
 دستورالعمل نصب هیتر برقی مدل

 

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

جهت برآورده کردن حداقل فضای مورد نیاز جانمایی هیتر برقی هارویا فواصل ایمنی طبق جداول زیر در نظر گرفته شود. رعایت فواصل 

ود ریسک آتش سوزی در اتاق این فواصل موجب می شچنانچه عدم رعایت  بسیار الزم و ضروری استایمنی به جهت نصب هیتر برقی 

 د.ورسونا باال 

 
 دستگاه  : فواصل ایمنی جهت قرار گیری1شکل 

A :حدافل فاصله از طرفین 

B :اد جلوی دستگاهحدافل فاصله از 

C  : سقف باالی دستگاه تاحداقل فاصله 

D ین: فاصله دستگاه تا زم 

E  وF حداقل فضای مورد نیاز قرارگیری دستگاه : 

دارای مقاومت حرارتی  سوزی شود. پوشش کف موجود باید توجه ! قطعات داغ سنگها می تواند پوشش کف را آسیب بزند و سبب آتش

 باشد.

 اتصاالت الکتریکی:

  توسط شخص با صالحیت در زمینه برقی راه اندازی شود.هیتر حتما باید 

 شکل میلی متر بیشتر نباشد. 500نباید در معرض پاشش آب باشد و حداکثر ارتفاعش از کف از  پریز برق(-A2) 

  کابل اتصال از نوع پالستیکی نوعH07RN-F .شکل یا معادل آن باشد(-B2) 

  برای کابل اتصال هیتر ممنوع می باشد. pvcبدلیل حرارت باال استفاده از کابل روکش شده با توجه ! 

  170های اتصال باالتر از یک متر از کف سونا قرار داشته باشدباید توانایی تحمل حداقل ل اگر کابºc  را داشته باشد. مثل کابلSSJ 

  125تجهیزات الکتریکی نصب شده باالتر از یک متر از کف سونا باید تایید کارایی در دمایºc ( را داشته باشند. مثلMarking 

T125) 



 بعالوه کانکتورهای ورودی ( باید بوسیله کانکتورPتجهیز شودتا امکان کنترل الکتریکی گرمایش را فراه ).م کند 

 .کابل کنترل الکتریکی گرمایش بصورت مستقیم و یک تکه به جعبه اتصال آورده شود 

 ارتی رطوبترطعات حقبعد از نصب تجهیزات الکتریکی می توان نشتی را مشاهده کرد. علت این است که عایق  هنگام بازدید نهایی 

 ت شبنم جذب می کنند که در این حالت باید رطوبت موجود باید پاک شود.هوا را به صور

 

 : نقشه اتصاالت الکتریکی هیتر2ه شکل شمار

 :PC-Eبرای مدلهای  نصب کنترل پنل و سنسور

 توضیحات مربوط به نصب کنترل پنل بهمراه آن می باشد.

 سنسور را در موقعیت مناسب نصب می کنیم.طبق اندازه های موجود در شکل روبرو 

 100میلیمتری از دیوار نصب شود سنسور نیز باید  100در صورتی که هیتر در فاصله 

میلیمتری از دیوار نصب  100میلیمتری از سقف نصب شود. اگر دستگاه در فاصله بیشتر از 

  نصب شود.شود سنسور باید بر روی سقف 

 

 

 

 



 نصب هیتر:

 مراحل نصب به صورت زیر انجام می شود. 3ل شماره با توجه به شک

 نصب شود. 3.1ابتدا کابل اتصال به هیتر طبق شکل  .1

 هیتر توسط تراز بصورت عمودی در محل مورد نظر مستقر گردد. .2

 بوسیله پیچهای موجود در زیر هیتر آنرا ثابت میکنیم. .3

 

 3شکل شماره 

 

 کنیم. حکم میمبط موجود در کارتن دستگاه و شکل هیتر را به دیوار در صورتیکه محل نصب کنج دیوار باشد توسط دو را .4

 اگر هیتر در کف نصب شود باتوجه به شکل مراحل نصب را انجام می دهیم. .5

 

 :PCراه اندازی هیتر مدل 

 

 4ر می تواند هیتر را تا هیتر به سرعت روشن می شود. تایم Aبا چرخاندن تایمر و قراردادن آن در محدوده هیتر روشن: 

 ساعت روشن نگه دارد.
 

