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HGX
Formål med brug af dampgenerator: HGX-dampgeneratoren er 
beregnet til opvarmning af dampbadet til en normal badetem-
peratur. Den er ikke beregnet til at blive brugt til andre formål. 

Garantiperioden for dampgeneratorer og kontroludstyr, der an-
vendes af familier, er to (2) år. Garantiperioden for dampgene-
ratorer og kontroludstyr, der anvendes i offentlige dampbade, 
er ét (1) år. Garantiperioden for dampgeneratorer og kontrolud-
styr, der anvendes af institutioner, er tre (3) måneder. 

Garantien gælder ikke, hvis kravene til vandkvalitet vist i tabel 1 
ikke er opfyldt, hvis enheden ikke serviceres som defineret i ka-
pitel 1.9., og/eller hvis enheden ikke er installeret som defineret 
i kapitel 2. 
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Disse instruktioner til installation og brug er beregnet il ejere af dampbade og dampgeneratorer, til personer med ansvar for sty-
ring af dampbade og dampgeneratorer og til elektrikere med ansvar for installation af dampgeneratorer.  
Når dampgeneratoren er installeret, udleveres disse anvisninger for installation og brug til ejeren af dampbadene og dampgenera-
toren eller til personen med ansvar for at vedligeholde dem. 

Dampgeneratoren skal forsynes med en manuel aftapning (stophane, medfølger ikke) eller en automatisk aftapning (til-
køb). Det er vigtigt for kvaliteten af damp, at overskydende vand bliver aftappet efter hvert brug. 
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1. BRUGSANVISNING
1.1. Dampgeneratorsystemets  
 komponenter

1.  Kontrolpanel

2.  Temperaturføler

3.  Damprør

4.  Dampdyse

5.  Vandforsyningsrør

6.  Ventil på vandtilførselsrør

7.  Udledningsrør

8a.  Manuel afløbsventil (medfølger ikke)

8b.  Automatisk afløbsventil (tilkøb)

9.  Gulvafløb

10.  Overtryksventil

11.  Tilslutningskabel

12.  Duftpumpe (valgfrit)

13.  Gummiprop

14.  Sedimentbeholder

(Rør og ledninger medfølger ikke.)
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Figur 1. Dampgeneratorsystemets komponenter

1.2. Advarsel
◊ Dampgeneratorens vandhaner, rør og dampdyser 

bliver skoldende hede under brug.  
Rør ikke ved dem med bare hænder.

◊ Dampen fra dampdyserne er skoldende hed.  
Pas på ikke at blive forbrændt.

◊ Hvis der er en blokering i dampdyserne og/eller i 
rørene, vil dampgeneratoren lade dampen ud fra over-
tryksventilen. Overtryksventilen må ikke blokeres.

◊ Tag ikke elektroniske enheder med ind idampbadet.

◊ Sørg for, dampbadet tørrer fuldstændigt efter brug.
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1.3. Brug af dampgeneratoren
Før du starter enheden, skal du kontrollere, at der ikke er gen-
stande i dampbadet, der ikke hører til der. Sørg for, at dampen 
udlades frit fra dysen. Åbn ventilen på vandtilførselsrøret.

Dampgeneratoren er udstyret med et separat kontrolpanel. 
Enheden er i standby, når knapperne lyser på panelet.

•  Hvis knapperne ikke lyser, skal du kontrollere, at der er 
tændt for strømmen på hovedkontakten.

•  Når der tændes for strømmen på hovedkontakten, tilslutter 
kontrolpanelet til dampgeneratoren/dampgeneratorerne, 
der er i brug. Meddelelsen ”tilslutter” og ”Udført” vises, når 
systemet er klar til brug.

KONTROLPANEL

1.  Dampgenerator tænd/sluk
2.  Dampgenerator tændes med forsinkelse
3.  Lys tændt/slukket
4.  Tilstandsskift
5.  Temperaturstigning
6.  Temperaturfald
7.  Indikatorlampe: Temperatur
8.  Indikatorlampe: Tid
9.  Indikatorlampe: Duft
10.  Indikatorlampe: Ventilation
11. Indikatorlampe: Panel låst

TÆNDING AF GENERATOR

Tryk på knappen 1 (langt tryk).

