
دسـتورالـعمل نصـــب

MEGA SPA بخـارسـاز

طراحی با الگو برداری از فناوری پیشرفته فنالند

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 LED جهت نمایش ســـــطح آب و کارکرد 

المنت ها (تسهیل اپراتوری دستگاه)

دارای گارانتی یک ساله میراب آرین

MEGA SPA ویژگی های بخار ساز



Mega SPA (Steam) دستگاه بخار ساز

طراحی با الگو برداری از فناوری پیشرفته فنالند

دارای سیستم الکتریکی جهت کارکرد بهینه دستگاه

سیســـــتم کنترل سطح آب برای حفاظت از المنت ها به همراه سایت گالس 

جهت رویت میزان سطح آب

تجهیزات ایمنی از قبیل شـــــیر اطمینان بخار و ترموســـــوئیچ جهت افزایش 

سطح ایمنی دستگاه

پنل مجزا جهت نصـب در محوطه استخر با امکان تنظیم دمای دلخواه و زمان 

استفاده از سونا

امکان کنترل روشنایی اتاق سونا توسط پنل (کاهش متراژ سیم کشـــــــی در 

اتاق سونا)

برد الکترونیکی مجهز به LED جهت نمایش ســـــــــطح آب و کارکرد المنت ها 

(تسهیل اپراتوری دستگاه)

دارای گارانتی یک ساله میراب آرین

Mega SPA ویژگ هاي بخار ساز

 ۱
ســـال

گارانتی میراب آرین

1 ۲

نصـــب کلید محافظ جان ۳۰ میلی 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 ۲ اهم باشد. 

نصب سختی گیر در ورودی آب دستگاه بخارساز الزامی است.

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

سـاز بخــار دسـتگاه 
MEGA SPA

شکل ۱ - اجزای اصلی دستگاه بخارساز 

شیر ورودی

شیر تخلیه

شیر فشارشکن

نازل بخار

سنسور حرارتی

کنترل پنل

۱- شیر ورودی

۲- شیر تخلیه

۳- شیر فشارشکن

۴- نازل بخار

۵- سنسور حرارتی

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

 حداقل فاصله آزاد دستگاه از سمت اتصاالت ورودی و خروجی آب و بخار 150 میلیمتر.  

 حداقل فاصله آزاد باالی دستگاه 200 میلیمتر.

 حداقل فاصله آزاد دستگاه از سمت اتصاالت الکتریکی 250 میلیمتر.

 حداقل فاصله آزاد پا�ن دستگاه ۱۵۰ میلیمتر.

دستـورالـعمل نصـــب

MEGA SPA بخـارسـاز

دستـورالـعمل نصـــب

MEGA SPA بخـارسـاز



3 4

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 C°30 میباشد. کف اتاق باید دارای کفشــــور تخلیه باشد و هیچگاه دستگاه را 

مستقیم باالی محل کفشـور نصـب نکنید. اگر دستگاه داخل کابین یا یک فضـای بسـته 

نصب شده باشد باید تهویه کافی برای دستگاه در نظر گرفته شود.

جانمایی و نصب دستگاه

سـاز بخــار دسـتگاه 

شکل ۳ - اتصاالت الکتریکی 

لوله ورودی آب باید به یک شیر و فشـارشکن مجهز و حداکثر فشـار آب لوله ورودی ۴ بار 

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 C°70 میباشد. 

 اتصاالت ورودی و تخلیه آب 

اتصاالت الکتریکی دستگاه باید طبق شکل۳ توسط افراد مجاز به برد اصلی انجام شود.  

اتصاالت الکتریکی

قسمت ترمینال:

    در ترمینال شماره ۱ تا ۳ باید سه سیم برق ورودی V 380 متصـــل گردد. در صورتیکه 

بخواهیم برق 220V تکفاز به دستگاه متصــل کنیم باید ترمینال ۱ تا ۳ جامپر شده و سیم 

فاز متصل گردد.

    در ترمینال شماره  ۴ تا ۵  باید سیم نول متصل گردد.

    در ترمینال شماره۶  اتصال ارت باید متصل گردد. 

