SAUNATEC GROUP Oy
Nieuwe stoomgenerator HELO HSX M voor thuis- en
professioneel gebruik.

- Bedieningshandleiding
- Installatiehandleiding

Bedienings- en installatiehandleiding voor de volgende modellen:
HELO HSX M 34, 47, 60, 77, 95, 120, 140.

7014201

314 SHS 73 A

Technische specificaties:
• Spanning: 400 V 3N 50 Hz (230 V 1N 3,4 – 7,7 kW).
• Andere vermogens: 3,4 kW - 14 kW.
• Behuizingsklasse: IP 20.
• Installatie: vloer/wandmontage.
• Materiaal waterreservoir: Aisi 316, zuurbestendig staal.
• 2-fasenregeling voor thermische weerstand (niet in de speciale Belgische versie).
• Afmetingen stoomgenerator: 520 x 380 x160 mm

Gebruiksgemak:
• Automatisch afvoer- een doorspoelprogramma.
• Automatische vul- en waterniveauregeling.
• Vloer- of wandmontage.
• Digitaal bedieningspaneel.
- Temperatuurregeling
- Tijdinstelling
- Lichtregeling
• Het bedieningspaneel kan in de stoomruimte worden geïnstalleerd.
• Dankzij magneetkleppen met een grote afvoeropening kunnen na elk gebruik grotere deeltjes vuil
en afgezette kalk uit het reservoir worden gespoeld (accessoire).

Onderhoudsgemak:
• Vervangbare weerstanden (3 stuks), waarvan er één is uitgerust met een thermische zekering.
• De vulopening voor ontkalker (citroenzuur) bevindt zich op een handige locatie boven op de
stoomgenerator.
• Componenten zijn eenvoudig te vervangen:
- printplaat,
- thermische weerstanden,
- waterniveausensor.

2

BEDIENING EN INSTALLATIE:
De stoomgenerator HSX M is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van stoombaden. Gebruik van de
stoomgenerator in een andere dan de bedoelde omgeving kan tot structurele schade leiden.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van installatie in een
omgeving die niet bedoeld is voor het gebruik van een stoombad of als gevolg van een verkeerd gebruik
van de generator.
Controleer alle water- en stoomleidingen voordat de stoomgenerator wordt aangesloten op het lichtnet.
Alle leidingen moeten met de uiterste zorgvuldigheid worden aangesloten. Controleer of alle
verbindingen goed zijn afgedicht. Hoewel speciale afdichtband kan worden gebruikt om
draadverbindingen goed af te dichten, wordt het aanbevolen om de verbindingen te solderen.
De stoomgenerator moet worden geplaatst in een droge ruimte, uit de buurt van water. De ruimte moet
goed geventileerd zijn, aangezien de stoomgenerator ook warmte produceert. De minimale, aanbevolen
vrije ruimte naast en boven de generator is 30 cm. Houd bij het plaatsen van de stoomgenerator ook
rekening met de benodigde ruimte voor het onderhoud.
Zorg ervoor dat er een afvoer in de buurt van de stoomgenerator is om het reservoir te kunnen legen.
De stoomgenerator kan op de vloer worden geplaatst (vrijstaand) of aan de wand worden gemonteerd met
behulp van muurbeugels. Bij gebruik van muurbeugels moeten de bevestigingsmethode en de
bevestigingsschroeven worden afgestemd op het betreffende type wand. Wanneer de stoomgenerator met
water is gevuld, weegt hij ongeveer 17 kg.
Bij gebruik van de automatische afvoerklep wordt wandmontage aanbevolen in verband met een juiste
afvoerdruk in de afvoerpijp naar de afvoer.
Installatie HSX M

Temperatuursensor

Bedieningspaneel
Wateraansluiting
OK

ON

OK

OF F

ON

OF F

400V 3N~

Drukknop

Stoomspuitmond
Afvoer

Locatie voor bedieningspaneel en drukknop

Wandmontage stoomgenerator

Het bedieningspaneel kan zowel binnen als buiten de stoomruimte worden gemonteerd. Als het
bedieningspaneel buiten de stoomruimte wordt gemonteerd, moet altijd gebruik worden gemaakt van een
afzonderlijke thermostaat, die op de printplaat is aangesloten.
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AANSLUITING APPARATUUR
16