• Den indstillede temperatur vises først, hvor-
efter displayet skifter til den aktuelle tem-
peratur for dampbadet. Dampgeneratoren 
begynder at fylde vandtanken og varmer op.

• Dampgeneratoren stopper, når den fylder 
vand i vandtanken og når temperaturen i 
dampbadet stiger til den ønskede værdi.

INDSTILLING
Tryk på knappen 4.

Temperatur. Indstillingsområdet er 30–55 °C.

Tryk på knappen 4

Resterende tændningstid. Den mindste 
værdi er 10 minutter. Den maksimale værdi 
kan vælges mellem yderligere indstillinger 

(0:10–24:00 t).

Tryk på knappen 4.

Duftpumpe. Du kan ændre intensiteten 
af duft ved hjælp af knapperne – og +. Den 
mindste værdi er slukket (OFF).

Tryk på knappen 4.

Ventilation/affugtning. Du kan tænde (ON) 
eller slukke (OFF) for ventilationen eller vælge 
affugtning (DRY).
• Affugtningsintervallet (DRY) vil begynde, 
når dampgeneratoren slukkes eller når den 
indstillede tændingstid udløber (tager 60 
minutter). 
• Hurtig start af ventilation: (kontrolpanel i 
standbytilstand): tryk på knappen 4 (M) og 
vælg ON.

    Tryk på knappen 4 for at afslutte.

DAMPGENERATOR TÆNDES MED FORSINKELSE

Tryk på knappen 2 (langt tryk).
Nedtællingen for den resterende forsinkelses-
tid vises indtil nul (0), hvorefter dampgenera-
toren tændes.

Indstilling

Tryk på knappen 4.

Temperatur. Indstillingsområdet er
30–55 °C.

Tryk på knappen 4.

Forsinkelsestid. Indstillingsområdet er
0:10–12:00 t.

Tryk på knappen 4 for at afslutte.

YDERLIGERE INDSTILLINGER

Åbn menuen med yderligere indstillinger
ved at trykke på knapperne 5 og 6. Hold
inde i 5 sekunder.
Maksimal tændningstid (24 t). Intervallet
er: 0:10–0:24 t.
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Tryk på knappen 4.

Hukommelse til strømsvigt. Du kan vælge, 
hvad enheden skal gøre efter et strømsvigt.
• ON1: Systemet vil starte igen og tidsindstil-
linger fortsætter, hvor de blev stoppet.
• ON2: Systemet vil starte igen og tidsindstil-
linger nulstilles.
• OFF: Systemet vil ikke genstarte efter strøm-
svigt.  
Sikkerhedsreglerne for brug af hukommelse 
varierer fra land til land.

Tryk på knappen 4.

Aktivering af automatisk afløbsventil 
(tilkøb).
• Automatisk afløbsventil: ON
• Manuel afløbsventil: OFF

Tryk på knappen 4.

Skylningsinterval. Hvis den automatiske 
afløbsventil er blevet aktiveret, kan du ændre 
skylningsintervallet ved hjælp af knapperne – 
og +. Mulighederne er 0,5, 1, 2, 3 og 4 timer ( 
1.6.).
Tryk på knappen 4.

Driftstimer. Enhedsnummer og driftstimer 
vises skiftevis på displayet. 

Tryk på knappen 4.

Servicecyklus. Displayet viser, hvor mange ti-
mer der er gået, siden der sidst blev foretaget 
servicering. Nulstil tælleren efter servicering 
ved at trykke på knappen 6 (–) i 5 sekunder. 
Servicetid kan ændres ved at trykke på knap-
perne 5 og 6 (+ ja -) samtidigt.

Tryk på knappen 4.
Køling. Du kan tilføje og udlede vand ved 
brug af knapperne – og +, f.eks ved rengøring 
af vandtank, fejlfinding eller ved servicering.

Tryk på knappen 4.

Versionsdisplay. Først vises kontrolpanelets 
softwareversion, og derefter vises dampgene-

ratorens/ dampgeneratorernes softwarever-
sion ifølge enhedsnummer. 

Tryk på knappen 4.

Valg af fjernbetjent start 
PULS:
• Kort tryk: dampgenerator ét
• Langt tryk: dampgenerator slukket
I-O:
• Dampgenerator til eller fra

Tryk på knappen 4 for at afslutte.

