دﺳـﺘﻮراﻟـﻌﻤﻞ ﻧﺼـــﺐ
ﺑﺨـﺎرﺳـﺎز MEGA SPA
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺳﺎز MEGA SPA
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری از ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻨﻼﻧﺪ
دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آب ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎ
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷــﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺎر و ﺗﺮﻣﻮﺳـــﻮﺋﯿﭻ ﺟﻬﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﻨﻞ ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ ﻧﺼـــــﺐ در ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی
دﻟﺨﻮاه و زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻧﺎ
اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل روﺷـﻨﺎﯾﯽ اﺗﺎق ﺳـﻮﻧﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻨﻞ )ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﺮاژ ﺳــﯿﻢ
ﮐﺸﯽ در اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎ(
ﺑﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  LEDﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳـــــﻄﺢ آب و ﮐﺎرﮐﺮد
اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎ )ﺗﺴﻬﯿﻞ اﭘﺮاﺗﻮری دﺳﺘﮕﺎه(
دارای ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺮاب آرﯾﻦ

دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺨــﺎر ﺳـﺎز
MEGA SPA

ﺷﮑﻞ  - ۲ﻓﻮاﺻﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎر ﺑﺮﻗﯽ

ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼــﺐ ﺑﺨﺎر ﺳﺎز ﺑﺮﻗﯽ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺼــﺐ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎ ﺪ.

ﻧﺼـــﺐ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎن  ۳۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﺎرﺳﺎز اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ و در ﺻــﻮرت ﻋﺪم
ﻧﺼﺐ آن و ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺪارد.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ارت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﺼــﻞ ﮔﺮدد .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺎه ارت
ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ  ۲اﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺼﺐ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ در ورودی آب دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﺎرﺳﺎز اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ  - ۱اﺟﺰای اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﺎرﺳﺎز

 1ﺷﯿﺮ ورودی
ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﻤﺖ اﺗﺼﺎﻻت ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ آب و ﺑﺨﺎر  150ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

 2ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﺑﺎﻻی دﺳﺘﮕﺎه  200ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

 3ﺷﯿﺮ ﻓﺸﺎرﺷﮑﻦ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﻤﺖ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  250ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

 4ﻧﺎزل ﺑﺨﺎر

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﭘﺎ ﻦ دﺳﺘﮕﺎه  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

 5ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮارﺗﯽ
 6ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ

۲
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دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺨــﺎر ﺳـﺎز
MEGA SPA

ﺷﮑﻞ  - ۳اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎر را ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎی ﺧﺸـﮏ داﺧﻠﯽ ﻧﺼـﺐ ﮔﺮدد .ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﯾﺦ زدن اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﻣﻀـﺮ اﺳﺖ ﻧﺼـﺐ ﺷﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎی ﻣﺠﺎز در اﻃﺮاف
دﺳﺘﮕﺎه  30°Cﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻒ اﺗﺎق ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﻔﺸــــﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻﮔﺎه دﺳﺘﮕﺎه را
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﻞ ﮐﻔﺸـﻮر ﻧﺼـﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻀـﺎی ﺑﺴـﺘﻪ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

اﺗﺼﺎﻻت ورودی و ﺗﺨﻠﯿﻪ آب
ﻟﻮﻟﻪ ورودی آب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ و ﻓﺸـﺎرﺷﮑﻦ ﻣﺠﻬﺰ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺸـﺎر آب ﻟﻮﻟﻪ ورودی  ۴ﺑﺎر
ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ورود و ﺧﺮوج از دﺳـﺘﮕﺎه دور ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ آب
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻔﺸـﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد .ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد زﯾﺮا
دﻣﺎی آب ﺣﺪود  70°Cﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮد:
 4در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺴــﻮر ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﺳﻨﺴـــﻮر اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎ
ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
 5ﺳﻮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺑﺮد و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  3ﻣﺸــــﺨﺺ ﺷﺪه )ﺑﺎﻻی ﺑﺮد
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد.
 6در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎ را ﺑﺎ ﭘﻨﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل "روﺷﻨﺎﯾﯽ" ﻣﺸــــﺨﺺ ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  ۳ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺮاغ داﺧﻞ ﺳﻮﻧﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ
روﺷﻦ ﮐﺮد.
ﯾﺎدآوری :ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل روﺷـــﻨﺎﯾﯽ 220 Vﻣﯽﺑﺎﺷــــﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل
روﺷﻨﺎﯾﯽ از ﺗﺮاﻧﺲ 220 Vﺑﻪ  12 Vاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮق داﺧﻞ اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎی ﺑﺨﺎر 12Vﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭼﺮاغ داﺧﻞ اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ  12 Vﺑﺎﺷﺪ.