38

Overdrukventiel
Stoomuitlaat

Watertoevoert
Hoofdschakelaar

Kabel voor
bedieningspaneel
Elektrische
voeding

52
Aansluiting
voor
aromatische
magneetklep

Waterafvoerklep
(handmatig of elektrisch bediend)

Aansluiting water- en stoomleidingen
Sluit de flexibele waterslang van ¾" (meegeleverd in de verpakking) aan tussen de wateraansluiting van
het installatiepaneel van de stoomgenerator (zie afbeelding) en de koudwaterleiding in het gebouw. De
minimale waterdruk is 0,2 bar en de maximale waterdruk 10 bar. De watertoevoerleiding moet worden
voorzien van een handmatig bedienbare afsluitklep, die kan worden gebruikt om de waterstroom naar de
generator af te sluiten als de generator langere tijd niet zal worden gebruikt.
Volg bij het installeren van de stoomgenerator de lokale voorschriften op.
De koppeling voor de stoomleiding moet een stuk koperen pijp of hittebestendige slang zijn van minimaal
18 x 16 mm (generatorvermogen: 3,4 kW - 9,5 kW) of 22 x 20 mm (generatorvermogen: 12,0 kW - 14
kW). De diameter van de stoomleiding moet over de hele lengte gelijk zijn.
De stoomleiding moet omhoog of omlaag lopen vanaf de stoomgenerator naar de stoomruimte. Er mag
GEEN zwanenhals/waterslot in de leiding worden geplaatst – eventueel condenswater in de stoomleiding
moet ongehinderd naar de stoomruimte of terug naar de stoomgenerator kunnen stromen. Als op de
stoomgenerator een aromapomp is aangesloten, moet de afvoerleiding altijd omlaag lopen vanaf de
stoomgenerator, om ervoor te zorgen dat de chemische stoffen niet in het reservoir terecht kunnen komen.
De aanbevolen maximumlengte van de stoomleiding is 5 meter.
Voor de veiligheid en om watercondensatie in de leiding te beperken, is het altijd raadzaam om de
stoomleiding extra te isoleren.
WAARSCHUWING! Hete stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken.
De handmatige afvoerklep die bij de stoomgenerator wordt geleverd, dient om het reservoir van de
stoomgenerator te legen. Een elektrisch bediende magneetklep is als accessoire leverbaar.
Het reservoir van de stoomgenerator moet na elk gebruik worden geleegd. Dit zal de levensduur
van de generator verlengen en kalkafzetting beperken.
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ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN;
De stoomgenerator is (via een semi-vaste aansluiting) aangesloten op het lichtnet, overeenkomstig lokale
installatievoorschriften.
Stomer

HSX 34
HSX 47
HSX 60
HSX 77
HSX 95
HSX 120
HSX 140

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

400V 3N~/415V 3N~ 230V 1N~/240V 1N~
Amp
Amp
5/5
7/6,5
9/8
12/11
15/13
19/17
23/21

15/14
20/19
26/25
33/32

230 V 3~
Amp
8
12
15
19
24
30
35

Ruimte
m³ *)
1,5-2,5
2,5-5
5-7
7-10
10-12
12-15
15-18

Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien.
*) Als de wanden van de ruimte van zwaar materiaal zijn, zoals beton, baksteen of natuursteen, is een
hoger vermogen nodig om voldoende warmte te produceren. Voor de ventilatie is ook meer vermogen
nodig.
Het vereiste vermogen kan worden geschat met behulp van onderstaande formule.
Volume (m3) x K1 x K2 = vereiste vermogen (kW)
Ventilatie
Geen ventilatie
Acrylwanden
Lichte constructiewand: board + tegels
Zware constructiewand: steen/beton + tegels

