SAUNATEC GROUP Oy
STOOMGENERATORS HELO HSS M en HST M

Gebruikers- en installatiehandleiding voor de volgende modellen:
HELO HSS M 34, 47, 60, 77.
HELO HST M 90, 120, 140.
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314 SHS 68 A
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Technische gegevens:
?? Spanning: 400 V 3N 50 Hz (230 V 1N 3,4 - 7,7 kW).
?? Vermogensopties 3,4 kW-14 kW.
?? Beschermingsgraad: IP 20.
?? Materiaal waterreservoir: AISI 304, staal.
?? Tweestapsregeling voor verwarmingselementen
?? Afmetingen HSS-stomer 325 x 315 x 185 mm
?? Afmetingen HST-stomer 410 x 400 x 200 mm
Gebruik:
?? Automatisch afvoer- en spoelprogramma.
?? Automatische vul- en waterpeilinstelling.
?? Vloer- of wandmontage.
?? Digitaal regelcentrum.
- temperatuurregeling
- tijdregeling
- lichtregeling
?? Het regelcentrum kan in de stoomruimte worden geïnstalleerd.
?? Ontworpen voor thuisgebruik en bedrijfsmatig gebruik.
Onderhoud:
?? Drie verwisselbare elementen, waarvan er een is uitgerust met een temperatuurzekering.
?? Gemakkelijk verwisselbare componenten:
- printkaart
- verwarmingselementen
- oppervlaktesensor
Als optionele extra kan de stomer worden uitgerust met een ontkalkingsset, waardoor het makkelijker is om
citroenzuuroplossing toe te voegen aan het water in het reservoir.
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INSTALLATIE EN GEBRUIK
De HSS M- en HST M-stoomgenerators zijn uitsluitend ontworpen voor het verwarmen van een
stoombadinrichting. Het gebruik van een stoomgenerator in een andere omgeving kan tot structurele schade
leiden.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuist geïnstalleerde of gebruikte
apparatuur.
Voordat stroom wordt aangesloten op de apparatuur moeten eerst de water- en stoomleidingen goed zijn
aangesloten. Verlengstukken moeten goed zijn aangesloten en afgedicht, hetgeen kan worden gewaarborgd
door Teflon-tape aan te brengen in de schroefaansluitingen. Het is echter aanbevolen om verlengstukken
vast te lassen.
De stoomgenerator moet zo worden geplaatst dat hij beschermd is tegen water en vocht. De ventilatie moet
goed zijn, want de apparatuur wekt warmte op. De aanbevolen afstand tot bovenliggende en aangrenzende
voorwerpen is minimaal 30 cm. Houd bij het plannen van de installatie rekening met de ruimte die nodig is
voor onderhoud aan de apparatuur. Er moet nabij de apparatuur een afvoer aanwezig zijn om het reservoir te
kunnen legen.
De stoomgenerator kan aan een wand worden gemonteerd. Bij montage aan een wand moeten
bevestigingsmateriaal en een montagemethode worden toegepast die geschikt zijn voor het materiaal van de
wand. De HSS-stomer weegt gevuld met water circa 13 kg, de HST-stomer 17 kg.
Zorg bij gebruik van een automatische afvoeropening dat de afvoerleiding voldoende afloopt richting de
afvoer.

Installatie van HSS M- en HST M-stomers

Temperatuursonsor

Regelcentrum

Wateraansluiting 400V 3N~
OK

ON

O
K

OFF

ON

OFF

Drukknop

Stoomtuit

Spoelopening

Positionering van het regelpaneel en de drukknop

Wandmontageopeningen stomer,
3 stuks.

Het regelcentrum kan binnen of buiten de stoomruimte worden gemonteerd. Als het regelpaneel buiten de
stoomruimte wordt gemonteerd, moet altijd een afzonderlijke thermostaat worden gebruikt, aangesloten op
de printkaart.
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AANSLUITINGEN STOMER

Hoofdschakelaar

Electriciteitsaansluiting
Kabel voor
de spoelopening
Kabel regelcentrum
Afmetingen

Wateraansluiting

HSS

Overdrukontluchting
en ontkalking
(optioneel)

