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KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

1.0.0

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1.1.0

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

4/35

A vezérlő kizárólag szaunakabinok vezérlésére
szolgál.
A rendeltetésszerű működéshez az alapcsomag (ASBA
vezérlőegység kezelőegységgel, érzékelők és kábelek)
mellett egy szaunakabinra és -kályhára is szükség van.

ASBA vezérlőegység

kezelőegység

Az alkotórészek bekötése során
feltétlenül tartsuk be a
szerelési útmutatóban foglalt
utasításokat!

1.2.0

MŰKÖDÉSI MÓD

A vezérlő használatra kész, amint az összes szerelési művelet lezárult. Az elektromos hálózatra
csatlakoztatva automatikus tesztüzem indul, amelynek során az összes LED kigyullad. Ezután a
vezérlő készenléti (Standby) állapotba kapcsol, és csak a
megnyomásával aktiválható.

LED világít. A vezérlés a

gomb

Ekkor működésbe lép a vezérlő és aktiválódik a belső világítás.
Az adott programtól függően a vezérlő beindítja a fűtést és beszabályozza a hőmérsékletet. A
kívánt hőmérséklet elérésekor a fűtési teljesítmény automatikusan csökken.
Programtól függően az előre beállított idő azonnal futni kezd. A rendszer úgy is beprogramozható,
hogy hangjelzést adjon a megadott időtartam leteltekor. A kívánt hőmérsékletre, az időtartamra és
a fényerőre vonatkozóan utoljára beállított adatokat a rendszer eltárolja, és a legközelebbi
bekapcsoláskor azokat fogja használni.
Opcionális tartozék a kiegészítő páraszabályozó párásító üzemmódhoz és a kiegészítő
színszabályozó fényterápiához.

WE DO IT FIRST.
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ALKALMAZÁSI TERÜLET

Fűtésvezérlő szaunakabinokhoz!
Kizárólag a csomag részét képező eredeti tartozékokkal (kezelőegység, kábelek, hőérzékelő,
túlmelegedés-gátló stb.) használható.

1.4.0

ÁTTEKINTÉS / TISZTÍTÁS
ASBA vezérlőegység:
Elektronikus vezérlés szaunakályhákhoz. A
mikroprocesszoros vezérlésű készülék szabályozási
tartománya 30°C – 110°C.
A vezérlővel gyógynövényes párologtató oszlop is
működtethető. Szabályozza a hőmérsékletet és a
kabinfényt, amely elektronikus úton tompítható.
A hagyományos homokórát elektronikus óra helyettesíti,
amely zümmögő hangjelzéssel figyelmeztet a felöntésre.
A páratartalom az opcionális kiegészítő modul
segítségével szabályozható. Szintén opcionális tartozék
a színes lámpák szabályozására szolgáló készülék.
Kapcsolási teljesítmény: max. 9kW

A védőház tisztítása: évente egyszer
A vezérlőegység nem igényel karbantartást. Felnyitni tilos! Bármilyen művelet elvégzése előtt
a vezérlőt áramtalanítsuk és az összes pólust megszakító módon kapcsoljuk ki. Csak kívülről
tisztítsuk meg a portól és hasonló szennyeződésektől száraz, puha kendő segítségével. A
védőház belsejében csak megfelelően képzett szakemberek végezhetnek karbantartást!
Kezelőegység:
Hétszegmensű kijelzővel és fóliás billentyűzettel ellátott adatbeviteli- és kijelzőmodul. Az
alapmodulhoz csatlakoztatandó.
Az elülső fóliák tisztítása:
Gyakoriság a szennyeződés függvényében.
Áramtalanítsuk és az összes pólust megszakító
módon kapcsoljuk ki a vezérlőt! Kiszerelni tilos!
Ezután szappanos vízzel enyhén megnedvesített puha
kendő segítségével óvatosan töröljük át az elülső fóliát.
A hátoldal és a mögötte levő platina tisztítását soha ne
magunk végezzük. Szükség esetén kérjük szakember
segítségét.
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ALAPFELSZERELTSÉG

A wave.com4 vezérlőt az alábbi egységekkel szállítjuk:
·
·
·
·

ASBA vezérlőegység
kezelőegység
hőérzékelő túlmelegedés-gátlóval (139°C)
adat- és érzékelőkábelek

Opcionális páraszabályozó esetén a fentieken kívül:
·
·
·
·

ASFE kiegészítő páraszabályozó
páraérzékelő
padhőérzékelő
csatlakozó- és érzékelőkábelek

Opcionális színszabályozó esetén a fentieken kívül:
·
·
·

1.6.0

ASFA kiegészítő színszabályozó (színes lámpa nélkül)
színkezelő-egység
csatlakozó- és adatkábelek

SZOFTVER VERZIÓSZÁMA

A buszhoz csatlakoztatott moduloknak V14 vagy magasabb verziószámmal kell rendelkezniük.
A busz-protokoll a 14-es verziószámú szoftverrel kezdődően módosult.

2.0.0

A SZAUNA KEZELŐEGYSÉGE

2.1.0

KEZELŐ- ÉS KIJELZŐELEMEK

A kezelőpanel az alábbi elemekből áll:

·

kijelző

·

ikonok (LED-ek)

·

nyomógombok

WE DO IT FIRST.
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BEKAPCSOLÁS

Győződjünk meg róla, hogy a vezérlő csatlakoztatva van a hálózathoz.

ikon világít. Ha az
óraikon is világít, akkor aktiválva van
Ha igen, a bal oldalon található
az automatikus bekapcsolás (a beprogramozását ld. a 2.9.1 pontban), és a kijelzett idő letelte után
a vezérlő magától bekapcsolódik.

A
gomb megnyomásával a vezérlés kézileg is bekapcsolható, ilyenkor kigyullad a belső
világítás. A következő lépés az üzemmód (ld. 2.3.0) kiválasztása.

2.3.0

ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

A bekapcsolás (ld. 2.2.0) után válasszuk ki a
„FEU“= párásító üzemmód ill.
„FIN“= finn (száraz) üzemmód vagy

gombokkal az alábbiak valamelyikét:

„AUS“= kikapcsolás, majd erősítsük meg a választást a

gombbal.

hőmérséklet ikonra vált, és a vezérlő a legutóbbi beállításokkal
A kijelző automatikusan a
megkezdi a fűtést a kiválasztott üzemmódban.