می توان زمان روشن شدن هیتر با تاخیر را  Bبا چرخاندن تایمر و قراردادن آن در محدوده هیتر با تاخیر روشن می شود: 

و ساعت تنظیم شود. بعد از سپری شدن این زمان هیتر به سرعت روشن شده  8تا0تنظیم کرد. این زمان می تواند بین 



 ساعت روشن بماند. 4میتواند تا

ساعت  2ز طی کردن اقرارداده هیتر بعد  Bدر سمت  2مثال: شما میخواهید سه ساعت بعد به سونا بروید، تایمر را روی عدد 

 روشن خواهد شد. و یک ساعت طول می کشد تا سونای شما گرم و آماده استفاده شود.

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

 هیتر خاموش می شود. همیشه بعد از قرار گرفتن تایمر در حالت صفر مطمئن شوید که گرمایش متوقف شده است.

 تنظیم درجه حرارت هیتر:

 است پیدا شما مناسب که را تنظیمات توانید می شما ( نگهداشتن دمای اتاق سونا در محدوده دلخواه است.9هدف از ترموستات )شکل

  .کنید

 

 

 مواردی مهم در مورد قرار دادن سنگها بر روی هیتر:

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

 .فقط از سنگهای گوشه دار استفاده شود 

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

 .بخصوص در گوشه ها که المنتها به توری نزدیک می باشنداین سنگها مانع تابش حرارتی مستقیم المنتها به اطراف می شود. 

  .با فاصله جادادن سنگها در وسط هیتر باعث ایجاد جریان بهتر هوا در میانه هیتر که منجر به گرمایش بهتر اتاق سونا می شود 

 ان بر روی هیتر پرت نشوند.سنگها به هیچ عنو 

  سنگها در بین المنتها اهرم نشوند و سنگها طوری چیده شوند که المنتها بصورت صاف و عمود باشند.هیچگاه 

 .هیچگاه یک توده بزرگ از سنگ ها را بر باالی هیتر جمع نکنید 

 ند گردش داشته باشد.شئ یا وسیله ای در نزدیک هیتر یا فضای بین سنگها نباید باشد تا جریان هوا بتوا 

 .بدون پوشش ماندن المنتهای حرارتی می تواند مواد قابل احتراق را به مخاطره بیاندازد حتی اگر خارج از فاصله ایمنی باشد 

 

 آب بر روی سنگهای گرم: یدننکاتی در مورد پاش

ای هیتر الزامی است تا رطوبت هوا به مقدار هنگامیکه دمای اتاق سونا باال می رود هوای اتاق خشک می شود و پاشیدن اب روی سنگه

مناسبی برسد.تنظیم میزان رطوبت و حرارت تجربی و متناسب با خواست استفاده کننده باید باشد. و می توان بصورت دستی این میزان را 

 توسط پاشیدن آب از جلو هیتر و یا بصورت مستقیم از باالی سنگها انجام شود.



لیتر می باشد. درصورتی که بیش از اندازه بر روی سنگها آب ریخته شود قسمتی از آن  2/0آب برای پاشیدن نکته مهم: حداکثر مقدار 

 ه شود.ود آب با اسپری بر روی سنگها ریختتوصیه می ش بخار خواهد شد و مابقی بصورت آب جوش به اطراف غلیان خواهد کرد.

آب ازستفاده او ید زیرا بخار داغ پوست آنها را خواهد سوزاند. هنگامیکه کسی کنار هیتر است هیچگاه آب روی هیتر نریز

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