قسمت برد:

    در ترمینال مربوط به سنســور حرارتی بر روی برد باید سیم های سنســـور اتاق سونا 

نصب شود.

    سوکت کنترل پنل باید بر روی برد و محلی که در شکل 3 مشــــخص شده (باالی برد 

سمت چپ) متصل گردد.

    در صورتی که بخواهیم روشنایی اتاق سونا را با پنل دستگاه کنترل کنیم، با اسـتفاده از 

ترمینال "روشنایی" مشــــخص شده در شکل ۳ میتوان چراغ داخل سونا را خاموش یا 

روشن کرد.

یادآوری: خروجی ترمینال روشـــناییV 220 میباشــــد. باید بعد از خروجی ترمینال 

روشنایی از ترانسV 220 به V 12 استفاده کرد تا برق داخل اتاق سونای بخار  12Vباشد. 

همچنین چراغ داخل اتاق سونا نیز باید V 12 باشد.
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سـاز بخــار دسـتگاه 

شکل ۵ - لوله های بخار 

لوله های بخار

بخار باید توسط لوله های استیل یا مس به اتاق سونا هدایت شود . قطر اتصــــال لوله 

½ اینچ اسـت. دقت داشــته باشــید برای دســـتگاههای بخــار ۱۲ و ۱۵  خروجی بخار 

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 ۱۰ متر 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. (شکل۵) 

خروجی شیراطمینان در کنار خروجی بخار میباشد و بستن شیر اطمینان با حداکثر فشار 

کاری ۰/۵ بار جهت دستگاه الزامی میباشد.

سنسور حرارتی باید بر روی سقف و به فاصله ۰/۵ متر از دیوار یا در ارتفاع ۱٫۷ متر از کف و 

بر روی دیوار اتاق سونا نصـــب شود. سوراخی به قطر ۷/۵ میلیمتری ایجاد کرده سپس 

سنسور را داخل آن قرار داده و با چسب سیلیکون دور آن را آب بند کنید. (شکل۴) 

توجه شود که سنسور کنار در یا دریچه تهویه نباید نصب نشود.  

اتصال سنسور حرارتی به دستگاه 

شکل۴ - آب بندی سنسور حرارتی با چسب سیلیکون 

شیر اطمینان

نازلهای بخار باید به انتهای لوله های بخار متصل شوند. نازلها باید به فاصله ۱۰ الی ۳۰ 

سانتیمتر باالی 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) .

نصب نازلهای بخار
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سـاز بخــار دسـتگاه 

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 ۳۰ میلیمتر باشـد تا تمام کابلهای 

کنترل پنل دستگاه توکار نصـــب شوند وگرنه مجبور خواهید شد کابل را  بهصورت روکار 

نصب کنید. 

نصب کنترل پنل

شکل ۶ - کنترل پنل 

PWR: با فشردن دکمه PWR دستگاه روشن و با فشـردن مجدد و مکث ۳ ثانیه دستگاه 

خاموش میشود.

LIGHT: در صورت اتصـال روشنایی اتاق به دستگاه با فشـردن این دکمه میتوان چراغ 

سونا را خاموش و روشن کرد.

TIME: جهت تنظیم و تا�د زمان کارکرد دستگاه.

SET: جهت تنظیم و تا�د دمای اتاق سونا.

VALVE: این کلید ۲ حالت دارد.

        با فشردن این کلید ، شیر حالت دائم کار میشود.

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

PWR+UP: با فشردن  کلید PWR و UP  به طور همزمان، F-01 فعال میشود که نشان-

دهنده زمان کل کارکرد دستگاه میباشد و واحد آن ساعت است.

PWR+DOWN: با فشـردن  کلید PWR و DOWN  به طور همزمان، F-02 فعال میشود 

که نشــاندهنده زمان  گذشته از آخرین سرویس است و واحد آن ساعت است (الزم به 

ذکر است اگر در هنگام نمایش دادن F-02، کلید TIME را فشـار دهیم ، زمان ری استارت 

میشود).