4

اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ ۳ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺑﺮد اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل:
 1در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺷﻤﺎره  ۱ﺗﺎ  ۳ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق ورودی  380 Vﻣﺘﺼـــﻞ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮق  220Vﺗﮑﻔﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼــﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل  ۱ﺗﺎ  ۳ﺟﺎﻣﭙﺮ ﺷﺪه و ﺳﯿﻢ
ﻓﺎز ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد.
 2در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺷﻤﺎره  ۴ﺗﺎ  ۵ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﻧﻮل ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد.
 3در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺷﻤﺎره ۶اﺗﺼﺎل ارت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد.
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دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺨــﺎر ﺳـﺎز
MEGA SPA

ﺷﮑﻞ  - ۵ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺳﻘﻒ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۰/۵ﻣﺘﺮ از دﯾﻮار ﯾﺎ در ارﺗﻔﺎع  ۱٫۷ﻣﺘﺮ از ﮐﻒ و
ﺑﺮ روی دﯾﻮار اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎ ﻧﺼـــﺐ ﺷﻮد .ﺳﻮراﺧﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۷/۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺳﭙﺲ
ﺳﻨﺴﻮر را داﺧﻞ آن ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن دور آن را آب ﺑﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ(۴
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﮐﻨﺎر در ﯾﺎ درﯾﭽﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﻮد.
ﺷﮑﻞ - ۴آب ﺑﻨﺪی ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن

ﺷﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﯿﺮاﻃﻤﯿﻨﺎن در ﮐﻨﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺨﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎر
ﮐﺎری  ۰/۵ﺑﺎر ﺟﻬﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

6

ﻧﺼﺐ ﻧﺎزلﻫﺎی ﺑﺨﺎر

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

ﻧﺎزلﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎزلﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۰اﻟﯽ ۳۰
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (۵
ﺑﺎﯾﺪ از ﺳـﺮ ﻧﺎزل ﻫﺎﯾﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎز ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﭘﺎ ﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸـــﻮد .در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺎزﻟﻬﺎ
ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸــﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
)اﻟﺒﺘﻪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﻧﺸﻮد( .

ﺑﺨﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺲ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد  .ﻗﻄﺮ اﺗﺼــــﺎل ﻟﻮﻟﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺨﺎر ½ اﯾﻨﭻ اﺳـﺖ .دﻗﺖ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﺑﺮای دﺳـــﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺨــﺎر  ۱۲و ۱۵
ﮐﯿﻠﻮوات ،ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺨــﺎر ﺑﺎﯾﺪ ¾ اﯾﻨﭻ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ،ﺳـﺎﯾﺰ ½ را ﺑﻪ ¾ اﯾﻨﭻ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ.ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺨﺎر  ۱۰ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺨﺎرﺳﺎز ﻧﺰدﯾﮏ اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﺎزل ﺑﺨﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺨﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎزل ﻣﺘﺼـﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎر ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی در اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ(۵
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دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺨــﺎر ﺳـﺎز
MEGA SPA

راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ

ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ

 :PWRﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ  PWRدﺳﺘﮕﺎه روﺷﻦ و ﺑﺎ ﻓﺸـﺮدن ﻣﺠﺪد و ﻣﮑﺚ  ۳ﺛﺎﻧﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ را در اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎ ﻧﺼﺐ
ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮق داﺧﻞ دﯾﻮار ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﮐﺎر ﻧﺼـــﺐ ﺷﻮﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﺎﺑﻞ را ﺑﻪﺻﻮرت روﮐﺎر
ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

 :LIGHTدر ﺻﻮرت اﺗﺼـﺎل روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺗﺎق ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﺸـﺮدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺮاغ
ﺳﻮﻧﺎ را ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮد.
 :TIMEﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺎ ﺪ زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه.
 :SETﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺎ ﺪ دﻣﺎی اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎ.
 :VALVEاﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ  ۲ﺣﺎﻟﺖ دارد.
ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ  ،ﺷﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ داﺋﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  - ۶ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ

ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از  ۳ﺛﺎﻧﯿﻪ  ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺤﻈﻪای در ﻣﯽآﯾﺪ.