2.4.0

A KÍVÁNT HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Ugorjunk a
gombbal a
tényleges vagy kívánt hőmérséklet ikonra és a
gombokkal állítsuk be a kívánt hőmérsékletet.
Kb. 3 mp-cel az utolsó gombérintés után a vezérlő automatikusan visszaáll a tényleges
hőmérséklet kijelzésére.
Beállítási tartomány: finn szauna esetén <110°C, párásító üzemmód esetén <70°C.

VIGYÁZAT!
A fenti tartomány változik, ha korrekciós
értéket adunk meg a hőmérsékletet illetően
(ld. 2.9.3). A kályha bekapcsolása után a
felfűtés a kívánt hőmérséklet eléréséig tart.

WE DO IT FIRST.
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Ventillátor: A
, majd közvetlenül utána a
csatlakoztatott ventilátor.

A deaktiválás a

2.5.0
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gomb megnyomására aktiválódik a rendszerhez

, majd közvetlenül utána a

gomb megnyomásával történik.

AZ ELEKTRONIKUS HOMOKÓRA BEÁLLÍTÁSA

Válasszuk ki a

gombbal a

időtartam (elektronikus homokóra) ikont és állítsuk

be a
gombokkal a kívánt időtartamot. Miután az elektronikus homokóra lejárt, a rendszer
hangjelzést ad. A hangjelzés tetszés szerint kikapcsolható (ld. 2.9.5).

2.6.0

A BELSŐ VILÁGÍTÁS TOMPÍTÁSA

gombbal a
Válasszuk ki a
kívánt világossági értéket.
A

fényerő ikont és állítsuk be a

rövid megnyomására a világítás kikapcsol, a

gombokkal a

gombéra teljes fénnyel bekapcsol.

A gomb lenyomva tartásával a fényerő folyamatosan állítható (tompítható).

2.7.0

A KÍVÁNT PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA (OPCIONÁLIS PÁRAMODUL)

Válasszuk ki a

gombbal a

tényleges vagy kívánt páratartalom ikont és állítsuk

gombokkal a kívánt páraértéket. Kb. 3 mp-cel az utolsó gombérintés után a vezérlő
be a
automatikusan visszaáll a tényleges páratartalom kijelzésére.
Beállítási tartomány:
A hőmérséklettől függ. 70°C esetén max. 70% lehet a rel. páratartalom, a hőmérséklet
csökkenésével a páraérték növelhető a 41°C ill. 99%-os szélső értékekig. A °C-ban kifejezett
hőmérséklet és a %-ban kifejezett rel. páratartalom összege nem haladhatja meg a 140-et.

VIGYÁZAT!
A fenti tartomány változik, ha korrekciós értéket adunk meg a
páratartalmat illetően. Bekapcsolás után a kályha max. 2
fázison kapja az áramot, amíg a kívánt pára- ill. hőmérsékleti
érték elő nem áll. A párologtatót biztonsági vészleállítóval kell
felszerelni vízhiány esetére.

WE DO IT FIRST.
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KIKAPCSOLÁS

Normál üzemben a vezérlő a

gomb megnyomására az üzemmód-kiválasztó menübe ugrik

gomb újbóli megnyomásával azonnal kikapcsolhatjuk a készüléket vagy
(ld. 2.3.0), ahol a
másik üzemmódot választhatunk.
Amint a párásító üzemmód véget ér, a vezérlő elindítja az utánszárító programot (ld. 2.9.7). A
kijelzőn megjelenik a „drY“(=száraz) felirat. A szárítás végeztével (jellemzően 2 x 15 perc) a
rendszer automatikusan kikapcsol.

A világítás és a kályha ilyenkor kikapcsolt állapotban van és csak a bal oldalon található
világít. Javasoljuk a rendszer teljes kikapcsolását a főkapcsolóval.

2.9.0

BEPROGRAMOZÁS

2.9.1

AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS

ikon

A főkapcsolónak bekapcsolt állapotban, a vezérlőnek készenléti állapotban kell lennie. Csak a bal
oldalon található ikon világít.

A
és a
bekapcsolás.

gombok egyidejű megnyomásával (3 mp) beprogramozható az automatikus

Állítsuk be a

gombokkal a kívánt időt 1-24 óra között, vagy kapcsoljuk ki a funkciót.

A

gombbal lépjünk tovább és válasszuk ki a kívánt üzemmódot (a 2.3.0 fejezetben

leírtak szerint), majd erősítsük meg a választást a

gombbal.

Az automatikus bekapcsolás csak akkor aktív, ha világít az

és az

ikon.

A számkijelzőn a bekapcsolásig hátralevő idő látható órában kifejezve (visszaszámláló).
Az órakijelzés csak minden eltelt óra végén vált eggyel alacsonyabb értékre.
Áramszünet vagy kézi bekapcsolás esetén az automatikus bekapcsolás funkció deaktiválódik.

WE DO IT FIRST.
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AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A főkapcsolónak kikapcsolt állapotban kell lennie. Készenléti állapotban csak a bal oldalon
ikon világít.

található
A
és a
kikapcsolás.

gombok egyidejű megnyomásával (3 mp) beprogramozható az automatikus

Állítsuk be a

gombbal a kívánt időt 1-12 óra között és erősítsük meg a

2.9.3

gombbal.

HŐMÉRSÉKLET-KORREKCIÓ

Mivel a rendszer a kályha fölött, a mennyezeten méri a hőt,
a mért érték eltérhet a szaunapad tájékának
hőmérsékletétől. A különbséget oly módon korrigálhatjuk,
hogy megadunk egy 100°C-ra vetített korrekciós értéket.
Ehhez váltsunk a

mért
hőmérs.

kijelzett
hőmérs.

hőmérséklet ikonra és kb. 3 mp-

ig egyidejűleg nyomjuk meg a

gombokat. Az ikon és

gombokkal megadható
a kijelző villogni kezd, és a
egy –9 és +9 közötti érték. Ezt az értéket az ábrán a Δt jelöli.
A 9 pl. azt jelenti, hogy ha a rendszer 100°C-t mér, a valós hőmérséklet 109°C. A -5-ös érték pedig
azt, hogy 100°C-os mért hőmérséklet esetén a valós hőmérséklet csak 95°C. A hőmérséklet így
egyéni igények szerint kiigazítható. Biztonsági okokból 0-nál kisebb korrekciós érték esetén a
rendszer a kívánt hőmérséklet maximumát is csökkenti, mivel a maximálisan elérhető
célhőmérséklet 110°C.
A hőmérséklet-korrekció gyárilag beállított alapértéke „0“.

2.9.4

AZ IDŐTARTAM MÓDOSÍTÁSA

Válasszuk ki a
Az

gombbal az

időtartam ikont. A kijelzett idő percben értendő.

ikon egyszeri megnyomásával a számláló visszaállítható a kiindulási értékre.

