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نصـب کلید محافظ جان ۳۰ میلی آمپر در تابلو برق دستگاه هیتر برقی 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. 

لطفا قبل از نصب هیتر برقی دستور العمل نصـب را مطالعه و سپس 
اقدام به نصب نما�د.

شکل ۱ - فواصل ایمنی نصب هیتر برقی  
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جهت برآورده کردن حداقل فضــای مورد نیاز برای جانمایی هیتر برقی مگا اسپا، فواصل ایمنی 

طبق جداول باال در نظر گرفته شود. رعایت فواصل ایمنی جهت نصـب هیتر برقی ضروری  بوده 

و عدم رعایت این فواصل موجب می شود ریسک آتش سوزی در اتاق سونا باال رود.

هیتـر برقـیدسـتگاه 
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هیتر برقی دارای یک صفحه 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 بوسـیله پیچ 

به دیوار نصب میکنیم. توجه شود که هیتر حتما باید محکم به دیوار نصب شود.

سپس هیتر را بلند کرده وطبق تصــاویر آن را بر روی صفحه نگهدارنده قرار می دهیم. در 

انتها باید لبه های هیتربرقی توسط پیچ به این صفحه محکم شوند.

نصب دستگاه روی دیوار

شکل ۳ - ابعاد صفحه نگهدارنده هیتر برقی 

شکل ۴ - نحوه نصب صفحه نگهدارنده هیتر برقی روی دیوار
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شکل ۵ - نحوه اتصال هیتر برقی به صفحه نگهدارنده 

اتصاالت الکتریکی

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

کابل اتصال از نوع پالستیکی نوع  H07RN-Fیا معادل آن باشد.

برای کابل اتصال هیتر ممنوع  pvc توجه! بدلیل حرارت باال استفاده از کابل روکش شده با

می باشد.

اگر کابل های اتصــــال باالتر از یک متر از کف سونا قرار داشته باشد باید توانایی تحمل 

حداقل ١٧٠ºC را داشته باشد. تجهیزات الکتریکی نصب شده باالتر از یک متر از کف سونا 

باید تا�د کارایی در دمای ١٢٥ºC را داشته باشند.
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شکل ۸ - تنظیم تایمر و ترموستات هیتر
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نکاتی در مورد راه اندازی دستگاه

مواردی مهم در مورد قرار دادن سنگ ها بر روی هیتر :

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

این سنگها مانع تابش حرارتی مستقیم المنت ها 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 المنت ها اهرم نشــوند و سنگها طوری چیده شوند که المنت ها بصــورت 

صاف و عمود باشند و به هم برخورد نداشته باشند.

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

نقشه اتصاالت الکتریکی

قبل از روشن کردن هیتر همیشه چک شود چیزی روی هیتر نباشد.

با تایمر و ترموسـتات مجهز شـده اند. تایمر جهت تنظیم روشـن  WALL  هیترهای مدل

بودن دستگاه (کلید شماره ١ در شکل ٨) و ترموسـتات (کلید شـماره ٢ در شـکل ٨) جهت 

تنظیم درجه حرارت مناسب سونا می باشد.

راه اندازی هیتر

اتصاالت الکتریکی دستگاه باید طبق شکل ۶ توسط افراد مجاز به برد اصلی انجام شود.  

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 N باید سیم نول متصل گردد.

    در ترمینال       اتصال ارت باید متصل گردد. 

1
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شکل ۶ - نقشه اتصاالت الکتریکی هیتر برقی 

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

بدون پوشـش ماندن المنت های حرارتی می تواند مواد قابل احتراق را به مخاطره بیندازد حتی اگر خارج 

از فاصله ایمنی باشد.
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شکل ۷ - نحوه قراردادن سنگ ها بر روی هیتر برقی
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هیتـر برقـیدسـتگاه 

هدف از ترموستات نگهداشتن دمای اتاق سونا در محدوده دلخواه است. شما می توانید 

دمای هیتر را از ٣٠ درجه سانتی گراد الی ١١٠ درجه سـانتی گراد تنظیم نما�د. جهت این 

امر باید از کلید شماره ٢ که در شکل٨ اشاره شده است استفاده نما�د.

تنظیم درجه حرارت

هنگامیکه دمای اتاق سونا باال می رود هوای اتاق خشــک می شود و میتوان با پاشیدن 

اب روی سـنگها رطوبت هوا را به مقدار مناسـبی رســاند. تنظیم میزان رطوبت و حرارت 

باید به صورت  تجربی و متناسب با خواست استفاده کننده باشد و می توان بصـــورت 

دستی این میزان را توسط پاشیدن آب از جلو هیتر و یا بصـورت مسـتقیم از باالی سنگها 

انجام داد.

نکته مهم: حداکثر مقدار آب برای پاشیدن ۰/۲ لیتر (یا نصـــف لیوان) می باشد. به هیچ 

عنوان نباید مقدار زیاد آب را به روی ســنگها ریخت درصــورتی که بیش از اندازه بر روی 

سنگها آب ریخته شود قسـمتی 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 ســوزاند و اســـتفاده ازآب کلردار و یا آب دریا جهت کم کردن حرارت هیتر برقی 

ممنوع می باشد.

نکاتی در مورد پاشیدن آب بر روی سنگ های گرم

MEGA SPA

هیتر روشن: با چرخاندن تایمر هیتر به سرعت روشن می شود. تایمر می تواند هیتر را تا  

٢ ساعت روشن نگه دارد.

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

که تایمررا برروی صفر قرار دهیم هیتر خاموش می شود. همیشـه بعد از قرار گرفتن تایمر 

در حالت صفر مطمئن شوید که گرمایش متوقف شده است.
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