 :PWR+UPﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ  PWRو  UPﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن F-01 ،ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن-
دﻫﻨﺪه زﻣﺎن ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و واﺣﺪ آن ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
 :PWR+DOWNﺑﺎ ﻓﺸـﺮدن ﮐﻠﯿﺪ  PWRو  DOWNﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن F-02 ،ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪه زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ و واﺣﺪ آن ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ )ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن  ،F-02ﮐﻠﯿﺪ  TIMEرا ﻓﺸـﺎر دﻫﯿﻢ  ،زﻣﺎن ری اﺳﺘﺎرت
ﻣﯽﺷﻮد(.
 LEDﻫﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻪ درﺑﺎﻻی ﭘﻨﻞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ:
 :POWERدر ﺻﻮرت روﺷﻦ ﺑﻮدن آن ،روﺷﻦ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 :LIGHTدر ﺻﻮرت روﺷﻦ ﺑﻮدن آن ،روﺷﻦ ﺑﻮدن ﭼﺮاغ اﺗﺎق ﺳﻮﻧﺎ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 :VALVEدر ﺻﻮرت روﺷﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺷﯿﺮﺑﺮﻗﯽ آب درﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 :HEATERدر ﺻﻮرت روﺷﻦ ﺑﻮدن آن ،اﻟﻤﻨﺖﻫﺎ ﺑﺮق دار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 :ERRORدﺳـﺘﮕﺎه دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺮﻣﻮﺳـﻮﺋﯿﭻ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪﻋﻠﺖ
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دﻣﺎی ﻣﺨﺰن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷـﻮد .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴـــــﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻻزم
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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دستورالعمل نصب هیتر

لطفا قبل از نصب هیتر برقی دستور العمل نصب را مطالعه و سپس اقدام به نصب نمایید.
سیم ارت دستگاه باید به سیستم ارت ساختمان متصل گردد .مقاومت چاه ارت باید زیر  2اهم باشد.
جهت برآورده کردن حداقل فضای مورد نیاز برای جانمایی هیتر برقی مگااسپا ،فواصل ایمنی طبق جداول زیر در نظر گرفته
شود .رعایت فواصل ایمنی جهت نصب هیتر برقی ضروری بوده و عدم رعایت این فواصل موجب می شود ریسک آتش
سوزی در اتاق سونا باال رود.

شکل – 1فواصل ایمنی نصب هیتر برقی

1

نصب دستگاه روی دیوار :
هیتر برقی دارای یک صف حه نگهدارنده جهت اتصال آن به دیوار می باشد .ابتدا باید این صفحه را با توجه به اندازه های موجود در شکل و
با توجه به جانمایی هیتر بوسیله پیچ به دیوار نصب میکنیم .توجه شود که هیتر حتما باید محکم به دیوار نصب شود.
سپس هیتر را بلند کرده وطبق تصاویر آن را بر روی صفحه نگهدارنده قرار می دهیم .در انتها باید لبه های هیتربرقی توسط پیچ به این
صفحه محکم شوند.

شکل-2ابعاد صفحه نگهدارنده هیتر برقی

شکل -3نحوه نصب صفحه نگهدارنده هیتر برقی روی دیوار

2

شکل -4نحوه اتصال هیتر برقی به صفحه نگهدارنده

نصب اتصاالت الکتریکی دستگاه :
 هیتر حتما باید توسط شخص با صالحیت در زمینه برقی راه اندازی شود.
 کابل اتصال از نوع پالستیکی نوع  H07RN-Fیا معادل آن باشد.
توجه ! بدلیل حرارت باال استفاده از کابل روکش شده با  pvcبرای کابل اتصال هیتر ممنوع می باشد.
 اگر کابل های اتصال باالتر از یک متر از کف سونا قرار داشته باشد باید توانایی تحمل حداقل ºc 170را داشته باشد .تجهیزات
الکتریکی نصب شده باالتر از یک متر از کف سونا باید تایید کارایی در دمای ºc 125را داشته باشند.
نقشه اتصاالت الکتریکی:
اتصاالت الکتریکی دستگاه باید طبق شکل 5توسط افراد مجاز به برد اصلی انجام شود.
3

قسمت ترمینال:
-1در ترمینال شماره  1تا  3باید سه سیم برق ورودی  380 Vمتصل گردد .در صورتیکه بخواهیم برق  220 Vتکفاز به دستگاه متصل
کنیم باید ترمینال 1تا 3جامپر شده و سیم فاز متصل گردد.
 -2در ترمینال  Nباید سیم نول متصل گردد.
 -3در ترمینال

باید اتصال ارت متصل گردد.