HST

H
H = 325
W = 185
D = 315

Stoomuitlaat

H = 410
W = 200
D = 400

D
W

Water- en stoomaansluiting
Sluit de flexibele waterleiding van ¾" (meegeleverd in de verpakking) aan tussen de wateraansluiting van
het apparaat (zie afbeelding) en de koudwatertoevoer in het gebouw. De waterdruk moet tussen de 0,2 en 10
bar liggen. De watertoevoer moet voorzien zijn van een handkraan waarmee de watertoevoer kan worden
afgesloten als de stomer langere tijd buiten gebruik is.
Bij installatie moeten de plaatselijke voorschriften worden opgevolgd.
Voor aansluiting op de stoomleiding wordt aanbevolen om gebruik te maken van koperbuizen van minimaal
18 x 16 mm (vermogen stomer 3,4 - 9,5 kW) of 22 x 20 mm (vermogen stomer 12,0 - 14,0 kW) of van
siliconenbuizen van die maat, geschikt voor hoge temperaturen. De stoomleiding moet over de gehele lengte
dezelfde diameter hebben. De stoomleiding moet vanaf de stoomgenerator op- of aflopen naar de
stoomruimte en de leiding MAG GEEN plaatsen bevatten waar water kan worden ingevangen. Als vocht
condenseert, wordt in de leiding water gevormd, dat vrij moet kunnen terugstromen naar de stomer of
doorstromen naar de stoomruimte. Als een aromapomp is aangebracht op de stoomgenerator moeten de
leidingen altijd omlaag lopen vanaf de stomer, om te voorkomen dat chemische stoffen in het reservoir
kunnen belanden. De aanbevolen maximumlengte van de stoomleiding is 5 meter. Voor de veiligheid en om
het condensatie-effect in de leiding te beperken is het raadzaam om de stoomleiding extra te isoleren.
WAARSCHUWING: Hete stoom kan brandwonden veroorzaken.
De elektrische magneetklepafvoer voor het legen van het reservoir van de stomer is aangesloten op de
spoelleiding. Het is ook mogelijk om een handmatige afvoeropening te gebruiken bij de stomer. (Optionele
extra.)
Het is verstandig om het reservoir van de stomer telkens na gebruik te legen. Hierdoor wordt de
levensduur van de apparatuur verlengd en het ontstaan van kalkafzettingen tegengegaan.
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ELEKTRICITEITSAANSLUITINGEN

De stoomgenerator wordt semi-permanent aangesloten op netvoeding. De plaatselijke voorschriften dienen
te worden opgevolgd.
Stomer

Vermogen
kW

Zekering
A

Snoer
3N~ mm²

Formaat ruimte
m³ *)

HSS 34
HSS 47
HSS 60
HSS 77
HST 90
HST 120
HST 140

3,4
4,7
6,0
7,7
9,5
12,0
14,0

10
10
10
16
16
20
25

5x1,5S
5x1,5S
5x1,5S
5x2,5S
5x2,5S
5x4S
5x6S

1,5-2,5
2,5-5
5-7
7-10
10-12
12-15
15-18

De elektrische aansluitingen mogen alleen worden aangelegd door een bevoegde elektricien.
*) Als de wanden van de ruimte van zwaarder materiaal zijn, zoals beton, baksteen of natuursteen, is meer
vermogen nodig om de ruimte te verwarmen. Ook bij aanwezigheid van airconditioning of een goede
ventilatie is een groter vermogen vereist.
Het vereiste vermogen kan worden geschat aan de hand van de onderstaande formule.
Capaciteit (m3) x K1 x K2 = vereist vermogen (kW)
Ventilatie
Geen ventilatie
Acrylwanden
Lichte wand: board + tegels
Zware wand: steen/beton + tegels

K1 = 0,75
K1 = 0,52
K2 = 1,00
K2 = 1,25
K2 = 1,50

Tweestapsregeling van de stomer:
De verwarmingselementen zijn voorzien van tweestapsregeling.
Voorbeeld:
De insteltemperatuur is +43 °C. Als de temperatuur van +43 °C is bereikt worden twee elementen
uitgeschakeld met behulp van een contactgever en blijft één element ingeschakeld om de temperatuur te
handhaven, geregeld door een relaisschakelaar op de printkaart. Als de temperatuur één graad (1 °C) daalt,
worden alle elementen weer ingeschakeld. Als de temperatuur één graad (1 °C) stijgt, worden alle
elementen uitgeschakeld. Door deze methode wordt tijdens het gebruik de stoomproductie constant
gehouden.
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BEDRADINGSSCHEMA'S