LED های وضعیت که درباالی پنل تعبیه شده اند:

POWER: در صورت روشن بودن آن، روشن بودن دستگاه را اعالم میکند.

LIGHT: در صورت روشن بودن آن،  روشن بودن چراغ اتاق سونا را اعالم میکند.

VALVE: در صورت روشن بودن آن،  شیربرقی آب درحال کار میباشد.

HEATER: در صورت روشن بودن آن،  المنتها برق دار میباشند.

ERROR: دسـتگاه دچار خطا شـده اسـت. در برخی مواقع ترموسـوئیچ حرارتی بهعلت 

باالرفتن 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 الزم 

انجام شود. 

راهنمای کنترل پنل
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 هیتر دستورالعمل نصب

 
 

 برقی دستور العمل نصب را مطالعه و سپس اقدام به نصب نمایید. هیترلطفا قبل از نصب 

 اهم باشد.  2باید به سیستم ارت ساختمان متصل گردد. مقاومت چاه ارت باید زیر  سیم ارت دستگاه

ظر گرفته نفواصل ایمنی طبق جداول زیر در ، سپامگااجانمایی هیتر برقی برای جهت برآورده کردن حداقل فضای مورد نیاز 

عدم رعایت این فواصل موجب می شود ریسک آتش بوده و  شود. رعایت فواصل ایمنی جهت نصب هیتر برقی ضروری 

 .رود السوزی در اتاق سونا با

  

 
 فواصل ایمنی نصب هیتر برقی – 1شکل

 

 

 

 

 



2 
 

 روی دیوار :  دستگاهنصب 

ر شکل و ای موجود دندازه هارا با توجه به حه نگهدارنده جهت اتصال آن به دیوار می باشد. ابتدا باید این صفحه هیتر برقی دارای یک صف

 شود.ب توجه شود که هیتر حتما باید محکم به دیوار نص .با توجه به جانمایی هیتر بوسیله پیچ به دیوار نصب میکنیم

ین اسط پیچ به تو برقیترلبه های هیباید در انتها صفحه نگهدارنده قرار می دهیم.  سپس هیتر را بلند کرده وطبق تصاویر آن را بر روی

 .محکم شوندصفحه 

 

 

 هیتر برقیصفحه نگهدارنده  ابعاد-2شکل

 

 

 وه نصب صفحه نگهدارنده  هیتر برقی روی دیوارنح -3شکل
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 هیتر برقی به صفحه نگهدارنده اتصالنحوه   -4شکل

 

 ی دستگاه : نصب اتصاالت الکتریک

 در زمینه برقی راه اندازی شود الحیتهیتر حتما باید توسط شخص با ص. 

  ستیکی نوعپالکابل اتصال از نوع H07RN-F یا معادل آن باشد. 

 .برای کابل اتصال هیتر ممنوع می باشد pvc استفاده از کابل روکش شده با التوجه ! بدلیل حرارت با

 170باید توانایی تحمل حداقل  متر از کف سونا قرار داشته باشد از یک التراگر کابل های اتصال باºc  را داشته باشد. تجهیزات

 را داشته باشند. 125ºcاز یک متر از کف سونا باید تایید کارایی در دمای  االترالکتریکی نصب شده ب

 

 اتصاالت الکتریکی:نقشه 

   .به برد اصلی انجام شودتوسط افراد مجاز  5طبق شکل دستگاه باید اتصاالت الکتریکی
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 قسمت ترمینال:

به دستگاه متصل تکفاز  V 220یکه بخواهیم برق گردد. در صورت متصل  V 380باید سه سیم برق ورودی  3تا  1شماره ترمینال در -1

 فاز متصل گردد.سیم جامپر شده و  3تا1باید ترمینال کنیم 

 .نول متصل گردد باید سیم  N در ترمینال  -2

  .ارت متصل گردد اتصال  باید  ترمینال  در -3

 
 نقشه اتصاالت الکتریکی هیتر -5شکل

 

 