شکل -5نقشه اتصاالت الکتریکی هیتر

نکاتی در مورد راه اندازی دستگاه :
مواردی مهم در مورد قرار دادن سنگها بر روی هیتر
چیدمان مرتب سنگها تاثیر زیادی در ایمنی حمام سونا و ظرفیت حرارتی هیتر دارد.
این سنگها مانع تابش حرارتی مستقیم المنتها به اطراف می شود.
قبل از قرار دادن سنگها در هیتر گرد و غبار آن شسته شود.
با فاصله جادادن سنگها در وسط هیتر باعث ایجاد جریان بهتر هوا در وسط هیتر می شود و منجر به گرمایش بهتر اتاق سونا
می شود.
سنگها به هیچ عنوان بر روی هیتر پرت نشوند.
هیچگاه سنگها در بین المنتها اهرم نشوند و سنگها طوری چیده شوند که المنتها بصورت صاف و عمود باشند و به هم برخورد
نداشته باشند.
هیچگاه یک توده بزرگ از سنگ ها را بر باالی هیتر جمع نکنید.
شئ یا وسیله ای در نزدیک هیتر یا فضای بین سنگها نباید باشد تا جریان هوا بتواند گردش داشته باشد .
بدون پوشش ماندن المنتهای حرارتی می تواند مواد قابل احتراق را به مخاطره بیندازد حتی اگر خارج از فاصله ایمنی باشد.

4

شکل -6نحوه قراردادن سنگ ها بر روی هیتر

راه اندازی هیتر:
قبل از روشن کردن هیتر همیشه چک شود چیزی روی هیتر نباشد.
هیترهای مدل  WALLبا تایمر و ترموستات مجهز شده اند .تایمر جهت تنظیم روشن بودن دستگاه (کلید شماره  1در شکل  )7و
ترموستات (کلید شماره  2در شکل  )7جهت تنظیم درجه حرارت مناسب سونا میباشد.

شکل -7تنظیم تایمر و ترموستات هیتر

5

هیتر روشن :با چرخاندن تایمر هیتر به سرعت روشن می شود .تایمر می تواند هیتر را تا  2ساعت روشن نگه دارد.

هیتر خاموش :هنگامی که تایمر روی صفر قرار گیرد ،خاموش خواهد شد .البته هر زمان که تایمررا برروی صفر
قرار دهیم هیتر خاموش می شود .همیشه بعد از قرار گرفتن تایمر در حالت صفر مطمئن شوید که گرمایش متوقف شده است.

تنظیم درجه حرارت هیتر:
هدف از ترموستات نگهداشتن دمای اتاق سونا در محدوده دلخواه است .شما می توانید دمای هیتر را از  30درجه سانتی گراد
الی  110درجه سانتی گراد تنظیم نمایید .جهت این امر باید از کلید شماره  2که در شکل 7اشاره شده است استفاده نمایید.

نکاتی در مورد پاشیدن آب بر روی سنگهای گرم:
هنگامیکه دمای اتاق سونا باال می رود هوای اتاق خشک می شود و میتوان با پاشیدن اب روی سنگها رطوبت هوا را به مقدار
مناسبی رساند .تنظیم میزان رطوبت و حرارت باید به صورت تجربی و متناسب با خواست استفاده کننده باشد و می توان
بصورت دستی این میزان را توسط پاشیدن آب از جلو هیتر و یا بصورت مستقیم از باالی سنگها انجام داد.
نکته مهم :حداکثر مقدار آب برای پاشیدن  0/2لیتر (یا نصف لیوان) می باشد .به هیچ عنوان نباید مقدار زیاد آب را به روی
سنگها ریخت درصورتی که بیش از اندازه بر روی سنگها آب ریخته شود قسمتی از آن بخار خواهد شد و مابقی موجب آسیب
رساندن به المنت ها می شود.
توصیه می شود آب بصورت اسپری برروی سنگها ریخته شود.
هنگامیکه کسی کنار هیتر است هیچگاه آب روی هیتر نریزید زیرا بخار داغ پوست آنها را خواهد سوزاند و استفاده ازآب کلردار
و یا آب دریا جهت کم کردن حرارت هیتر برقی ممنوع می باشد.
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