HSS M 3,4 kW - 7,7 kW
3 N~ 400 V - 415 V
1 N~ 230 V - 240 V
50 - 60 Hz
Elementen

3 N~

Contactgever

6

2

5

1

Reservoir

1 N~

L3

L3

L2

L2

L1

L1

N

N

N

N

Gr

Gr

Warmtezekering

Hoofdschakelaar
Aarding voor
behuizing

PE

Bovengrens S2

Wateropening /
spoelen
230 V AC

Wateropening /
vullen
230 V AC

L

N

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

A K S1 S2 TX RX +5 0

N

Wh
Re
Serieel verkeer
Gr
naar MIDI-controller
Ye

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

Ondergrens S1

Wh
Re Thermostaat

Surface sensor

Wh
Ye
Gr Drukknop
Br

Alarm 12 V DC
Lichtregeling opto 24V DC max 50 mA
Externe spanning

354 SHS 32 A
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HST M 9,5 - 14 kW
3 N~ 400 V - 415 V
50 - 60 Hz
Elementen

3 N~

Contactgever

6

L3

5

L2
2

1

L1

Reservoir

N

Warmtezekering

N
Gr
Hoofdschakelaar
Aarding voor
behuizing

Surface sensor
PE

Bovengrens S2
S2

Wateropening /
spoelen
230 V AC

Wateropening /
vullen
230 V AC

L

N

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

A K S1 S2 TX RX +5 0

N

Wh
R e Serieel verkeer
Gr naar MIDI-controller
Ye

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

Ondergrens S1
S1

Wh
R e Thermostaat

Wh
Ye
Gr Drukknop
Br

Alarm 12 V DC
Lichtregeling opto 24V DC max 50 mA
Externe spanning

354 SHS 33 A
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INSTALLATIE VAN DE STOMER EN OPTIONELE EXTRA'S

Temperatuursonsor

Regelcentrum

Wateraansluiting 400V 3N~
OK

ON

OFF

OK

ON

OFF

Drukknop

Stoomtuit

Spoelopening

Het regelcentrum kan ook in de stoomruimte worden geïnstalleerd. Als het regelcentrum buiten de
stoomruimte wordt gemonteerd, of zo laag bij de vloer dat de thermostaat niet de juiste temperatuur
aangeeft, moet een afzonderlijke thermostaat worden gebruikt die direct op de printkaart wordt aangesloten
(zie de afbeelding) en wordt gemonteerd op 170 cm boven de vloer, bij voorkeur aan de wand tegenover de
deur.
Bij gebruik van de drukknop moet de meegeleverde begrenzingsthermostaat altijd worden geïnstalleerd,
om te zorgen dat de temperatuur niet hoger kan worden dan +50 °C. Zie de afzonderlijke illustraties voor
installatie en aansluiting.
De stoomtuit(en) moet(en) worden gemonteerd op circa 20 - 40 cm vanaf de vloer, onder de bank of aan de
wand, zodat niemand zijn voeten eraan kan branden. De tuiten moeten worden aangebracht op een plek
waar ze niet per ongeluk worden aangeraakt. De stoom heeft een temperatuur van +100 °C en kan
brandletsels veroorzaken.
De thermostaat moet worden gemonteerd op een hoogte van 170 cm, bij voorkeur aan de wand tegenover
de deur.
De opening voor de thermostaat moet goed worden afgedicht zodat geen vocht in de wanden van het
gebouw terechtkomt. De thermostaat wordt direct op de printkaart van de stomer aangesloten. Zie het
aansluitschema.
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MIDI-REGELCENTRUM VOOR DE HSS M- EN HST M-STOMERS

Lichtregeling

Temperatuurdisplay

Tijddisplay

Temperatuurinstelling 25 - 50 °C

OK

Tijdklokinstelling 0 - 4 uur
Temperatuursensor

ON

OFF

Stomer aan / uit

Digitaal regelcentrum
- aan/uit-knop om het stomen te starten/stoppen
- OK-knop
- stoombadtemperatuurselectieknop (temperatuurdisplay knippert)
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- stoombadtijdselectieknop (tijddisplay knippert)
plusknop (+) voor verhoging van de tijd- en temperatuurinstelling
minknop (-) voor verlaging van de tijd- en temperatuurinstelling
- lichtregelknop, optoschakelaar max. 24 V DC, 50 mA (maakcontact)