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

2-fasenregeling van stoomgenerator: (niet in de speciale Belgische versie)
De thermische weerstanden van de stoomgenerator werken op basis van een 2-fasenregeling.
Voorbeeld: De temperatuur is ingesteld op +43 °C. Als de temperatuur van +43 °C is bereikt, worden
twee weerstanden uitgeschakeld via een contactgever en blijft één weerstand ingeschakeld om de
temperatuur te handhaven met behulp van een relaisschakelaar op de printplaat. Als de temperatuur 1 °C
daalt, worden alle weerstanden weer ingeschakeld. Als de temperatuur 1 °C stijgt, worden alle
weerstanden uitgeschakeld. Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid geproduceerde stoom constant blijft.
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AANSLUITSCHEMA:

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

3 N~

Contactgever

6

2

5

1

Thermische
zekering

1 N~

L3

L3

L2

L2

L1

L1

N

N

N

N

Gr

Gr

Hoofdschakelaar

Bovenafdekking

PE

Bovengrens S2

N

Waterafvoerklep
230 V AC

Watertoevoerklep
230 V AC

L

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

N

A K S1 S2 TX RX +5 0

Ondergrens S1
Wit
Rood
Groen
Geel

seriële
communicatie
MIDI-besturing

Niveausensor
in reservoir

Wit
Geel
Groen

Drukknop

Bruin
Wit
Rood

Thermostaat
Alarm 12 V DC
Lightregeling optp. max 24 V DC, 50 mA

354 SHS 30 A

6

HSX MIDI 9,5 - 14 kW
3 N~ 400 V - 415 V
Weerstand

3 N~

Contactgever

6

5

L3
L2

2

1

L1
N

Thermische
zekering

N
Gr
Hoofdschakelaar

Bovenafdekking

PE

Bovengrens S2

N

Waterafvoerklep
230 V AC

Watertoevoerklep
230 V AC

L

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

N

A K S1 S2 TX RX +5 0

Ondergrens S1
Wit
Rood
Groen
Geel

seriële
communicatie
MIDI-besturing

Niveausensor
in reservoir

Wit
Geel
Groen

Drukknop

Bruin
Wit
Rood

Thermostaat
Alarm 12 V DC
Lightregeling optp. max 24 V DC, 50 mA

354 SHS 31 A
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HSX-M 3,4-14 kW Speciale Belgische versie

6

5

4

3

Contactgever
6

Weerstand

5

K2
2

1

6

5

4

3

2

K11

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

4
3

1

2

3

4

6

5

2

Thermische
zekering 167 C

L2

L1 / N
1

Bovenafdekking

3,4 - 14 kW 230 V 3~

Hoofdschakelaar

1

2

3

4

5

6

L2 L3

L1
OLEA 72
PE

3,4 - 14 kW 400 V 3N~

Bovengrens S2

N

Waterafvoerklep
230 V AC

L

N

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2 A K S1 S2 TX RX +5 0

Ondergrens S1

Watertoevoerklep
230 V AC

Wit
Rood
Groen
Geel

Bedieningspaneel

Niveausensor
in reservoir

Wit
Geel
Drukknop
Groen
Bruin
Wit
Rood

1

2

3

4

5

6

Thermostaat
Alarm 12 V DC
Lightregeling optp. max 24 V DC, 50 mA

N

L1 L2 L3

354 SHS 35 A
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INSTALLATIE VAN STOOMGENERATOR EN HULPSTUKKEN:

Temperatuursensor

Bedieningspaneel
Wateraansluiting
OK

ON

OK

OF F

ON

OF F

400V 3N~

Drukknop

Stoomspuitmond
Afvoer

Het bedieningspaneel kan ook in de stoomruimte worden geïnstalleerd. Als het bedieningspaneel buiten
de stoomruimte wordt geplaatst, of zo laag bij de vloer wordt geplaatst dat de thermostaat niet de juiste
temperatuur aangeeft, moet een afzonderlijke thermostaat worden gebruikt die direct op de printplaat