SLUKNING AF DAMPGENERATOR
Dampgeneratoren slukkes, når der trykkes på 
knappen 1, tændingstiden udløber ud eller 
hvis der opstår en fejl. Slukning af dampgene-
ratoren vil også stoppe duftpumpen.

• Hvis enheden ikke har en automatisk 
afløbsventil (ekstraudstyr), skal vandtan-
ken altid tømmes manuelt efter brug. Åbn 
afløbsventilen, tøm tanken og luk venti-
len. Dette forhindrer, at der ophobes kalk 
og andre urenheder i enheden.

• Hvis dampgeneratoren er udstyret med
en automatisk afløbsventil, foretager
enheden automatisk skylning og
tømmer vandtanken, når enheden er
slukket (tager ca. 5 minutter). Sluk ikke
for strømmen på hovedafbryderen i
dette interval.

LÅS TIL/FRA
Kontrolpanelet kan låses og låses op ved
at trykke på knappen 4 (M) i 5 sekunder.
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1.4. Duftpumpe (tilkøb)
Når den er tændt, vil duftpumpen udlede duften i damprøret. 
Duftpumpen styres via kontrolpanelet.
• Fastgør pumpens sugeslange til duftbeholderen, inden der 
tændes for dampgeneratoren.
• Ved første brug føres duften ikke ind i dampbadet lige fra star-
ten, da duften først skal køre gennem rørledningen. 
Tip: du kan fremskynde processen ved at sætte duftintensiteten 
til maksimum i begyndelsen. 
•  Sørg for, at duftbeholderen ikke tørre ud under brug. 

Pumpen må ikke efterlades tændt uden duft. 
•  Brug kun dufte, der er beregnet til brug i dampgenerato-

rer. Følg anvisningerne på emballagen.

1.5. Belysning
Belysningen i dampbadet kan indstilles, således at den kan sty-
res fra dampgeneratorens kontrolpanel (maks. 100 W/230 V ~). 

Tænd/sluk lyset ved at trykke på knappen på  
kontrolpanelet.

1.6. Automatisk afløbsventil (tilkøb) 
Den automatiske afløbsventil hjælper med at undgå problemer, 
der er forårsaget af urenheder i vandet. Funktion af den auto-
matiske afløbsventil:

1.  Skyller afløbsvandrøret. Enheden skyller urenheder, der kan 
være ophobet i afløbsrøret, bort. Udskylningen sker hver 5. 
gang enheden tager vand ind.

2.  Udskylning af vandtanken (SET4) Enheden tømmer vand-
tanken og fylder den op med rent vand i henhold til det 
valgte udskylningsinterval. Under skylningen vises teksten 
”flushing” på displayet. Denne funktion er beregnet til insti-
tutioner mv., hvor dampgeneratoren er tændt flere timer ad 
gangen. Skylningen tager mere end 5 minutter og i denne 
periode stopper enheden dampproduktionen.

3.  Tømning af vandtanken efter brug Enheden skylller og tøm-
mer automatisk vandtanken, når dampgeneratoren slukkes. 
Det tager cirka 5 minutter at tømme tanken.

1.7. Fjernbetjening
Det er også muligt at tænde for dampgeneratoren med en sepa-
rat fjernbetjening, som f.eks. kan hentes i hotellets reception.  
> SET9

1.8. Vedligeholdelse af  
dampgeneratoren
Følgende vedligeholdelser er tilladte for ikke-professionelle 
brugere:

•  Tømning af sedimentbeholder (afsnit 1.8.1.)
•  Rengøring af vandniveausensor (afsnit 1.8.2.)
•  Afkalkning (afsnit 1.8.3.)

Tidsindikatorlampen begynder at blinke, når der er gået 200 
timer siden sidste servicering. 
Al anden vedligeholdelse skal udføres af professionelt vedlige-
holdelsespersonale. 
Dampgeneratorer i offentlige institutioner eller tilsvarende brug 
skal serviceres grundigt mindst to gange om året (inspektion og 
rengøring af tanken, opvarmningselementerne og vandstand-
sensoren).

1.8.1. Tømning af sedimentbeholder
Der findes en sedimentbeholder i bunden af enheden, som 
opsamler urenheder fra vandet. Tøm beholderen, når den er 
fyldt op. 