Functies regelcentrum
De stomer wordt gestart door op de aan/uit-knop van het regelcentrum te drukken. De temperatuurdisplay
gaat vervolgens knipperen. De temperatuur kan met de plus- en minknop in stappen van één graad worden
ingesteld tussen de temperaturen 25 °C en 50 °C. Als de gewenste temperatuur op de display is bereikt, gaat
u naar de tijddisplay door op de OK-knop te drukken. Als deze display knippert, kan de tijd met de plus- en
minknop in stappen van één minuut worden ingesteld tot op 90 minuten, waarna de display overschakelt op
de uurmodus, tot max. 4 uur. Als er nog 90 minuten over zijn, gaat de display terug naar de minutenmodus.
Daarvoor worden alleen hele uren weergegeven.
Lichtregeling
De lichten kunnen worden geregeld met de knop op het regelcentrum, wanneer het lampje naast de knop
brandt.
Aansluiting LC1 en LC2 op de printkaart zijn bestemd voor lichtregeling. Externe spanning wordt op de
printkaart aangesloten op de 24 V DC-aansluiting, die is verbonden met LC1. Wanneer de lichtenknop
wordt ingedrukt, wordt de spanning door een transistor op de printkaart overgezet op LC2, die de feitelijke
lichtregeling verzorgt.
DRUKKNOP

Led-lampje
AAN - UIT- schakelaar
40 mm

Functies van de knop
Als de stomer met de knop wordt gestart, gaat de stomer 30 minuten lang werken en gaat het lampje boven
de knop branden. De tijd kan niet worden ingesteld en de stomer stopt vanzelf weer. De stomer kan
handmatig worden uitgeschakeld door de knop nogmaals in te drukken voordat de tijd is verstreken. Het
lampje gaat dan uit. De stomer kan dan naar wens weer worden gestart.
Opmerking: Bij gebruik van deze knop moet de in de verpakking meegeleverde thermostaat altijd zijn
gemonteerd. De thermostaat zorgt dat de temperatuur in de stoomruimte niet hoger wordt dan +50 °C.
Bij de drukknopversie werkt de tweestapsregeling zo dat wanneer de thermostaat een temperatuur van +50
°C detecteert, twee van de verwarmingselementen worden uitgeschakeld door een contactgever. Zodra de
temperatuur één graad daalt, worden alle elementen weer ingeschakeld. Als de temperatuur hoger dan +50
°C wordt, worden alle elementen uitgeschakeld.
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INSTALLATIE VAN HET REGELCENTRUM DE DRUKKNOP EN DE THERMOSTAAT:
55 mm

Het regelpaneel is opgevuld met
materiaal om vocht te kunnen verdragen.
Het regelpaneel is klaar voor montage
op een wand. De opening voor de leiding
in de stoomruimte moet worden geïsoleerd.
Hierdoor kan geen vocht langs de leiding
optrekken. De kabel blijft achter het
regelpaneel verborgen. De kabel kan ook
vanuit de onderhoek van het regelpaneel
worden geleid, waar een voorgevulde
opening is aangebracht.

Affixing hole

5 mm

Locking

Locking

Distance
between
holes
150 mm

De behuizing is direct op het regelpaneel
geperst. Er wordt gereedschap meegeleverd
om haar te kunnen verwijderen. In de zijkant
van de behuizing zijn vier kleine openingen
aangebracht. Druk de vergrendeltapeinden
een voor een uit de openingen terwijl u de
behuizing naar buiten trekt.

180 mm

OK

Locking

Locking
ON

OFF

Led-lampje
De drukknop is opgevuld met vulmateriaal,
zodat hij in de stoomruimte kan worden
gemonteerd. De knop kan door een wand
heen worden geïnstalleerd (acrylwanden)
of door een precies passende opening te
maken, de knop aan te brengen en rondom
af te dichten met vulmiddel. Desgewenst
kan ook een oppervlaktemontagekastje
worden gebruikt. Zo'n kastje hoeft niet te
worden afgedicht, want de knop zelf is
vochtdicht.

AAN - UIT- schakelaar
40 mm

Back nut

46 mm

32 mm

24 mm

Wall
De thermostaat wordt geïnstalleerd op een
hoogte van 170 cm, bij voorkeur op de
wand tegenover de deur. Bij installatie van
de thermostaat op plexiglas kunnen
contramoeren worden gebruikt. In een
dikkere wand kan een opening worden
gemaakt, die wordt afgedicht met een
geschikt vulmiddel om te zorgen dat geen
vocht in de wand kan doordringen. De
thermostaat wordt in de opening gedrukt
en dan vastgezet met een borgschroef.

