bude kábel 

schovaný za ovládacím panelom. Alternatívne kábel môže 

vychádzať zo spodnej časti panelu, z predznačenej diery. 

Rám ovládacieho panela je pretlačený priamo ovládací panel. 

Odstránenie je vykonané nástrojom, ktorý je dodaný s jednotkou (4 

diery). Jemne stlačte poistný kolík cez dieru a súčasne vytiahnite 

rám von. 

 

Tlačidlo obsahuje tesniaci materiál, preto je vodotesné. Tlačidlo 

môže byť inštalované na stenu (akrylátová stena) alebo pomocou 

vytvorenia vhodného otvoru, do ktorého môže byť upevnené 

a utesnené vhodným tesnením. Je možné použiť aj skrinku pre 

povrchovú inštaláciu, túto nie je potrebné utesniť, keďže samotné 

tlačidlo je utesnené a vodotesné.  

 

Termostat je inštalovaný vo výške 170 cm od podlahy, vhodné je 

umiestniť ho oproti dverám.  Je možné použiť podpornú maticu na 

steny z plexiskla. Do hrubšej steny je možné urobiť dieru a utesniť 

ju vhodným tesniacim materiálom pre zabránenie vstupu vlhkosti 

do štruktúry. Termostat je vtlačený do krytu, ktorý je utiahnutý 

pomocou montážnej skrutky.  

 

 

 

Montážna 

diera 

zaistenie 
zaistenie 

 
rozstup  

dier 

zaistenie 

 

zaistenie 

 

LED svetlo 

 
ON – OFF tlačidlo 

 

Podporná matica 

 

Podporná matica 

 

Stena 

 

Termostat 

 
Podporná matica 

 

Kryt termostatu 

 



Inštrukcie pre použitie a inštaláciu HNS-M / HLS 
 

Výparník HLS 

Zapojenie a osadenie výparníka 

  

Vodná prípojka ¾‘‘ 

Indikátor pripojenia (Pneumatický set) (Voliteľné) 

DIN konektor pre ovládací panel (Roma I a Roma II) (Voliteľné) 

a Split box (Voliteľné) 

Hlavný vypínač 

Elektrická prípojka 

Prípojka pre pneumatické diaľkové ovládanie (Pneumatic Kit) 

(Voliteľné) 

 

Pripojenie k diaľkovému ovládaciemu tlačidlu (Voliteľné, Pneumatic Kit) 

Diaľkové ovládacie tlačidlo funguje pneumaticky (tlakom vzduchu). Pripojte čiernu rúrku z doplnkového balíka ako je zobrazené na obrázku. 

Rúrka musí byť rovná.  

Odrežte rúrku na požadovanú dĺžku, tlačidlo musí byť nainštalované buď zvnútra alebo zvonku parnej miestnosti. Na montáž je možné 

použiť priesvitný silikón. Tlačidlo nie je potrebné v prípade, že je jednotka ovládaná ovládacím centrom (Roma I alebo Roma II). Uistite sa, 

že vypínač necháte na pozícií ON, v prípade, že diaľkové ovládacie tlačidlo nie je používané. 

Pripojenie k ovládaciemu centru alebo split boxu (Voliteľné) 

Dostupné ovládacie centrá (Roma I alebo Roma II) sú pripojené k DIN konektoru, ako je zobrazené na obrázku. Pripojenie nevyžaduje 

profesionálneho elektrikára, užívatelia ho môžu vykonať samostatne. Split box je potrebný ak sú k výparníku pripojené okrem ovládacieho 

centra aj ostatné zariadenia, napríklad automatický vypúšťací ventil (Auto clean Kit) alebo ak ovládacie centrum ovláda viac ako jeden 

výparník (maximálne 3 výparníky).  

Generátor pary môže byť použitý aj bez ovládacieho centra, v tomto prípade musí užívateľ dbať na to, aby teplota v parnej miestnosti 

nevystúpila nad 50°C. Samostatný okruh časovača (OLEA 82) môže byť inštalovaný na obvodovej doske (OLEA 21), tento vypne výparník 

automaticky po 25 minútach. (Voliteľné, Okruh časovača). 

Indikačné svetlo (Voliteľné, Pneumatic Kit) 

Vyvŕtajte do steny dieru a nainštalujte indikačné svetlo. Utesnite dieru pomocou silikónu, ak je to potrebné. Zapojte konektor do svorky vo 

výparníku. Indikačné svetlo funguje na 12V DC priamom napätí, preto je bezpečné aj v najvlhkejších miestnostiach.  

Osadene výparníka 

1) Otvorte manuálny vodný uzáver výparníka. 

2) Prepnite hlavný vypínač do pozície 1. 

3) Napojte na výstup ovládania pneumatické tlačidlo alebo ovládacie centrum (Roma I alebo Roma II). Ak je v nádrži dostatok vody, 

začne sa vyhrievanie a uzavrie sa vstupný ventil prívodu vody. 

4) Vyhrievanie vody trvá približne 5 – 10 minút, v závislosti na výstupnom výkone, následne sa začne tvoriť para. 

5) Výparník je zastavený opätovným stlačením pneumatického tlačidla, alebo v prípade použitia časovača, po vypršaní času 

(časovač 25 min alebo Roma II), alebo prepnutím ovládacieho centra do polohy 0 (Roma I).  
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Inštalácia Setu pre odstránenie vodného kameňa pre HLS výparník 

 

Poistný ventil 

 

Parná rúrka do parnej miestnosti 

 

Ventil pre plnenie kyselinou citrónovou 

 

Inštalovanie na parnú rúrku ako je zobrazené na obrázku. 
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Inštrukcie pre environmentálnu ochranu 

Tento produkt po ukončení jeho prevádzky nie je možné odovzdať s komunálnym odpadom. Namiesto toho by mal byť dodaný na zberné 

miesto na recykláciu elektrických a elektronických komponentov.  

Symbol na produkte, v inštrukciách alebo na balení je nasledovný:  

Materiály môžu byť recyklované podľa značiek uvedených na nich. Opätovným použitím materiálov alebo vybavenia zariadenia môžete 

výrazne prispieť k ochrane nášho životného prostredia. Prosím uvedomte si, že produkt je potrebné odovzdať na zberné miesto bez 

akýchkoľvek saunových kameňov a jeho krytu. 

 

Prosím kontaktujte miestne úrady ohľadom otázok na miesto recyklácie.  

 