wordt aangesloten. Deze thermostaat moet worden gemonteerd op 170 cm vanaf de vloer, bij voorkeur
aan de wand tegenover de deur van de stoomruimte.
De drukknop kan zowel binnen als buiten de stoomruimte worden gemonteerd. Daarnaast wordt
aanbevolen om een thermostaat met temperatuurbegrenzing te installeren om te voorkomen dat de
temperatuur hoger wordt dan +50 °C wanneer de stoomruimte langer dan 30 minuten wordt gebruikt, wat
de vaste bedrijfstijd is voor een stoomgenerator met drukknop. Zie de aparte afbeelding voor installatie en
aansluiting.
De stoomspuitmond(en) moet(en) worden gemonteerd op circa 20-40 cm vanaf de vloer, onder de bank
of aan de wand, zodat niemand zijn voeten aan de hete stoom kan branden. De spuitmonden moeten
worden aangebracht op een plaats waar ze niet per ongeluk kunnen worden aangeraakt. De stoom heeft
een temperatuur van +100 °C en kan ernstige brandwonden veroorzaken.
De thermostaat moet worden geïnstalleerd op een hoogte van 170 cm, bij voorkeur aan de wand
tegenover de deur. De installatieruimte voor de thermostaat moet goed worden afgedicht zodat er geen
vocht bij de thermostaat kan komen. De thermostaat wordt direct op de printplaat van de stoomgenerator
aangesloten. Zie de afbeelding voor de aansluiting.
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BEDIENINGSPANEEL HSX M

Lichtregeling

Temperatuurdisplay

Tijddisplay

Temperatuurregeling 25 - 50 °C

OK

Tijdinstelling (0 - 4 hours)
Temperatuursensor

ON

OFF

Stoomgenerator aan / uit

Digitaal bedieningspaneel
- AAN/UIT-knop voor stoomgenerator
- OK-knop

- Instelknop voor stoombadtemperatuur (temperatuurdisplay knippert)
- Instelknop voor stoombadtijd (tijddisplay knippert)

+ knop verhoogt de instelling van tijd of temperatuur
- knop verlaagt de instelling van tijd of temperatuur

- Lichtregelknop, optoschakelaar max. 24 V DC, 50 mA (maakcontact)
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Functie bedieningspaneel:
De stoomgenerator wordt ingeschakeld door de aan/uit-knop van het bedieningspaneel in te drukken.
Hierna gaat het temperatuurdisplay knipperen. De temperatuur kan met behulp van de knoppen +/– in
stappen van één graad worden ingesteld van 25 °C tot 50 °C. Als de gewenste temperatuur op de display
wordt aangegeven, drukt u op de OK-knop, waarna het tijddisplay wordt getoond. Wanneer het display
knippert, kunt u met behulp van de knoppen +/– de tijd instellen in stappen van één minuut (tot 90
minuten). Hierna gaat het display over naar uren (max. 4 uur).
Wanneer er nog 90 minuten resteren, schakelt het display weer over op minuten. Een tijd van meer dan 90
minuten wordt altijd weergeven als volle uren.
Lichtregeling:
De lichten kunnen worden geregeld met de knop op het bedieningspaneel. Wanneer de knop wordt
ingedrukt, wordt het indicatielampje naast de knop ingeschakeld.
Aansluiting LC1 en LC2 op de printplaat zijn bestemd voor lichtregeling. De printplaat trekt een externe
spanning (24 V DC max. 50 mA), die wordt doorgeschakeld naar connector LC1. Wanneer de lichtknop
wordt ingedrukt, wordt de spanning door een transistor op de printplaat overgebracht naar LC2, die de
feitelijke lichtregeling verzorgt.
KNOP HSX M