WE DO IT FIRST.
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A kiindulási érték a
gombokkal emelhető ill. csökkenthető. A beállított idő letelte után
hangjelzés hallható (ennek programozását ld. A 2.9.5. pontban).

2.9.5

A HANGJELZÉS BEPROGRAMOZÁSA

·

A hangjelzés (csipogás) az alábbiak szerint kapcsolható be ill. ki.

·

Válasszuk ki a

·

Tartsuk egyszerre lenyomva a
üzemmód számjele.

időtartam ikont.

gombbal az

gombokat kb. 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az

számjel
0

üzemmód
halk

funkció
nincs hangjelzés

1

homokóra (=alapbeállítás)

hangjelzés az idő letelte után kb. 1 mp-ig aktív

2

vízhiány

folyamatos hangjelzés vízhiány esetén

3

homokóra + vízhiány

mindkét hangjelzés aktív

4

távvezérlés

5

távvezérlés + homokóra

·

Válasszuk ki a számjelet a

·

Erősítsük meg a választást a

gombbal.

ill. a

gombbal.

Ha távvezérléses üzemmódot (4 vagy 5) választottunk, itt még azt is megadhatjuk, hogy a vezérlő
a kontaktfeszültség lecsökkenése után bekapcsolva maradjon (=”Ein”) vagy kikapcsolódjon
(=”Aus”). Erősítsük meg a választást a

2.9.6

ill. a

gombbal.

AUTOMATIKUS VÁLTÁS A KIJELZŐN

A kijelző automatikus léptetésre is beprogramozható. Ilyenkor a kijelzőn váltakozva jelenik meg a
hőmérséklet, az idő, a fényerő és opcionálisan a páratartalom.
Válasszuk ki a

gombbal a

fényerő ikont.

WE DO IT FIRST.
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Tartsuk egyszerre lenyomva a
vagy az „AUS“ felirat. A

gombokat kb. 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az „EIN“
gombbal be-, a

Erősítsük meg a választást a
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ill. a

gombbal kikapcsolhatjuk a funkciót.
gombbal.

Ezután be lehet állítani, hogy a szaunavilágítás és a színes LED modul egyszerre működjön
(„ALL“), vagy mindkettő aktiválása esetén csak a színes LED világítson („LED“).
A színrelé modul bármikor bekapcsolható, függetlenül attól, hogy a szaunavilágítás aktív-e vagy
sem.
Erősítsük meg a választást a

2.9.7

·

ill. a

gombbal.

UTÁNSZÁRÍTÓ PROGRAM ÉS PÁRAKORREKCIÓ

Válasszuk ki a

páratartalom ikont és tartsuk egyszerre lenyomva a

és a

gombot kb. 3 másodpercig. A páratartalom ikon villogni kezd, és a
ill.
gombbal
megadható egy –9 és +9 közötti párakorrekciós érték, amelyet a rendszer automatikusan
hozzászámít a mért páratartalomhoz (alapbeállítás = 0).
A párakorrekció gyárilag beállított alapértéke „0“.

·

gombbal, az
ikonok világítanak. Ekkor
Ha továbblépünk a
megadhatunk egy 0-2 óra közötti utánszárítási időt fűtéssel és szellőzéssel.

·

Ha továbblépünk a
gombbal, az
ikonok világítanak. Ekkor
megadhatunk egy 0-30 perc közötti utánszárítási időt fűtés nélkül, szellőzéssel.

·

gombbal, az
Ha továbblépünk a
90°C közötti utánfűtési hőmérsékletet.

·

Végezetül erősítsük meg a beállításokat a

ikon világít. Ekkor megadhatunk egy 70-

gombbal.

WE DO IT FIRST.
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TÖBB KEZELŐEGYSÉG HASZNÁLATA

Ahhoz, hogy több kezelőegységet használhassunk a szaunához, mindegyiknek saját külön címmel
(0-3) kell rendelkeznie. A kezelőegységek gyárilag beállított címe 0. A cím módosítása az
alábbiak szerint történik:
·

Húzzuk ki a buszt / kábelt a kezelőegységből.

·
·
·

Nyomjuk meg egyszerre a
gombokat.
A gombokat lenyomva tartva dugjuk vissza a kábelt.
A kijelző ekkor villogni kezd és megjelenik rajta a kezelőegység aktuális címe.

·

Módosítsuk a címet a

·

Végezetül erősítsük meg a beállításokat a

vagy a

gombbal.
gombbal.

FONTOS!
A beállítás után feltétlenül újra kell indítani a szaunaalapegységet (a hálózati csatlakozás rövid
megszakításával), hogy a rendszer felismerje az új
kezelőegységet. A rendszerbe kapcsolt elemek
felismerése ugyanis az alapmodul indításakor történik.

·

2 kezelőegység nem lehet csatlakoztatva ugyanazzal a címmel.

·

A szauna- ill. a színkezelő egységek egymástól függetlenül működnek, vagyis egy
szaunakezelő egység rendelkezhet ugyanazzal a címmel, mint egy színkezelő egység.

2.10.0

A SZAUNAVEZÉRLŐ AUTOMATIKUS LEÁLLÍTÁSA

Biztonsági okokból a szaunavezérlő egy bizonyos – beprogramozható – idő letelte után
automatikusan leáll (alapbeállítás: 4 óra).

2.11.0

VÉSZLEÁLLÍTÓ

Az elektronikus vezérlőkészülék túlmelegedés-gátló vészleállítóval van felszerelve. A biztosíték a
szaunakályha felett elhelyezett érzékelőházban található. Ha a szaunafűtés a kívánt hőmérséklet
elérése után valamilyen hiba folytán nem állna le, a túlmelegedés-gátló kb. 139°C-on
automatikusan megszakítja az áramkört és leállítja a szaunakályhát. Az ilyen jellegű
vészleállítás után kötelező a túlmelegedés-gátló cseréje, e célból feltétlenül forduljunk
szakemberhez.