Pas på ikke at berøre den varme dampge-
nerator.  Løsn ikke sedimentbeholderen, 
mens enheden er i brug. Kontroller, at 
dampgeneratoren er kølet helt af, før du 
løsner sedimentbeholderen. Normal afkø-
lingstid er 24 timer fra sidste brug. 

1.  Sørg for, at vandtanken er tom (tjek målebægeret gennem 
det gennemsigtige låg i serviceringslemmen: hvis der er 
vand i beholderen, skal tanken tømmes).

2.  Sluk for dampgeneratoren på hovedafbryderen (figur 2).
3.  Placér en spand under sedimentetbeholderen. Der kan 

komme vand ud af rørledningerne, når beholderen fjernes.
4.  Frigør stramningsdelen til beholderen.
5.  Træk i beholderen for at fjerne den. Rengør beholderen.
6.  Sæt beholderen tilbage på plads og fastgør stramningsde-

len.

1.8.2. Afkalkning
Vand fra hanen indeholder stoffer, så som kalk, som med tiden 
kan tilstoppe de indre dele af dampgeneratoren.  Mængden af  
kalk i vandet ( vandets hårdhed)  og dermed behovet for afkalk-
ning varierer fra egn til egn.  Hvis vandet er hårdt, anbefales det 
at installere et afkalkningsanlæg i vandforsyningen.  Se tabel 1
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Afkalkning med citronsyreopløsning 
Dampene fra citronsyreopløsningen er uskadelige. Der kan bru-
ges andre materialer til afkalkning udover citronsyre, men følg 
altid anvisningerne på emballagen. 

1.  Bland 50–80 g citronsyre med en liter vand. 
2.  Start dampgeneratoren og lad den være tændt i 10 minut-

ter.
3.  Sluk for dampgeneratoren på hovedafbryderen (se figur 2).
4.  Fjern proppen ovenpå dampgeneratoren (figur 3). 

5.  Hæld citronsyreopløsningen i vandtanken ogsæt proppen 
tilbage på plads.

6.  Lad opløsningen virke i en time.
7.  Tænd på hovedafbryderen. Hvis hukommelsenfor strøm-

svigt er slået til, vil dampgeneratorenstarte, uden at der 
trykkes på knappen 1.

Skylning (manuel afløbsventil)
8.  Tøm vandtanken og luk afløbsventilen.
9.  Start dampgeneratoren ved at trykke på knap 1 og lad den 

være tændt i 10 minutter.

10. Sluk for dampgeneratoren ved at trykke på knap 1, tøm 
vandtanken og luk afløbsventilen.

Skylning (automatisk afløbsventil)
8.  Start dampgeneratoren ved at trykke på knap 1 og lad den 

være tændt i 10 minutter. 
9.  Sluk for dampgeneratoren ved at trykke på knap 1 og lad 

den være slukket i 5 minutter.

1.8.3. Rengøring af dampdyser
Dampdyserne kan rengøres med en mild sæbeopløsning.

Figur 2 Tømning aaf sedimentbeholder

Vandtype Problem Løsningsforslag

Humusindhold Farve, smag, udfæl-
des i dampgenera-
toren

< 12 mg/l

Jernindhold Farve, lugt, smag, 
udfældes i damp-
generato

< 0,2 mg/l

Hårdhed: de vigtig-
ste stoffer er man-
gan (Mn) og kalk, 
dvs. calcium (Ca).

Udfældes i damp-
generatoren

Mn: <0,05 mg/l
Ca: <100 mg/l

Klorholdigt vand Sundhedsrisiko Forbudt at bruge

Havvand Hurtig korrosion Forbudt at bruge

Gennemstrøm-
ningshastighed i 
indløbsvandrøret 
(måling: Lad vandet 
løbe fra indløbsrø-
ret i et minut, og 
mål mængden af 
vand)

Gennemstrøm-
ning for langsom: 
der er pauser i 
dampproduktionen 
Gennemstrømning 
for hurtig: der 
løber vand ud af 
damprøret

8–12 l/min

Tabel 1   Vandkvalitteskrav
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1.9. Fejlfinding
Hvis der opstår en fejl, vises der et enhedsnummer og en 
fejlmeddelelse på kontrolpanelet, som hjælper med at finde 
årsagen til fejlen.

Brugeren kan kun kontrollere de punkter, 
der er markeret med en stjerne (*). Al an-
den vedligeholdelse skal udføres af profes-
sionelt vedligeholdelsespersonale.