Indicatielampje (LED)
Aan / uitknop

Functie drukknop:
Als de stoomgenerator via de knop wordt ingeschakeld, zal de stoomgenerator 30 minuten actief zijn. Als
deze tijd is verstreken, gaat het indicatielampje boven de knop branden. De bedrijfstijd van de
stoomgenerator kan niet worden ingesteld – hij zal automatisch uitschakelen. De stoomgenerator kan ook
handmatig worden uitgeschakeld voordat de bedrijfstijd is verstreken door de knop nogmaals in te
drukken. Het indicatielampje gaat dan uit. Indien gewenst, kan de stoomgenerator opnieuw worden
ingeschakeld.
Bij gebruik van de drukknop is het aan te bevelen om een thermostaat met temperatuurbegrenzer te
installeren om te voorkomen dat de temperatuur hoger wordt dan +50 °C wanneer de stoomruimte langer
dan 30 minuten wordt gebruikt. Dit is de vaste bedrijfstijd van een stoomgenerator met drukknop. Zie de
aparte afbeelding voor installatie en aansluiting.
De 2-fasenregeling werkt bij de versie met drukknopregeling door twee thermische weerstanden via een
contactgever uit te schakelen wanneer de thermostaat een temperatuur van +50 °C meet. Als de
temperatuur 1 °C daalt, worden alle drie weerstanden weer ingeschakeld. Als de temperatuur hoger dan
+50 °C wordt, worden alle drie weerstanden uitgeschakeld.
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INSTALLATIE VAN BEDIENINGSPANEEL, DRUKKNOP EN THERMOSTAAT:
Het bedieningspaneel is gevuld
met massa waardoor het
vochtbestendig is. Het
bedieningspaneel kan
rechtstreeks in de wand worden
geïnstalleerd. Het bevestigingsgat
in de stoomruimte moet worden
afgedicht om te verhinderen dat
er vocht binnendringt, daarom moet de
kabel achter het bedieningspaneel
worden gestopt. De kabel kan
anderzijds ook door een voorgesneden
gat aan de onderkant van het
bedieningspaneel vertrekken.

55 mm
Bevestigingsgat

5 mm

Vergrendeling

Vergrendeling

Afstand tussen gaten
180 mm

150 mm

OK

Het frame van het bedieningspaneel
wordt rechtstreeks op de eenheid gedrukt.
Om het frame te verwijderen, gebruikt u
het bijgeleverde gereedschap. Het frame
heeft kleine gaatjes aan de randen.
(4) Druk de vergrendelingspin m.b.v. het
gereedschap voorzichtig in elk gaatje en
haal het frame er vervolgens af.

De drukknop is gevuld met massa
waardoor hij in de stoomruimte kan
worden geïnstalleerd. De drukknop
kan doorheen de wand worden
geïnstalleerd (acrylwanden) of door
een gepast gat te boren waarin de
drukknop kan worden gemonteerd.
Hierbij moet ervoor worden gezorgd
dat alle randen zijn afgedicht met een
geschikt afdichtingsmiddel. Indien
noodzakelijk kan ook gebruik worden
gemaakt van opbouwdoosjes. Deze
moeten niet afgedicht worden aangezien
de drukknop zelf vochtbestendig is.

Vergrendeling

Vergrendeling
ON

OFF

Indicatielampje (LED)
Aan / uitknop
40 mm

Contramoer

32 mm

46 mm

24 mm

De thermostaat moet worden geïnstalleerd
op een hoogte van 170 cm, bij voorkeur
aan de wand tegenover de deur van de
stoomruimte. Indien noodzakelijk kan de
contramoer worden gebruikt als er met
wanden in plexiglas wordt gewerkt. Bij
dikkere wanden kan er een gat worden
geboord dat dan wordt afgedicht met een
geschikt afdichtingsmiddel om te verhinderen
dat er vocht in de wanden dringt. De
thermostaat wordt in zijn behuizing geplaatst
en daarna vastgemaakt met borgschroeven.