  :نکاتی در مورد راه اندازی دستگاه

 ها بر روی هیترمواردی مهم در مورد قرار دادن سنگ

 .چیدمان مرتب سنگها تاثیر زیادی در ایمنی حمام سونا و ظرفیت حرارتی هیتر دارد

 ها به اطراف می شود.حرارتی مستقیم المنتاین سنگها مانع تابش 

 .و غبار آن شسته شود قبل از قرار دادن سنگها در هیتر گرد

ونا ستر اتاق منجر به گرمایش به می شود و  هیتر وسطبا فاصله جادادن سنگها در وسط هیتر باعث ایجاد جریان بهتر هوا در 

 .می شود

 .سنگها به هیچ عنوان بر روی هیتر پرت نشوند

 خوردبه هم بر وها بصورت صاف و عمود باشند ها اهرم نشوند و سنگها طوری چیده شوند که المنتگاه سنگها در بین المنتهیچ

 .نداشته باشند

 .هیتر جمع نکنید الیهیچگاه یک توده بزرگ از سنگ ها را بر با 

  .هوا بتواند گردش داشته باشدشئ یا وسیله ای در نزدیک هیتر یا فضای بین سنگها نباید باشد تا جریان  

 .ی باشدله ایمنهای حرارتی می تواند مواد قابل احتراق را به مخاطره بیندازد حتی اگر خارج از فاصبدون پوشش ماندن المنت
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 نحوه  قراردادن سنگ ها بر روی هیتر -6شکل

 

 :راه اندازی هیتر

 .شدقبل از روشن کردن هیتر همیشه چک شود چیزی روی هیتر نبا

و  (7شکل  در 1 کلید شماره) با تایمر و ترموستات مجهز شده اند. تایمر جهت تنظیم روشن بودن دستگاه WALL هیترهای مدل

 .یم درجه حرارت مناسب سونا میباشدجهت تنظ (7در شکل  2 کلید شماره) ترموستات

 

 تنظیم تایمر و ترموستات هیتر -7شکل
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 .ساعت روشن نگه دارد 2 تا  به سرعت روشن می شود. تایمر می تواند هیتر را هیتر روشن: با چرخاندن تایمر هیتر

هیتر خاموش: هنگامی که تایمر روی صفر قرار گیرد، خاموش خواهد شد. البته هر زمان که تایمررا برروی صفر  

 .ده استگرمایش متوقف شقرار دهیم هیتر خاموش می شود. همیشه بعد از قرار گرفتن تایمر در حالت صفر مطمئن شوید که 

 

 :تنظیم درجه حرارت هیتر

سانتی گراد  درجه 30دمای هیتر را از هدف از ترموستات نگهداشتن دمای اتاق سونا در محدوده دلخواه است. شما می توانید 

 .فاده نماییداشاره شده است است 7که در شکل 2. جهت این امر باید از کلید شماره درجه سانتی گراد تنظیم نمایید 110الی 

 

 :نکاتی در مورد پاشیدن آب بر روی سنگهای گرم

دار ا به مقرمیتوان با پاشیدن اب روی سنگها رطوبت هوا  و می رود هوای اتاق خشک می شوداال هنگامیکه دمای اتاق سونا ب

 ی تواننده باشد و متجربی و متناسب با خواست استفاده کن باید به صورت  مناسبی رساند. تنظیم میزان رطوبت و حرارت

 داد.سنگها انجام  الیبصورت دستی این میزان را توسط پاشیدن آب از جلو هیتر و یا بصورت مستقیم از با

آب را به روی  مقدار زیاد نباید می باشد. به هیچ عنوان( یا نصف لیوان)لیتر  2/0نکته مهم: حداکثر مقدار آب برای پاشیدن 

 ب آسیباندازه بر روی سنگها آب ریخته شود قسمتی از آن بخار خواهد شد و مابقی موج سنگها ریخت درصورتی که بیش از

 .می شود المنت هارساندن به 

 .توصیه می شود آب بصورت اسپری برروی سنگها ریخته شود

آب کلردار ده ازاهنگامیکه کسی کنار هیتر است هیچگاه آب روی هیتر نریزید زیرا بخار داغ پوست آنها را خواهد سوزاند و استف

 .و یا آب دریا جهت کم کردن حرارت هیتر برقی ممنوع می باشد

 