FEJLBESKEDER  OG LØSNINGER

FEJLKODE

0E:01

Der er opstået et problem med temperaturfølerens målekreds-
løb. Kontrollér ledningerne og forbindelserne fra stik til føleren.

0E:02

Temperaturfølerens målekredsløb er kortsluttet. Kontrollér 
ledningerne og forbindelserne fra stik til føleren.

0E:03

Der er opstået et problem med overophedningsbeskyttelsens

målekredsløb. Tryk på overophedningsbeskyttelsens reset-knap 
( 2.10.). Kontroller ledninger og forbindelser fra stik til overop-
hedningsbeskyttelsens sensor.

0E:05

Lav vandstand. Kontroller, om der er vand i målebægeret. 
Kontroller vandtilførslen*, magnetventilen, udløbsventilen og 
vandstandsensoren.

0E:07

Der er stadig vand i tanken, selvom der er foretaget skylning og 
afladning. Kontroller, om der er vand i målebægeret. Kontroller 
afgangsventilen og vandstandssensoren.

0E:09

Afbrudt forbindelse mellem kontrolpanelet og dampgenerato-
ren. Kontroller kablet og stikkene.

0E:10

Vandtanken er tom efter skylning. Kontroller, om der er vand i 
målebægeret. Kontroller vandtilførslen*, magnetventilen, ud-
løbsventilen og vandstandsensoren.

0E:11

Vandtanken er fuld, når opfyldningen starter (start, stop, skyl-
lecyklus). Kontroller afgangsventilen og vandstandssensoren.

0E:13

For mange opfyldninger inden for fem minutter. Kontroller 
vandtilførslen*, strømningshastigheden* (tabel 1), magnetventi-
len, afgangsventilen og vandstandssensoren.

0E:14

Der er ikke nået tilstrækkelig vandstand inden for 10 minutter 
efter, at enheden er tændt. Rengør målebægeret og kontroller 
ledninger.

0E:15

Der nåes ikke tilstrækkeligt vandniveau ved fordampning. Tjek 
vandtilførslen* og afgangsventilen.

FLERE FEJL 

Der kører fejlmeddelelser på displayet.

Pauser i dampproduktionen

Pauser i dampproduktionen er helt normalt. Dampgeneratoren 
stopper, når den fylder vand i vandtanken og når temperaturen 
i dampbadet stiger til den ønskede værdi.

Usædvanlige lyde

Der er vandlommer i rørene. Ret rørene, der er vippet væk fra 
dampgeneratoren.

Vandtanken lugter af duften

Kontroller, at duften ikke strømmer til vandtanken fra damprø-
ret.

ANDRE MEDDELELSER

 Tidsindikatorlampen begynder at blinke, når der er 
gået 200 timer siden sidste servicering. Foretag ser-
vicering ( 1.9). Nulstil tælleren efter servicering.

Skylning  Der kører tekst på displayet. Skyller ud.

Tilslutter  Der kører tekst på displayet. Kontrolpanelet vil for-
binde med de dampgeneratorer, der er klar til brug.

Fuldført  Forbindelsen mellem enheder er oprettet.

6

SET3

OFF

SET4

OFF

SET5

200

SET6

200

SET7

SET8

SET9
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2. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Figur 4

Model Udgang

Anbefalet dampbadsstørelse (m3) Damp-
produk-

tion

230V 1N ~ 400C 3N ~

Tynd væg
Flisebelagt  
tynd væg

Flisebelagt  
stenvæg mm. Kabel Sikring Kabel Sikring

kW * ** * ** * ** kg/h mm2 A mm2 A

HGX2 2,2 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2,0 3 x 1,5 10 – –

HGX45 4,5 2-5 2-7 2-4 2-6 2-3,5 2-4,5 5,5 3 x 6 25 5 x 1,5 3 x 10

HGX60 5,7 2,5-8 3,5-11 2-6 3-9 2-5 2-7,5 7,6 3 x 6 25 5 x 1,5 3 x 10

HGX90 9,0 6-12 9-17 4,5-10 7,5-14 3-8 6-11,5 12,0 – 5 x 2,5 3 x 16

HGX11 10,8 10-14,5 15-21 8-12 12-17 6-10 10-14 14,6 – 5 x 2,5 3 x 16

HGX15 15,0 12-19,5 17-28 10-16 14-23 8-13,5 12-18,5 20,1 – 5 x 6 3 x 25

*Ventileret rum
** Ikke ventileret rum
Tabel 2 Installationsdetaljer

2.3.

