
5. Монтаж 

А) Контролен панел 
Изберете място за монтаж. Поставете го така, че да не е достъпен от деца. В 

определено място, се прави отвор 75 х 75 мм, като трябва да се съобрази 

възможността за изтегляне на десет-проводния кабел за управление /част на 

системата за регулиране/. Поставете кабела за връзка и контролния панел в 

подготвените отвори. Поставете контролния панел за стената на кабината, 

използвайки четири винта 25 х 2.5 мм. Винтовете се завинтват в отворите на ъглите 

на контролния панел, които стават достъпни след вдигане на покривното фолио. 

След завинтване, защитното фолио от залепващата част се отстранява. 

Б) Захранващ блок 
Захранващият блок се монтира в кабината на защитено място, като трябва да се 

осигури достъп за свързване на кабелите. 

В захранващият блок се присъединяват следните кабели: 

- 10-проводен сигнален кабел от контролен панел 

- 2-проводен кабел за осветление 

- Инфрачервен панел със сензор 

- До 5 бр. допълнителни панели 

- Трипроводно ел.захранване с щепсел шуко 

Захранващият блок трябва да се монтира и обслужва само от квалифициран техник. 

Всички захранващи кабели трябва да се инсталират извън кабината. 
Препоръчваме да защитите кабелите от механичен натиск и да бъдат монтирани 
с възможност за подмяна в бъдеще. 

В) Свързване в мрежата за 230 VAC 
След инсталирането на регулатора и проверка на връзките, инфрачервената сауна 

може да се включи в контакт със защита 16А, захранен от ДТЗ 30мА. 

Г) Употреба 
Начинът на ползване е посочен в инструкцията – т.1…4. За безопасна експлоатация, 

спазвайте общите правила за работа с отоплителни уреди, сауна и инфрачервени 

кабини. 

 

6. Температура 

• Инфрачервените панели се включват, когато настроената температура е по-

висока от измерената. След като се достигне настроената температура, 

изключването ще настъпи когато температурата нарастне с 1 градус. 
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1. Технически данни 

• Работно напрежение и ток: 230VAC, 16A (3.4КW) 

• Дисплей: 2 х 2 цифри със седемсегментни Led индикатори 

• Работна температура /околна/: 

- Потребителски панел: 10…80
о
С 

- Захранващ блок: 10…60
о
С 

• При температури по-ниски от 10
о
С, регулаторът излиза от контрол 

• Температура на съхранение: -40…50
о
С 

• Капацитет за свързване на до 6 инфрачервени уреда с мощност до 3.4KW 

 

Граници на измерване: 

- Температура от 0 до 99 
о
С 

- Време от 1 до 99 минути 

 

Обхват на настройка: 

- Температура от 20 до 80
о
С за време от 1 до 99 минути 

 

Размери: 

- Контролен пулт: 90х90х20 мм 

- Отвор в стената на кабината от 70х70 мм до 75х75 мм 

- Захранващ блок: 160х80х50 

- 3 м захранващ кабел /10 проводника/ 

 

Аксесоари: 

- Двуполюсен щепсел TYCO + 3 м кабел /бял/ 

- Триполюсен щепсел TYCO + 3 м с триполюсен захранващ щепсел 

- Винт за дърво 8 бр. 

 

Гранични стойности на дисплея: 

 

   0 = 

1) Температурата е 0
о
С или по-ниска 

2) Късо съединение във веригата на сензора 

3) Има включени повече от един температурен сензор 

 

   99 = 

1) Измерваната температура е над 99
о
С 

2) Няма температурен сензор /лоша връзка/ 

 

ПРИ ТЕЗИ СТОЙНОСТИ РЕГУЛАТОРЪТ ИЗКЛЮЧВА РЕЛЕЙНИЯ СИ КОНТАКТ И НЕ 
ПОЗВОЛЯВА РАБОТА. 
 
 

2. Описание на регулатора 

• Това е електронен цифров регулатор проектиран за контролирането на 

температура и времеви интервал в инфрачервена сауна. Състои се от две части: 

потребителски панел и силова част. 

• Потребителският дисплей се използва за контрол на включването. Панелът се 

монтира от външната страна на сауната и изобщо далече от излъчвателите. 

Захранването му е с безопасно напрежение и е галванически разделен от 

електрическата мрежа. Показва стойности на температура от 0 до 99 
о
С и време 

от 1 до 99 минути. Близо до дисплея има бутони за настройка. Отделно под 

дисплея има бутон за изключване. Сигналния кабел /10-проводния/ към панела 

завършва с конектор, който се свързва на точно определено място към силовия 

блок. 

• Силовия блок трябва да се монтира на място защитено от вода и висока 

температура /над 60
о
С/ - например под пейката на дъното на кабината. 

Специалните TYCO конектори се включват в отворите на силовия блок по 

следния начин: 

- Захранване с 230VAC с трипроводен конектор 

- Двуполюсен конектор за осветлението в кабината 

- Четириполюсни конектори за свързване на до 6 бр. панели, като само един 

от тях трябва да бъде с вграден сензор за температура. Максимална 

мощност на панелите: 3.4 KW 

 

 

3. Принцип на работа 

• След натискането на бутона , двата дисплея и осветлението в кабината 

светват. Горния дисплей показва измерената температура,  долния – 

времето за работа. Регулаторът сравнява измерената и настроената 

температура и включва панелите. Настроеното време намалява с една 

единица на всяка минута докато достигне 0, при което работата на панелите 

спира.Регулаторът сигнализира за последната минута от работата чрез 

премигване на двата дисплея. 
 

4. Промяна на настройката 

• С натискането на бутоните от двете страни на дисплея, дисплея ще започне да 

премигва и ще покаже настроените стойности. Всяко следващо натискане ще 

променя стойността с единица /температура или време/. Със задържане на 

бутона, смяната ще започне да става по-бързо.  5 секунди след последното 

натискане на бутон текущите стойности се запаметяват и екрана се връща в 

нормалния си режим.  
 

 
 

 