Wand
Borgschroef

24 mm

32 mm

21 mm

Thermostaat

Thermostaatbehuizing

Borgschroef
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LEGEN EN DOORSPOELEN:
Voor de stoomgenerator is een aparte elektrisch bediende klep met een aparte automatische afvoer- en
doorspoelfunctie leverbaar (accessoire). De elektrisch bediende afvoerklep opent 15 minuten nadat de
stoomgenerator is uitgeschakeld.
Deze functie is zowel voor de versie met bedieningspaneel als de versie met drukknop leverbaar.
In de drukknopversie zal het indicatielampje iedere seconde knipperen gedurende de wachttijd van 15
minuten vanaf het moment dat de stoomgenerator is uitgeschakeld tot de start van de afvoer- en
doorspoelfunctie.
Nadat het reservoir is geleegd, zal de stoomgenerator wachten op het volgende startcommando.

AFVOERKLEP:
Installatie van de stoomgenerator HSX:
- Gebruik de bijgeleverde afdichtband (als een minimumvereiste) om het draadeinde van de elektrisch
bediende kleppen af te dichten.
- Sluit de bijgeleverde voedingskabel voor de elektrisch bediende klep aan op het lichtnet.
- Plaats een afvoerleiding vanaf de afvoerklep tot in een afvoer. NB! Omdat water stroomt op basis van
eigen druk, moet de stoomgenerator op enige afstand van de afvoer worden geïnstalleerd.
ALARMEN:
Bedieningspaneel
E1 Bij inschakeling, of wanneer de stoomgenerator al in bedrijf is: de waterkraan is dicht of het water
kan om de een of andere reden niet naar de stoomgenerator stromen. Draai de kraan open. Als de fout bij
de stoomgenerator zit, heeft deze mogelijk een onderhoudsbeurt nodig.
E2 De foutmelding wordt gegeven wanneer er problemen zijn met de seriële communicatie tussen het
bedieningspaneel en de printplaat.
Er is een onderhoudsbeurt nodig om de oorzaak van de fout op te sporen.
Wanneer een foutmelding wordt gegenereerd, zal de stoomgenerator uitschakelen. Neem de oorzaak van
de fout weg of roep de hulp in van een gekwalificeerde onderhoudstechnicus. Storingen kunnen worden
gereset door de aan/uitknop in te drukken.
In versies met een drukknop zal het indicatielampje van de knop snel knipperen wanneer er een fout is
opgetreden: de stoomgenerator is ingeschakeld terwijl de kraan dicht is of het water kan om de een of
andere reden niet naar de stoomgenerator stromen. Dit alarm wordt ook gegenereerd wanneer de
watertoevoer wordt uitgeschakeld terwijl de stoomgenerator in bedrijf is. De storing kan worden gereset
door de aan/uitknop in te drukken. Repareer of vervang defecte onderdelen.
De printplaat bevat een spanningsuitgang van 12 V DC max. 50 mA voor een externe alarm. De uitgang
wordt geactiveerd wanneer alarm E1 of E2 wordt weergegeven of wanneer het indicatielampje van de
drukknop snel knippert. Het alarm kan worden gereset door de aan/uitknop in te drukken.
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SERVICEVOORSCHRIFTEN VOOR DE STOOMGENERATOR HSX:

De stoomgenerator HSX is uitgerust met een voorgeprogrammeerde, automatische functie die ervoor
zorgt dat het reservoir na elk gebruik wordt geleegd en doorgespoeld. (Een elektrisch bediende afvoerklep
is leverbaar als accessoire.) Een langere levensduur wordt ook bereikt door het reservoir van de
stoomgenerator direct na gebruik te legen in gebieden waar het water mogelijk van mindere kwaliteit is.
Ook als u het reservoir na gebruik altijd leegt, moet hij regelmatig worden ontkalkt. Het verdient ook
aanbeveling om de waterniveausensor af en toe te reinigen. Deze handelingen moeten worden verricht
door een servicecentrum of een ander gekwalificeerd persoon.