WE DO IT FIRST.
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HIBAÜZENETEK

A vezérlőt részletes hibafelismerő szoftverrel szállítjuk. Bekapcsoláskor a rendszer lefuttat egy
öntesztet, és normál üzem közben is ellenőrzi a különböző részegységek állapotát. Hiba észlelése
esetén a vezérlő azonnal kikapcsol, a működést jelző ikonok villogni kezdenek, a kijelzőn pedig
megjelenik a hiba számjele. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a lehetséges hibaokokról.
Reklamáció esetén feltétlenül közöljük a hiba számjelét a szervizelést végző szakemberekkel,
mert az lehetővé teszi ill. meggyorsítja a sikeres helyi javítást. Újraindításra csak teljes
áramtalanítás után van mód.
a hiba
számjele

a hiba leírása

a hiba elhárítása / oka

-5

nincs csatlakoztatva kezelőegység

nincs csatlakoztatva kezelőegység vagy rossz
az érintkezés

-10

nincs már csatlakoztatva
kezelőegység, noha indításkor a
rendszer legalább egyet érzékelt.

ellenőrizzük a kezelőegység érintkezését

-21

kályha-hőérzékelő megszakadt

-22

kályha-hőérzékelő rövidzárlat

-24

padhőérzékelő megszakadt

-25

padhőérzékelő
rövidzárlat

-26

páraérzékelő megszakadt

-27

páraérzékelő rövidzárlat

-30

túlmelegedés-gátló nem működik

2.13.0

elromlott a hőérzékelő vagy
rossz az érintkezés
elromlott a hőérzékelő vagy
rossz az érintkezés
elromlott a hőérzékelő vagy
rossz az érintkezés
elromlott a hőérzékelő vagy
rossz az érintkezés
elromlott a páraérzékelő vagy rosszul /
helytelenül lett csatlakoztatva
elromlott a páraérzékelő vagy rosszul /
helytelenül lett csatlakoztatva
elromlott a fűtésérzékelő vagy rossz az
érintkezés. Értesítsük a szervizt!

VERZIÓSZÁM KIJELZÉSE

Készenléti üzemmódban nyomjuk meg egyszerre a
,
és
gombokat, ekkor 3
másodpercre megjelenik a kijelzőn a szauna-alapegység szoftver-verziószáma, pl. „14“.
Ha a 3 mp alatt még egyszer megnyomjuk a
gombot, a kezelőegység szoftververziószáma válik láthatóvá, előtte egy „P” betűvel (mint panel), megkülönböztetendő az
alapegységtől, pl. „P14”.
A 3 másodperc leteltével a kijelző visszavált a készenléti üzemmódba.

WE DO IT FIRST.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

3.0.0

A SZÍNFUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE

3.1.0

A SZÍNRELÉ-MODUL SZÍNKÓDJAI
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Az egyes színeket az alábbi számok jelölik:
0………..sötét, kikapcsolva
1………..vörös
2………..vörös, sárga
3………..sárga
4………..sárga, zöld

3.2.0

5…………zöld
6…………zöld, kék
7…………kék
8…………vörös, sárga, zöld, kék

SZÍNVÁLTÁS BEKAPCSOLÁSA

A vezérlőnek csatlakoznia kell az elektromos hálózatra.
Csak a bal alsó

„üzemkész“ ikon világít.

gomb megnyomására a vezérlő aktiválódik és a színvezérlő a legutóbb aktivált állapotba
A
kapcsol (automatikus vagy kézi).

3.3.0

AUTOMATIKUS SZÍNVÁLTÁSI ÜZEMMÓD

Bekapcsolás után (ld. 3.2.0) az
világítanak.

„üzemkész“ és az

„automatikus színváltás“ ikonok

A kijelzőn az éppen aktív szín számjele látható (ld. 3.1.0).
Egy bizonyos – beprogramozható – idő után a vezérlő automatikusan átkapcsol az eggyel
magasabb számjelű színre.
A

gombokkal a szín kézileg is továbbléptethető.

A
gombok egyidejű megnyomásával beprogramozható a színes LED modul színléptetési
ideje (ld. a színes LED modul kezelési útmutatóját).
A
A

gomb megnyomásával az automatikus időköz programozása üzemmódba jutunk.
gomb megnyomásával a funkció teljesen kikapcsolható.

WE DO IT FIRST.
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AUTOMATIKUS SZÍNVÁLTÁSI IDŐ

„üzemkész“, az

„automatikus színváltás“ és az

„idő“ ikon világít.

A kijelző az aktív szín következő váltásig hátralevő idejét mutatja (percben).

A
gombokkal az időintervallum egyszeri alkalommal meghosszabbítható ill. lerövidíthető. Az
ezt követő színváltásokra már ismét a beprogramozott időközönként kerül sor.

A
A
A

3.5.0

Az

gombok egyidejű lenyomásával beprogramozható a standard időköz (ld. 3.5.0).
gomb megnyomásával a kézi üzemmódba jutunk (ld. 3.6.0).
gomb megnyomásával a funkció teljesen kikapcsolható.

SZÍNVÁLTÁS IDŐKÖZÉNEK BEPROGRAMOZÁSA

„üzemkész“ és az

„automatikus színváltás“ ikon világít, az

„idő“ ikon villog.

A kijelző a beprogramozott standard időközt mutatja (percben).

gombokkal az időköz meghosszabbítható vagy lerövidíthető. Ezt követően minden
A
színváltásra az újonnan beállított standard időközönként kerül sor.
A

3.6.0
Az

gombbal visszajutunk az „Automatikus színváltási idő“ funkcióba (ld. 3.4.0).

KÉZI SZÍNVÁLTÁS ÜZEMMÓD
„üzemkész“ és a

„kézi színváltás“ ikon világít.

A kijelzőn az éppen aktív szín számjele látható (ld. 3.1.0).

WE DO IT FIRST.
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A színváltás a
gombokkal történik. Az újonnan kiválasztott szín addig világít, amíg kézileg
tovább nem váltunk vagy ki nem kapcsoljuk a funkciót.
A

gombbal az „Automatikus színváltási üzemmód“-ba jutunk (ld. 3.3.0).
gomb megnyomásával a funkció teljesen kikapcsolható.

A

3.7.0

A

SZÍNVÁLTÁS KIKAPCSOLÁSA

gomb megnyomására a színvezérlés kikapcsol.

Ilyenkor csak a bal oldalon található
„üzemkész“ ikon világít. A színvezérlő megjegyzi az
utoljára aktivált üzemmódot (automatikus vagy kézi) és a legközelebbi bekapcsoláskor azzal indul.

3.8.0

TÖBB SZÍNKEZELŐ EGYSÉG HASZNÁLATA

Ahhoz, hogy több kezelőegységet használhassunk a szaunához, mindegyiknek saját külön címmel
(0-3) kell rendelkeznie. A kezelőegységek gyárilag beállított címe 0. A cím módosítása az
alábbiak szerint történik:
·

Húzzuk ki a buszt / kábelt a kezelőegységből.

·
·
·

Nyomjuk meg egyszerre a
gombokat.
A gombokat lenyomva tartva dugjuk vissza a kábelt.
A kijelző ekkor villogni kezd és megjelenik rajta az adott kezelőegység aktuális címe.