Locking screw

24 mm

32 mm

21 mm

Thermostat

Thermostat
cover

Back nut
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LEGEN EN SPOELEN
De stomer moet na elk gebruik worden geleegd. Het waterreservoir moet worden geleegd terwijl het water
nog heet is, want dan wordt kalk mee afgevoerd in het water. Zo voorkomt u kalkafzetting op de
verwarmingselementen, in het reservoir en op de sensors. Installeer een koperen of hittebestendige siliconen
leiding van 18/16 mm vanaf de afvoeropening naar het afvoerputje. De binnendiameter van de leiding moet
circa 14-16 mm zijn. Ook als u het altijd leegt, moet het reservoir regelmatig worden ontkalkt.
Als optionele extra kan de stomer worden uitgerust met de elektrische Afvoerset M (automatische leeg- en
spoelfunctie). 15 minuten na het uitschakelen van de stomer wordt de elektrische afvoeropening geopend.
Als het reservoir leeg is, wordt de stomer gevuld met koud water en nogmaals geleegd (spoeling). Deze
functie werkt zowel met de regelcentrum- als met de drukknopversie.
Bij de drukknopversie knippert na uitschakeling van de stomer het lampje bij de knop elke seconde tijdens
de wachtperiode van 15 minuten voor het legen en spoelen. Na voltooiing van de cyclus wacht de stomer af
of er een nieuwe startopdracht wordt gegeven.

ELEKTRISCHE AFVOEROPENING Afvoerset M (optionele extra)
Installatie afvoeropenening op de HSS M- en HST M-stomers
- Dicht de schroefdraad in de aansluiting van de elektrische afvoer minimaal af met Teflon-tape.
- Sluit de meegeleverde aansluitdraad aan op de elektrische afvoer en zet hem vast met de borgschroef. Het
andere uiteinde van de kabel wordt direct op de AMP-aansluitingen op de printkaart aangesloten. Zie het
aansluitschema. Opmerking: Elektrische aansluitingen mogen alleen door een bevoegde elektricien worden
aangelegd.
- Installeer een leiding van de afvoeropening naar de afvoerput. Opmerking: Het water moet door
zwaartekracht weglopen uit het reservoir, dus de stomer moet hoger zijn geïnstalleerd dan de afvoerput.
ALARMEN
Regelcentrum
E1 Tijdens het opstarten of tijdens bedrijf van de stomer is de waterkraan dichtgedraaid of de watertoevoer
naar de stomer om een andere reden stopgezet. Open de watertoevoer. Als het probleem binnen de stomer
ligt, kan reparatie nodig zijn.
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E2 Deze fout wordt veroorzaakt door een storing in het seriële verkeer tussen het regelcentrum en de
printkaart. Reparatie vereist.
De stomer wordt uitgeschakeld als zich een fout voordoet. Verhelp het probleem of bel een reparateur.
Ontvangst van de foutmelding kan worden bevestigd met de aan/uit-knop.
Bij een stomer uitgerust met een drukknop: het lampje in de knop gaat snel knipperen wanneer de stomer
een fout detecteert. De stomer is ingeschakeld terwijl de waterkraan dichtstond of terwijl de watertoevoer
naar de stomer om een andere reden was stopgezet. Deze fout wordt ook gegenereerd als de watertoevoer
tijdens bedrijf wordt uitgeschakeld. Ontvangst van de foutmelding kan worden bevestigd door op de knop te
drukken. Verhelp het probleem of bel een reparateur.
De printkaart bevat een uitgang voor externe alarmen, 24 V DC max. 50 mA. De uitgang wordt geactiveerd
wanneer de fout E1 of E2 zich voordoet of wanneer het lampje van de drukknop snel knippert. Ontvangst
van een alarm kan worden bevestigd met de aan/uit-knop.