1

1

2

2

2

3

3

4

4

5

5
6

6

9 10

10

9

7

7

8

8

+

1,5–4,0 б bar

1.  Dampdyse
3.  Rør-adapter 18 mm-G½”
4.  Sedimentbeholder
5.  Kontrolpanel
6.  Temperaturføler

Valgfrie dele og enheder:
2.  Manuel afløbsventil
7.  Automatisk afløbsventil
8.  Forbindelsesdel for duftpumpe
9.  Duftpumpe
10. Duft. 
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2.1. Før installation
Før du installerer dampgeneratoren, skal du læse installations-
instruktionerne og kontrollere følgende punkter:
•  Dampgeneratorens udgang skal svare til dampbadets stør-

relse. Tabel 2 giver retningslinjer for minimum- og maksi-
mummængder for hver dampgenerator og vægmateriale.

•  Forsyningsspændingen er egnet til dampgeneratoren.
•  Sikringerne og tilslutningskabler skal opfylde regulativerne 

og deres målinger skal svare til tabel 2.
•  Installationensstedet for dampgeneratoren skal opfylde 

minimumskravene for de sikkerhedsafstande, der er angivet 
i figur 5, og stedet skal være i henhold til oplysningerne i 
afsnit 2.2.

2.2. Installationssted og fastgørelse
Dampgeneratoren skal installeres i et tørt indre rum. Den må 
ikke installeres på et sted, hvor det kan fryse, eller hvor den kan 

blive udsat for skadelige stoffer. Den maksimalt tilladte tempe-
ratur omkring enheden er 30 °C.
•  Rummet skal have et gulvafløb til udledning af vand. Instal-

lér ikke enheden lige over afløbet, fordi dampen, der kom-
mer op fra afløbet, vil gøre dampgeneratoren våd og kan 
forårsage problemer.

•  Hvis dampgeneratoren installeres inde i et skab eller et 
lukket rum, skal der være tilstrækkelig ventilation rundt om 
enheden. Håndethed af dampgeneratoren kan ændres ved 
at skifte for- og bagsidedækslet (figur 6).

•  Drej monteringsdelene lodret, hvis du monterer enheden til 
væggen.

•  Du kan placere dampgeneratoren lavere ved at dreje monte-
ringsdelene til vandretniveau og skære sedimentbeholderen 
mindre (figur 7). Fastgør dampgeneratoren til væggen eller 
til basen med skruer, der egner sig til materialet (6 skruer).

min. 50 mm

 600 mm

 320 m
m   420 m

m

min.
190 mm

min.
50 mm

min. 0 mm
min. 0 mm

2.2.

Figur 5 installationsmål

Figur 6 Spejlvending af kabinen  Figur 7.
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2.3. Vandforsyning og spildevandstil-
slutning
Se figur 4. Vandforsyningsrøret skal være udstyret med en 
stopventil og vakuumbryder. Det maksimale indkommende 
vandtryk for vandforsyningsrøret er 4,0 bar.

Se figur 8. Dampgeneratorens udledningsrør skal ledes til rum-
mets gulvafløb. Afløbsvandet må ikke blive ført til dampbadet, 
da det er meget varmt (70 °C)!  Rørføringen skal vippes væk fra 
dampgeneratoren.

Figur 8 Dampgeneratorens forbindelser

Damprørstilslutning Ø18 mm

Overtryksventil

Serviceluge til vandrørssensor

Vandforsyningstilsutning G3/4 (han)

Afløbstilslutning G1/2” (han)

Afløbstilslutning G1/2” (hun)

Automatisk  
aftapning (tilkøb)

Manual  
aftapning (tilkøb)

2.4. Elektriske tilslutninger
Dampgeneratoren skal sluttes til lysnettet i overensstemmelse 
med de gældende regler og af en autoriseret professionel elek-
triker. Se figur 10 for elektriske forbindelser.

2.4.1. Installation af  
temperaturføleren
Montér temperaturføleren til dampbadets loft eller til en væg 
1700-3000 mm over gulvniveau. Bor et hul med en diameter på 
7,5 mm, skub føleren ind i hullet og forsegl med silikone.