·

Módosítsuk a címet a

·

gombbal és ugorjunk a „Mester/szolga
Végezetül erősítsük meg a beállításokat a
színkezelő egység beprogramozása” üzemmódba (ld. 3.9.0).

vagy a

gombbal.

WE DO IT FIRST.
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MESTER/SZOLGA SZÍNKEZELŐ EGYSÉG BEPROGRAMOZÁSA

Itt lehet beállítani, hogy a kezelőegységet hogyan kívánjuk használni:
- alárendelt (szolga) üzemmódban
„SLA“ kiválasztása, ez az alapbeállítás, a szauna-alapegység tölti be a mester szerepet.
A színrelé modul vezérlésére ez az üzemmód alkalmazandó.
vagy
- önálló (mester) üzemmódban
„SIN“ kiválasztása, a színkezelő a szauna-alapegységtől függetlenül működik.
A szaunafunkció nélküli színes LED modul vezérlésére ez az üzemmód alkalmazandó.
(ld. a színes LED modul kezelési útmutatóját)

vagy a

gombbal.

·

Válasszunk a lehetőségek közül a

·

Erősítsük meg a beállítást a
gombbal és ugorjunk a „LED/REL-Menü
beprogramozása“ üzemmódba (ld. 3.10.0).

3.10.0

LED/REL MENÜ BEPROGRAMOZÁSA

Itt állítható be, hogy a menürendszer a színrelé modul vagy a színes LED modul vezérléshez
igazodjon.
Különbség:
Relé modulban 8 beállítható szín áll rendelkezésre, LED modulban 7.
A beállítás csak a 0 című színkezelő egységre fog vonatkozni.
·

Válasszunk a lehetőségek közül a

·

Erősítsük meg a beállítást a

vagy a

gombbal.

gombbal.

FONTOS!
Ha a kezelőegységet alárendelt üzemmódban használjuk,
feltétlenül újra kell indítani a szauna-alapegységet (a
hálózati csatlakozás rövid megszakításával), hogy a
rendszer felismerje az új kezelőegységet. A rendszerbe
kapcsolt elemek felismerése ugyanis az alapmodul
indításakor történik.

WE DO IT FIRST.
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·

2 színkezelő egység nem lehet csatlakoztatva ugyanazzal a címmel.

·

A szauna- ill. a színkezelő egységek egymástól függetlenül működnek, vagyis egy
szaunakezelő egység rendelkezhet ugyanazzal a címmel, mit egy színkezelő egység.

3.11.0
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VERZIÓSZÁM KIJELZÉSE

Készenléti üzemmódban nyomjuk meg egyszerre a
,
és
gombokat, ekkor 3
másodpercre megjelenik a kijelzőn a szauna-alapegység szoftver-verziószáma, pl. „14“.
Ha a 3 mp alatt még egyszer megnyomjuk a
gombot, a kezelőegység szoftververziószáma válik láthatóvá, előtte egy „P” betűvel (mint panel), megkülönböztetendő az
alapegységtől, pl. „P14”.
Ha önálló / mester üzemmódban használjuk a kezelőegységet (az alapegységtől függetlenül),
akkor csak a kezelőegység verziószámát mutatja a kijelző.
A 3 másodperc leteltével a kijelző visszavált a készenléti üzemmódba.

4.0.0

FONTOS SZERELÉSI TUDNIVALÓK

VIGYÁZAT!
Ezt a leírást a szaunakabin szerelési útmutatójával
együtt szállítjuk!
A kabinkonstrukcióra vonatkozó valamennyi utasítást
be kell tartani.

VIGYÁZAT!
A vezérlés elektromos bekötését csak engedéllyel
rendelkező szakember végezheti, a helyi
áramszolgáltató előírásainak betartásával. Kizárólag
eredeti részegységek használhatók.

VIGYÁZAT!
Csak olyan szaunakályhát használjunk, amely
megfelel az alábbi szabványoknak: EN60335-1 és
EN60335-2-53

VIGYÁZAT!
Vegyük figyelembe, hogy az EN60335-2-53 szabvány
101. táblázata a tér nagyságától függő maximális
fűtőteljesítményt ír elő.

WE DO IT FIRST.
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A vezérlő csak a fenti útmutatások maradéktalan betartásával köthető rá a hálózatra! Kizárólag a
csomag részét képező eredeti kábeleket és részegységeket használjuk. Csak ezen kábelek
esetében garantált a (vezeték-keresztmetszetre, szigetelésre, hőmérsékleti osztályra stb.
vonatkozó) szabványok betartása.
A kábelezés előtt és után ellenőrizzük a vezetékek épségét! Az enyhén sérült (pl.
összenyomódott) kábelek is veszélyesek! A sérült részegységek azonnal cserélendők! A sérült
részegységekből eredő károkért és következményekért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

VIGYÁZAT!
A vezérlő csak a villamos és mechanikus szerelési
munkálatok (világítás stb.) hiánytalan elvégzését
követően tekinthető üzemkésznek!

5.0.0

ALKOTÓRÉSZEK ÖSSZESZERELÉSE

VIGYÁZAT!
Az alkotórészek összeszerelése kizárólag kézi
csavarhúzóval történhet, akkumulátoros csavarhúzó
használata tilos.

5.1.0

VEZÉRLŐEGYSÉG SZERELÉSE

alapegység
Wave.com4
Basismodul

A vezérlőegységet lehetőleg azon a helyen szereljük fel a kabin tetejére,
ahol a kábelek összefutnak. Nyissuk ki a házat. A fedél könnyen
levehető. A sarkokon található furatokon keresztül a ház csavarozással
rögzíthető. Az elektromos bekötés a szabványoknak megfelelően
történjék. A bekötési rajz leírása a 6. fejezetben található.

5.2.0

ÉRZÉKELŐ-VEZETÉKEK ELHELYEZÉSE:

FONTOS!
Az érzékelők szerelésénél a pontosságnak különös
jelentősége van, mivel ettől függ a jó szaunaklíma.
Az érzékelő-vezetékeket nem szabad a hálózati vezetékekkel
együtt elhelyezni vagy ugyanazon az átvezetésen áthúzni,
mert az zavart okozhat az elektronikában!