ONDERHOUD VAN DE HSS M- en HST M-STOOMGENERATORS

In de HSS M- en HST M-stomers is een voorgeprogrammeerde, automatische functie ingebouwd waardoor
het reservoir na elk gebruik kan worden geleegd en gespoeld. Hiervoor is installatie van een optionele
elektrische afvoerklep nodig, Afvoerset M.
Een lange levensduur wordt ook bereikt door het reservoir van de stomer direct na gebruik te legen in
gebieden waar het water misschien niet van de hoogste kwaliteit is. Maar ook als u het altijd leegt, moet het
reservoir regelmatig worden ontkalkt.
De waterkwaliteit testen en ontkalking voor de HSS M- en HST M-stomers
Gebruik de teststrookjes in het met de stomer meegeleverde testpakket als volgt: Dompel het teststrookje
circa één seconde onder in het water, neem het eruit en schud overtollig water eraf. Wacht één minuut en
vergelijk het teststrookje dan met de kleurcodeaanwijzingen in het pakket.
Testuitslag:

? 3? dH, zeer zacht water, ontkalken na 500 gebruiksuren.
? 4? dH, zacht water, ontkalken na 100 gebruiksuren.
? 7? dH, middelmatig hard water, ontkalken na 50 gebruiksuren.
? 14?dH, hard water, ontkalken na 30 gebruiksuren. Installatie van de ontkalkingsvoorziening
wordt aanbevolen.
? 21?dH, zeer hard water. Installeer de ontkalkingsvoorziening en test de hardheid van het
water opnieuw.

Deze onderhoudsintervallen zijn de maximumperioden volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
Het kan zinnig zijn om nog vaker te ontkalken, als dat nodig lijkt.
De garantie op de apparatuur vervalt als de stomer wordt geïnstalleerd of gebruikt in afwijking van
de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding.
Verder is de garantie niet van toepassing op problemen in de werking die worden veroorzaakt door
zogenaamd 'hard' of anderszins onzuiver water.
De stoomgenerator dient te worden onderhouden volgens de aanwijzingen in de
gebruikershandleiding.

ONTKALKINGSINSTRUCTIES
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Als optionele extra kan de stomer worden uitgerust met een ontkalkingsset, waardoor het gemakkelijker is
om citroenzuuroplossing toe te voegen aan het water in het reservoir. Ontkalking van de HSS M- en HST
M-stomers wordt uitgevoerd door het vulonderdeel te installeren vóór de installatie van de overdrukklep.
Verwijder de opening door te draaien. Neem de onderdelen uit de verpakking. Gebruik de meegeleverde
Teflon-tape. Dicht de verlengstukken goed af. Als u het door Saunatec aanbevolen citroenzuur gebruikt,
brengt het proces geen gezondheidsrisico's met zich mee.

Ontkalken met behulp van citroenzuur
1. Doe 50 g (één zakje) citroenzuur in circa 1 liter water en roer het goed door. Laat het oplossen in het
water.
2. Neem de kunststoffen beschermkap van de stomer en open de dop van de vulleiding.
3. Schenk de oplossing in het reservoir van de stomer (gebruik zo nodig een trechter) en sluit de dop.
4. Start de stomer op de normale wijze en laat het water ongeveer 10 minuten koken. Nadat het water 10
minuten heeft gekookt, schakelt u de stomer uit en voert u de onderstaande aanwijzingen uit voor een
stomer met een automatische dan wel een handmatige afvoerklep:
?? Automatische afvoerklep: De stomer wordt na een wachttijd van 15 minuten automatisch
geleegd en gespoeld. Na de eerste keer legen wordt de stomer weer gestart en wordt het
reservoir gevuld met water. De stomer wordt weer uitgeschakeld en wordt na 15 minuten
geleegd en gespoeld.
Dit kan 3 - 5 keer worden herhaald.
?? Handmatige afvoerklep: Na het koken laat u het citroenzuur circa 15 minuten inwerken op
het reservoir. Vervolgens leegt u het reservoir door de afvoerklep te openen. Sluit de klep als
het reservoir leeg is en start de stomer weer, zodat het reservoir weer met water wordt
gevuld. Stop en leeg de stomer weer en herhaal dit 3 - 5 keer.
De stomer is direct na de ontkalking klaar voor gebruik. Als na de behandeling in de stoomruimte een
citroenzuur hangt, spoelt u de stomer nogmaals. Het gebruik van citroenzuur is niet schadelijk voor
de gezondheid.

STOMERS IN BEDRIJFSMATIGE TOEPASSINGEN
Als de stomer dagelijks wordt gebruikt (5 uur of langer) wordt aanbevolen om naast de
ontkalkingsbehandeling een onderhoudsplan op te stellen. Wij raden minimaal tweemaal per jaar een
onderhoudsbeurt aan, waarbij de elementen, de oppervlaktesensor en het reservoir inwendig worden
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gecontroleerd op kalkafzetting. Vervang onderdelen die vervanging behoeven. Het reservoir wordt
gereinigd via de bevestigingsgaten van de elementen.
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