Installér ikke føleren i nærheden af døre eller ventilationsåbnin-
ger. Det tilladte område er vist i figur 9

50
0 

m
m

17
00

 m
m

7,5 mm

SILIKONE

Figur 9

2.5. Damprør
Dampen fra dampgeneratoren føres til dampbadet gennem 
kobberrør. Det mindste damprørs indvendig diameter er 15 
mm. Du kan slutte dampgeneratoren til kobberrøret med en 
gennemsigtig silikoneslange med en indvendig diameter på 18 
mm.

Gennemsigtige rør hjælper med til at lokalisere potentielle 
problemer. Rørene skal være omhyggeligt isolerede. Den 

maksimale længde af et velisoleret damprør er 10 meter. Det 
anbefales at placere dampgeneratoren så tæt på dampbadet 
som muligt for at minimere damprørenes længde.

Hvis der anvendes mere end én dampdyse, skal hvert damprør 
til dyserne være udstyret med en strømningsstyreventil, således 
at dampen fordeles jævnt i dampbadet. Figur 11A. Justering af 
ventilerne:

•  Drej alle ventilerne helt åbne.
•  Hvis der kommer betydeligt mere damp fra én af ventilerne, 

så skru ned for strømmen.
•  Skru ikke ned for strømmen på alle ventilerne.

Dampen skal kunne udlades frit fra dyserne. 
Hvis der er en blokering i dampdyserne og/eller 
rørene, vil dampen komme ud af overtryksventi-
len (figur 8). 

Den fjerneste ende af damprøret skal vippes mod dampba-
det. Der må ikke være ekstra bøjninger, vandlommer eller 
blokeringer i rørene. Figur 11B.

2.6. Installation af dampdyser 
Tilslut dampdysen til enden af damprøret og forsegl damprø-
rets indledning med silikone. Dyserne skal placeres 100–300 
mm over gulvniveau. Dysens trådstørrelse er G½” (hun). Figur 
11A. 

Peg åbningen af dysen nedad. Sørg for, at dam-
pen ikke forbrænder de badende. Placer dyserne 
således, at man ikke kan røre ved dem ved et 
uheld.

6

SET3

OFF

SET4

OFF

SET5

200

SET6

200

SET7

SET8

SET9

6

SET3

OFF

SET4

OFF

SET5

200

SET6

200

SET7

SET8

SET9
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N

N

L1
L2

L3

400 V 3N~

230 V 1N~
HGX45, HGX60

HGX45 , HGX60,
HGX90, HGX11, HGX15

L1

230 V ~

230 V ~

230 V ~

230 V ~

230 V ~

230 V ~

L1 L2

UVW

L3

N

N

N
L

N
L

N
L

N
L

N
L

N
L

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

N

230 V 1N~
HGX2

L1

L1 L2 L3 N

MULTI-
DRIVE

2.4.2.

W

HGX2HGX45, HGX60,
HGX90, HGX11,

HGX15

HGX11
HGX15

max. 100 W

max. 100 W

max. 100 W

max. 100 W

ERROR:  Se fejlmeddelelse på kontrolpanelet

LEVEL:  Øverst niveau for vandstand er nået

STATUS 1:  Varmeelementer er tændt

STATUS 2:  Dampgenerator er tændt

KONTROLPANEL
TEMPERATUR-
FØLER

AFKALKNINGSANLÆG

DUFTPUMPE

VENTILATOR

BELYSNING

AUTOMATISK AFLØBSVENTIL

MAGNETVENTIL

*LED-INDIKATORER

HOVEDAFBRYDER

KONTAKT FOR AFKOBLING 
AF ALLE-POLER

KONTAKT FOR AFKOBLING 
AF ALLE-POLER

SIKKERHEDSKONTAKTER

VANDTANK

VARMEELEMENTER

O
VE

RO
PH

ED
N

IN
G

S
BE

SK
YT

TE
LS

E

VA
N

D
ST

AN
D

SE
N

SO
R

EKSTERN KONTROL

ERROR:  

LEVEL:  

STATUS 1:  

STATUS 2:  

Sikring (langsom)

Sikring (langsom)

Sikring (keramisk, langsom)

A1

A2

Figur 10 Elektriske forbindelser

A B C

100–300 mm

 Damprør

Reguleringsventil

Figur 11 Damprør
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2.7. Installation af duftpumpen
Duftpumpen installeres til at føre duft ind i damprøret. Samlin-
gen mellem påfyldningsrøret og damprøret skal være så tæt på 
dampdysen som mulig. Derved ophobes der så få duftrester i 
damprøret som muligt. Se figur 4.  
Se figur 10 for elektriske forbindelser.