5. ábra

WE DO IT FIRST.
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FŰTÉSÉRZÉKELŐ SZERELÉSE:
A (4-pólusú) fűtésérzékelő egy hőérzékelőből és egy
túlmelegedés-gátlóból áll. A fából készült érzékelőház a
szaunakályha fölötti részen szerelendő a kabin mennyezetére.
A méretezés az 5. és 6. ábrán látható. Ügyeljünk arra, hogy max.
2 x 2 m méretű kabinok esetén 19 cm, ennél nagyobb kabinok
esetén 35 cm legyen a kabinfaltól mért távolság, hacsak a kabin
leírása nem szab meg kifejezetten ettől eltérő pozíciót.

6. ábra

érzékelőház

szaunamennyezet, a
profildeszka közepén
átfúrva

Fúrjuk át a kabin mennyezetét valamelyik profildeszka közepén 8
mm-es átmérővel (7. ábra) és helyezzük el az érzékelővezetékeket. A csatlakozó-vezetékeken jelölés utal a
hőérzékelőre ill. a túlmelegedés-gátlóra.

biztonsági hőfigyelő
kapocs
kapocs
kapocs
kapocs
hőérzékelő
7. ábra

5.4.0

PÁRAÉRZÉKELŐ SZERELÉSE (CSAK KIEGÉSZÍTŐ PÁRASZABÁLYOZÓ
ESETÉN)

fűtésérzékelő

A (3-pólusú) páraérzékelő a kályhától távolabb eső oldalfal közepén,
kb. 1,5 m magasságban szerelendő (8. és 9. ábra).A csatlakozókábel
itt is a kabinfalon kerül átvezetésre.

páraérzékelő

8. ábra

WE DO IT FIRST.
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PADHŐÉRZÉKELŐ SZERELÉSE (CSAK KIEGÉSZÍTŐ
PÁRASZABÁLYOZÓ ESETÉN)

padhőérzékelő

A (2-pólusú) padhőérzékelő a hátsó fekvőpad fölötti részen
rögzítendő a mennyezethez (9. ábra). Fúrjuk át e célból az egyik
profildeszka közepét 8 mm-es átmérővel és helyezzük el az
érzékelő-vezetékeket (7. ábra).

páraérzékelő
fűtésérzékelő

9. ábra

5.6.0

VILÁGÍTÁS SZERELÉSE

A szereléskor ügyelni kell arra, hogy a világítás minél messzebb kerüljön a szaunakályhától
(lehetőleg az átellenes sarokba), hogy megfeleljen a „fröccsenő víz elleni védelem”
követelményének, és hogy 140°C környezeti hőmérsékleten működőképes legyen. A
szaunavilágítás ezt követően ráköthető a vezérlőegységre.

5.7.0

KEZELŐEGYSÉG SZERELÉSE

kezelőegység

5.8.0

A kezelőegység szerelése kereskedelmi forgalomban kapható,
hagyományos Ø70 mm dobozfúróval történik. A belső kijelzőt a
kábelcsatornában helyezzük el a kabinfalon, ügyelve arra, hogy
ne pontosan a külső kijelzőn belül rögzítsük. Kb. 10-20 cm-rel
alatta fúrjuk ki a helyét dobozfúróval (ld. az ábrát). A belső
kabinfalat csak a szigetelőanyagig szabad átfúrni. A belső
kijelző kábelét a külső és a belső faburkolat között vezessük az
alapmodulhoz. Helyezzük el a belső kijelzőt az e célból kifúrt
lyukban, majd a csomag részét képező csavarhúzóval az óramutató
járásával megegyező irányban csavarozzuk be a helyére.

AZ ÖSSZES MODUL ÉS KÁBEL VÉGSZERELÉSE

Miután elhelyeztük az összes vezetéket, a megfelelő átvezetéseken keresztül húzzuk be azokat a
vezérlőegységbe, majd csatlakoztassuk őket a bekötési rajz szerint.
A modulok szaunához való rögzítése előtt a kábeleknek és a „wave.com4“ alapmodulnak már
a helyén kell lennie.

WE DO IT FIRST.
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ELEKTROMOS BEKÖTÉS

A csatlakozók kiosztása mindig balról jobbra értendő!

FONTOS!
A munkálatok idejére minden pólust megszakítva kapcsoljuk ki
és biztosítsuk bekapcsolódás ellen a készüléket!
A vezérlőegység bekötését kizárólag engedéllyel rendelkező
szakember (villanyszerelő) végezheti, a szabványokban foglaltak
szerint. Csak az előírásoknak megfelelő kábelek használhatók.

6.1.0

CSATLAKOZÓK ÁTTEKINTÉSE

csatlakozó
teljesítmény kW bekötő kábel
7,5
5 x 2,5
9
5 x 2,5
121
5 x 2,5
2
18
5 x 4,0

6.2.0

minimális keresztmetszet mm²-ben (réz)
fűtőkábel
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 4,0

hálózati biztosító
3 x 16A
3 x 16A
2x16A, 1x20A
3 x 32A

párologtató
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

szellőző
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

TÖMSZELENCÉK ÁTTEKINTÉSE

„Adatkábelek“ tömszelence: Távolítsuk el a tömítést és óvatosan fűzzük be a kábeleket (max. 3
darabot). Utána helyezzük vissza és végezzük el a becsavarozást.
kályhaérzékelő

hál. bemenet

jobb oldal:
adatkábelek

párologtató

szín

bal
oldal:

1

hál. kapcsoló
+ világítás

kályha +
gyógynöv.

szellőző

pad +
pára

WE DO IT FIRST.
2

Csak speciális bekötéssel engedélyezett!
Csak teljesítmény-kiegészítővel!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
6.3.0

VEZÉRLŐEGYSÉG ÁTTEKINTÉSE

OPCIONÁLIS:
KIEGÉSZÍTŐ PÁRASZAB.

ALAPMODUL

OPCIONÁLIS:
KIEGÉSZÍTŐ SZÍNSZAB.

WE DO IT FIRST.
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ALAPMODUL (ASBA) BEKÖTÉSE:

Mivel a kiegészítő modulok (színes LED, 230 V színmodul ill. páramodul) bekötése a
rendelkezésre állásuktól függően változó, ügyelni kell az elégséges vezető-keresztmetszet (1,5
mm2) biztosítására, továbbá arra, hogy a vezetékek mechanikusan egymáshoz legyenek rögzítve,
amint azt az alábbi ábrák szemléltetik.

színes LED modul
páramodullal

230V-színmodul
páramodul nélkül

230V-színmodul
páramodullal

A vezetékek rövidsége miatt itt nincs szükség külön rögzítésre.

6.4.1

ADATKÁBELEK

2 db 4/4-es és 1 db 6/6-os moduláris Jack dugó:
1
2
3
4

+5V=
CAN+
CANtest

1
2
3
4
5
6

+12V=
+12V=
CAN+
CANtest
test

A kábeleket együtt húzzuk be a tömszelencén keresztül, majd csatlakoztassuk őket.