Waterkwaliteit testen en stoomgenerator HSX ontkalken
De testset voor de stoomgenerator bevat een aantal teststrips waarmee de hardheid van het water als volg
kan worden getest: dompel de teststrip circa één seconde onder in het water, neem hem eruit en schud
overtollig water eraf. Vergelijk na één minuut de kleur van de strip met de kleurcode op de verpakking.
Testuitslag:

< 3° dH, zeer zacht water, ontkalken na 500 bedrijfsuren.
> 4° dH, zacht water, ontkalken na 100 bedrijfsuren.
> 7° dH, middelhard water, ontkalken na 50 bedrijfsuren.
> 14°dH, hard water, ontkalken na 30 bedrijfsuren, installatie van een waterontharder
aanbevolen.
> 21°dH, zee hard water; installeer een waterontharder en test de waterhardheid opnieuw.

Deze onderhoudsintervallen zijn de door de fabrikant aanbevolen maximumperioden. Het kan de
moeite waard zijn om indien nodig nog vaker te ontkalken en de waterniveausensor te reinigen.

De garantie op de apparatuur vervalt als de stoomgenerator op een andere wijze wordt
geïnstalleerd of gebruikt dan is aangegeven in deze (gebruikers)handleiding.
De garantie is evenmin van toepassing op functionele problemen die worden veroorzaakt door
zogenaamd hard (met een hoge dH) of anderszins onzuiver water.
De stoomgenerator moet worden onderhouden volgens de aanwijzingen in de
gebruikershandleiding.
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INSTRUCTIES VOOR ONTKALKING:
Het ontkalken van de HSX stoomgenerator is heel eenvoudig. Citroenzuur is veilig te gebruiken en wordt
aanbevolen door Saunatec.
De stoomgenerator HSX is uitgerust met een vulopening voor ontkalker, zodat de ontkalker gemakkelijk
aan het waterreservoir kan worden toegevoegd.

Ontkalken:
1. Voeg 50 g (één zakje) citroenzuur toe aan 1 liter water en roer het door. Laat de ontkalker
oplossen in het water.
2. Verwijder de kunststof afdekkap van de stoomgenerator en draai de dop van de vulleiding los.
3. Schenk de oplossing in het reservoir van de stoomgenerator (gebruik eventueel een trechter) en
draai de dop weer vast.
4. Schakel de stoomgenerator op de normale wijze in en laat het water ongeveer 10 minuten koken.
Nadat het water lang genoeg heeft gekookt, schakelt u de stoomgenerator uit en volgt u onderstaande
stappen voor een stoomgenerator met een automatische dan wel een handmatige afvoerklep:
• Automatische afvoerklep: De stoomgenerator wordt 15 minuten na uitschakeling
automatisch geleegd en doorgespoeld. Nadat de stoomgenerator voor de eerste keer is
geleegd, zal hij opnieuw inschakelen en wordt het reservoir weer gevuld met water. De
generator schakelt opnieuw uit en wordt na 15 minuten geleegd en doorgespoeld.
Dit kan 3-5 keer worden herhaald.
• Handmatige afvoerklep: Na het koken laat u het citroenzuur circa 15 minuten inwerken
in het reservoir. Vervolgens leegt u het reservoir door de afvoerklep te openen. Sluit de
klep als het reservoir leeg is en schakel de stoomgenerator weer in totdat het reservoir weer
met water is gevuld. Schakel de stoomgenerator uit en laat het reservoir weer leeglopen.
Herhaal dit 3-5 keer.
Na het ontkalken is de stoomgenerator weer gereed voor onmiddellijk gebruik. Als u na het
ontkalken een citroengeur ruikt in de stoomruimte moet u de stoomgenerator nog een keer
doorspoelen. Citroenzuur is niet schadelijk voor de gezondheid.

STOOMGENERATOR VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK:
Als de stoomgenerator dagelijks wordt gebruikt (5 uur of langer) raden we aan om in aanvulling op
regelmatige ontkalking een onderhoudsplan op te stellen. De stoomgenerator moet minstens 2 keer per
jaar een onderhoudsbeurt krijgen, inclusief een visuele inspectie en reiniging van de weerstanden en
niveausensoren en een inspectie en reiniging van de binnenkant van het reservoir (kalkafzetting). Vervang
onderdelen, indien nodig. Het reservoir wordt gereinigd via de bevestigingsgaten van de weerstanden.
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