2.8. Installation af automatisk afløbs-
ventil
Se figur 4. Se figur 10 for elektriske forbindelser. Når du stram-
mer samlingen, skal du holde godt fast på dampgeneratorens 

slange. Den må ikke dreje. Efter installationen skal den automa-
tiske afløbsventil aktiveres fra kontrolpanelet (SET3).

2.9. Installiation af kontrolpanel
Betjeningspanelet er stænktæt og har lav driftsspænding. Pa-
nelet kan monteres på et tørt sted, f.eks. i vaske- eller omklæd-
ningsrummet eller i et værelse. Panelet må ikke installeres i 
dampbadet. Figur 12.  
Slangen (ø 30 mm) inde i vægkonstruktionen lader dig tråde 
datakablet skjult inde i væggen - ellers vil installationen være 
placeret på vægfladen.

min. 
ø 30

46

46 56

20

140
147

A

B

1. 2. 3.

1. 2.

3.

ø4 x 30

ø4 x 30

Figur 12 Fastgørelse af kontrolpanelet
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min. 
ø 30

46

46 56

20

140
147

A

B

1. 2. 3.

1. 2.

3.

ø4 x 30

ø4 x 30

Figur 13 Nulstilling af overophedningsbeskyttelse

2.10. Nulstilling af overophedningsbe-
skyttelse
Åbn dækslet. Hvis det er nødvendigt, kan du flytte printpladen 
ved at skrue skruerne løs. En fejl med overophedningsbeskyt-

telsen kan nulstilles ved at trykke på knappen for enden af 
enheden. Figur 14. Årsagen til problemet skal fastlægges, før 
der trykkes på knappen. Overophedningsbeskyttelsen må kun 
nulstilles af en professionel vedligeholdelsesperson.

22

21

6

2

3

19 18

17

16
15

14
11

7
1

10 13

23

24 9

8

5

420

12

4

25 26 27

1 Varmeelement 2200W/230V 
Varmeelement 1500W/230V 
Varmeelement 1900W/230V 
Varmeelement 3000W/230V 
Varmeelement3600W/230V 
Varmeelement5000W/230V

ZG-322 
ZG-330 
ZG-340 
ZG-350 
ZG-360 
ZG-365

HGX2 
HGX45 
HGX60 
HGX90 
HGX11 
HGX15

1 
3 
3 
3 
3 
3

2 Manuel afløbsventil ZG-575 1

3 Rør-adapter 18 mm-G½” ZSTM-050 1

3. RESERVEDELE
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4 Målebægersæt (inkluderer 
vandniveausensor,top og rør)

WX620 1

5 Samling til afløbsrør ZSTM-071 1

6 Luge til serviceringsrude ZSTM-160 1

7 Sedimentbeholder ZSTM-170 1

8 Hovedafbryder ZSK-684 1

9 Kredsløbsplade WX604 1

10 Temperaturføler ZG-660 1

11 Vandtank (HGX2) 
Vandtank (HGX45-HGX15)

ZSTM-012 
ZSTM-010

1 
1

12 Overophedningsbeskyttelse ZG-550 1

13 Kontrolpanel WX602 1

14 Gummipakning D18 ZSTM-140 4

15 Overtryksventil ZG-580 1

16 Gummipakning D10 ZSTM-150 1

17 Vandforsyningsslange ZSTM-047 1

18 Samling til vandforsyningsrør ZSTM-070 1

19 Damprør ZSTM-040 1

20 Magnetventil ZSS-610 1

21 Gummiprop ZSTM-155 1

22 Isolation til vandtank ZSTM-060 1

23 Dampdyse ZG-500 1

Tilkøb

24 Automatisk afløbsventil ZG-700 1

25 Duftpumpe ZG-900 1

26 Forbindelsesdel for duftpumpe ZSTM-195 1

27 Multidrive dampgenerator 10,8 kW HGX11L

28 Datakabel 1,5 m WX312
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