WE DO IT FIRST.
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HŐÉRZÉKELŐ ÉS TÚLMELEGEDÉS-GÁTLÓ
1
2
3
4

hőérzékelő
hőérzékelő
túlmelegedés-gátló
túlmelegedés-gátló

12 34
Húzzuk be a kábeleket a tömszelencén keresztül a házba, és csatlakoztassuk őket a kapocssorba.
Ügyeljünk a kábeljelölésekre, ne forgassuk el a kábeleket! A helytelenül bekötött kábelek
maradandó károkat okozhatnak.

6.4.3

RES. 3 / RES. 4
1
2

Res. 4
Res. 3

1 2
Ezen a helyen az L1 hálózati fázis be van köszörülve. E célból kengyelnek kell lennie a kapcsok
között.

6.4.4

KÁLYHA BEKÖTÉSE
1
2
3

L1 kapcsolt fázis
L2 kapcsolt fázis
L3 kapcsolt fázis

1 2 3
Ez a kapocssor az 5-pólusú kályhavezeték csatlakoztatására szolgál. A védővezető és a
nullavezető bekötése a 6.4.7 ill. a 6.4.8 pontban bemutatott közös csatlakozón történik. A
kábeleket az e célra rendszeresített tömszelencén vezessük át.

WE DO IT FIRST.
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HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS
1
2
3

L1
L2
L3

1 2 3
Ezek a kapcsok az 5-pólusú fővezeték csatlakoztatására szolgálnak. A bekötés a hálózatról
értelemszerűen összpólusú főkapcsolón keresztül történik. A védővezető és a nullavezető
bekötése a 6.4.7 ill. a 6.4.8 pontban bemutatott közös csatlakozón történik. A kábeleket az e célra
rendszeresített tömszelencén vezessük át.

6.4.6

VILÁGÍTÁS BEKÖTÉSE

1
2

L1 – fénytompítás kimenete az izzólámpához
N - fénytompítás kimenete az izzólámpához

1 2
Ezek a csatlakozások csak 230V~ (<100W) izzólámpákhoz használhatók. A védővezetőt, ha van,
a 6.4.8 pontban bemutatott közös csatlakozón kössük be. A kábelt az e célra rendszeresített
tömszelencén vezessük át (esetleg további hálózati kapcsolókkal együtt).

6.4.7

NULLAVEZETŐ KÖZÖS CSATLAKOZÓ (N)
1 N
2 N
3 N

1 2 3
A csatlakozások össze vannak kapcsolva egymással a vezetőlapon (sorkapocs).

6.4.8

VÉDŐVEZETŐ KÖZÖS CSATLAKOZÓ (PE)
1
2
3
4

PE
PE
PE
PE

1 2 3 4
A csatlakozások össze vannak kapcsolva egymással a vezetőlapon (sorkapocs).

WE DO IT FIRST.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
6.4.9

28/35

BELSŐ FŐCSATLAKOZÓ, PÁRÁSÍTÓ
1 PE
2 N
3 L1

1 2 3
Ezek a csatlakozók az opcionális páraszabályozó belső tápellátására szolgálnak.

6.5.0

PÁRAMODUL (ASFE) BEKÖTÉSE

6.5.1

PÁRÁSÍTÓ TÁPVEZETÉK

·
·
·

·
·

6.5.2

Az „N“ nullavezető és a „PE“ védővezeték kapcsok
közös csatlakozásokként vannak kialakítva.
A jobb oldali tápvezeték belső csatlakoztatással van
rákötve az alapmodulra (ld. 4.4.10).
A párásító vezetéke a kábelszelencén keresztül jut
be a házba, ahol csatlakozik az L(párásító), N és PE
kapcsokra. A párásítónak saját biztonsági
vészleállítóval kell rendelkeznie vízhiány
esetére!
A vízhiány-vészleállító csatlakoztatása a „res. 5”
kapocsra történhet.
A szellőzőkábel a kábelszelencén keresztül jut be a
házba, ahol csatlakozik az L(szellőző), N és PE
kapcsokra. A kimenet lomha kioldású 4A
biztosítékkal van ellátva.

PÁRAÉRZÉKELŐ ÉS PADHŐÉRZÉKELŐ

A padhőérzékelő és a páraérzékelő a bal alsó kapcsokra csatlakoznak. Az érzékelőkön csak akkor
végezhető bármilyen szerelési munka, ha a vezérlőt előtte teljesen áramtalanítottuk. A
vezetéket a jelzőkábelen található jelölés szerint csatlakoztassuk. Ügyeljünk a helyes
polaritásra! Az esetleges hibák maradandó károkat okozhatnak.

WE DO IT FIRST.
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SZÍNMODUL (ASFA) BEKÖTÉSE
6.6.1 TÁPVEZETÉK
A felső kapcsok az opcionális színszabályozó belső
tápellátására szolgálnak. Maga a tápellátás rendszerint a
közvetlenül fölötte elhelyezkedő páramodulról történik, egyéb
esetekben az alapmodul csatlakozójáról (ld. 6.4.10).

6.6.2 LÁMPAKAPCSOK
Az oldalsó kapcsok a színes lámpák bekötésére szolgálnak. A
vezetékek innen indulnak a lámpákhoz. A kábelnek 6pólusúnak kell lennie. Egyedi lámpakábelek esetén a
nullavezető közös csatlakozását kívülről kell megoldani. A
színkiosztás a lámpamodul tervével összhangban történik. A
„res. 6” jelzésű kapocs nem használatos.

6.7.0

KEZELŐEGYSÉG BEKÖTÉSE

Csatlakoztassuk a moduláris 4/4 Jack dugót (tápellátás és kommunikáció), amíg hallhatóan a
helyére nem kattan.
1
2
3
4

+5V=
CAN+
CANtest

WE DO IT FIRST.
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ASBA VEZÉRLŐEGYSÉG:

hálózati csatlakozás:
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3x400V~ 50Hz, L1-L2-L3-N-PE; a ház csak biztosítékkal,
hibaáram-védőkapcsolóval (FI-relé) és főkapcsolóval
rendelkező szabványos házi bekötéshez alkalmas.
A főkapcsolónál az érintkezők között legalább 3 mm
távolságnak kell lennie!

kezelőegység csatlakozása:

4-pólusú 5V-os kábel = tápellátás és kommunikáció; hossz: 3m

vezérlőfeszültség:

kisfeszültség 5V=

hálózati kábel:

jellemzően 5 x 2,5mm²

világítás csatlakozása:

beépített fáziskésleltetéses fényerő-tompítás, 230 V-os
izzólámpák 2 (3)-pólusú kábelcsatlakozásához; max. 100W

fűtéscsatlakozás:

3 x 400V~ 5-pólusú, fűtőteljesítménytől függően fázisonként
max. 3kW ill. 14 A

túlmelegedés-gátló:

túlhevülés elleni védelemként a hőérzékelőbe építve; kioldási
hőmérséklet 139°C

hőérzékelő:

2-pólusú; félvezető-érzékelő -9 és 140°C között

beállítási pontosság:

+/- 1°C; +/- 1 perc
száraz üzemmód (FIN):

max. 3x3kW (kályha)

párásító üzemmód (FEU): max. 2x3kW (kályha)
áramfelvétel:
és max. 1x3kW (párásító)
fényhez:

max. 100 W

környezeti feltételek:

0°C-tól max. 50°C-ig, max. 95 % rel. páratartalom, nem
kondenzáló!

ház:

IP54

rögzítés:

4 db M3 rögzítőfurat felcsavarozáshoz

méret:

hossz. x szél. x mag. = 300 x 210 x 100 mm

súly:

~1114 g, csomagolás nélkül
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PÁRAMODUL (OPCIONÁLIS):

tápvezeték:

3-pólusú; L1, N ,PE

áramfelvétel:

12V= / ~20 mA normál üzem esetén (~0,3 W)

biztosíték:

lomha kioldású 4A biztosíték a szellőző-kimenethez

környezeti feltételek:

0°C – 50 °C, max. 95 % rel. páratartalom, nem kondenzáló!

ház:

nyitott platina a vezérlőegység házában

rögzítés:

platina M3, csapszeg tartólemezen

méret:

hossz. x szél. x mélys. = 80 x 60 x 25 mm

súly:

~100 g, csomagolás nélkül

7.3.0

SZÍNMODUL (OPCIONÁLIS):

tápvezeték:

3-pólusú; L1, N ,PE

áramfelvétel:

csak világítás esetén, max. 4x60W

biztosíték:

nem biztosított ill. lomha kioldású 4A, ha a fenti páramodul
táplálja

környezeti feltételek:

0°C – 50 °C, max. 95 % rel. páratartalom, nem kondenzáló!

ház:

nyitott platina a vezérlőegység házában

rögzítés:

platina M3, csapszeg tartólemezen

méret:

hossz. x szél. x mélys. = 100 x 60 x 25 mm

súly:

~150 g, csomagolás nélkül
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KEZELŐEGYSÉG MŰSZAKI ADATAI:

csatlakozás:

4-pólusú, táp- és kommunikációs vezetékekkel

áramfelvétel:

5V= / <100 mA normál üzem esetén (<0,5 W)

hőmérséklet:

tényleges és kívánt hőmérséklet kijelzése 30°C-tól 110°C-ig (+/1°C) programtól függően

időköz / elektr. homokóra:

0 - 99 perc, kikapcsolható csipogó hangjelzéssel

fénytompítás:

0%-tól 100%-ig (+/- 2%), max. 100W-ig

párásító üzemmód
(opcionális):

tényleges és kívánt rel. páratartalom kijelzése 0%-tól 80%-ig (+/5%) programtól függően

környezeti feltételek:

0°C – 110°C, max. 99 % rel. páratartalom, nem kondenzáló!

ház:

beépített doboz; platina; fényvezető a kijelzőhöz; fa elülső rész
hőálló fóliával

rögzítés:

platina M2,5 csapszeg a fa elülső részen; hátoldal beép. dobozzal

méret:

hossz. x szél. x mélys. = 130 x 110 x 65 mm

súly:

~212 g, kábel és csomagolás nélkül
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GYÁRTÓI NYILATKOZAT
Az

ABATEC Electronic AG
Oberregauer Straße 48
A-4844 Regau
ezennel kijelenti, hogy az alábbi termék:

„wave.com4“ SZAUNAVEZÉRLŐ
„ASBA“ vezérlőegységgel és
„ASFE“ páramodullal és
„ASFA“ színmodullal és
alapmodullal
megfelel az alábbi irányelvekben foglaltaknak:

a 73/23 kisfeszültségű irányelv
93/68/EGK-val módosított változata, új: 2006/95/EK
az elektromágneses összeférhetőségről szóló 89/336/EGK irányelv
és a tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 92/31/EGK irányelv
Alkalmazott harmonizált szabványok:

szabvány megnevezése
1
2
3
4
5
6

EN 61000-6-3:2001
EN 61000-6-1:2001
EN 61000-3-2:2000+A14
EN 61000-3-3+A1:2002-06-01+A2:2004-05-01
EN 60335-1:2002
EN 60335-2-53:2003

ABATEC Electronic AG
Dipl. Ing. MBA Friedrich Niederndorfer
A műszaki haladást szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.
Jelen adatlap a legjobb tudásunk szerint készült. Ha ennek ellenére hibát észlel, szíveskedjék
tájékoztatni erről a szakkereskedést vagy minket.
Köszönjük!
ABATEC Electronic AG

.....................................részére
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GARANCIÁLIS RENDELKEZÉSEK

Gratulálunk abból az alkalomból, hogy
szert tett az ABATEC innovatív
„wave.com4“ szaunavezérlőjére.
Ha hibát észlel a készülékén (kivéve:
lámpák, kályha, házi bekötés), juttassa
azt vissza a wave.com4 szaunakabin
szakkereskedésnek.
A kereskedés ezután továbbítja hozzánk
a készüléket. A garancia lejártát követően
csak a javítási költségeket számítjuk fel.
A „wave.com4“ vezérlő garanciális ideje
a számla keltétől számított két év.

Kérjük, hogy garanciális reklamáció
esetén válassza le a kereskedés által
igazolt alábbi garanciaszelvényt, és
mellékelje azt a számlával együtt.
Ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy a
garanciális idő lejárt.
Nem támasztható garanciaigény olyan
károk esetén, amelyek az útmutatások
be nem tartása vagy szakszerűtlen
üzembe helyezés miatt keletkeztek!
Itt szeretnénk megköszönni a bizalmát és
pihentető órákat kívánni Önnek
„wave.com4“ szaunavezérlőjével.

---------------------------------------------------------"--"--"--------------------------------------------------------

GARANCIASZELVÉNY
vásárló:
utca/házszám:
irányítószám/település:
tel.:
(*) vásárlás dátuma:
(*) kereskedés bélyegzője
és
(*) aláírása:
(*) kötelezően kitöltendő
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