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1. Varningsanvisningar
•

Läs bruksanvisningen noggrant före driftsättningen.

•

Felaktig montering kan leda till brandfara!

•

En övertäckning av lampan medför brandfara!

•

Den elektriska anslutningen får endast utföras av behörig fackpersonal.

•

Anslutning av den infraröda styranordningen måste ske enligt anslutningsschemat.

•

Innan lampan tas i drift tas via styranordningen måste det kontrolleras att alla stickkontaktsanslutningar
är säkert ihopkopplade.

•

Föreskrifterna enligt EN 60335-2-53 (VDE 0700 del 53) skall beaktas inuti den infraröda hytten.  

•

Denna utrustning är inte avsedd att kunna brukas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska,
sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och/eller bristande kunskaper, förutom när
dessa övervakas av en säkerhetsansvarig person.

•

Barn måste hållas under uppsikt, för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.

•

Maximalt antal tillåtna infrarödlampor i hytten får inte överskridas. Fråga hyttillverkaren om detta.

•

Styrningen/regleringen av lampan får endast ske med en därför avsedd styranordning.

•

Genom lampan uppstår termisk värmeavgivning. Det måste säkerställas att den varma utströmmande
luften obehindrat kan röra sig uppåt. Om nödvändigt måste man då genom lämpliga åtgärder (värmesköldar/brandskyddsband) förhindra att träet når otillåtna temperaturer.

•

Var aktsam på att inte utsätta lampan för mekanisk belastning, då detta kan få lampan att gå sönder.
En trasig lampa får inte fortsätta att användas och måste bytas mot en ny.

•

Titta inte länge direkt in i lampan - fara för ögonskador!

•

Lampan uppfyller kraven enl. IPX2. Installation av lampan i en bastu eller ångkabin är inte tillåtet.

•

Vi rekommenderar att den infraröda hytten inte nyttjas inom 24 timmar efter exponering av UV-strålning
med konstgjord källa eller genom solning.

•

Personer, som lider risk för överhettning, som exempelvis personer som lider av hjärt-/kärlåkommor,
skall vid tvivel rådfråga läkare, innan de använder den infraröda värmehytten.

•

Om ett kvardröjande Erythema (kvardröjande rodnad på huden längre ett dygn) eller nätaktiga färgförändringar efter en regelbunden infrarödbestrålning kvarstår, skall bestrålningen inte upprepas och
en läkare rådfrågas, för att undvika Erythema ab igne.

•

Infrarödlampan får inte användas av personer med nedsatta sensoriska förmågor och av personer under
påverkan från alkohol eller lugnande medel.

•

Monteringen av infrarödlampan får endast göras av fackman.
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2. Monteringsanvisningar
OBSERVERA:   Före idrifttagandet skall samtliga förpackningsdelar avlägsnas.
Infrarödlampan är även lämplig för installation i hyttaket. Var noga med att baksidan på lampan inte är
övertäckt och att den avgivna värmen kan strömma ut!
Sker monteringen av infrarödlampan i ryggområdet, så måste man säkerställa, genom lämpliga
skyddsåtgärder, att skyddsgallret eller frontglaset inte oavsiktligt kan tryckas in.
Sörj för att de minsta avstånden hålls.
Glasskivan till lampan kan bli mycket het. Sörj genom lämpliga skyddsåtgärder för att ett tillfredsställande
beröringsskydd finns.
Gör den vertikala installationen så att anslutningsboxen är upptill!
Som tillval finns rostfri panel tillgänglig
VIT-BL-L

rostfri panel för IR-lampa 500 W

VIT-BL-S

rostfri panel för IR-lampa 350 W

Mellan lamporna skall hållas ett minsta avstånd på 150 mm
Om lampan byggs in i taket så måste det bakom lampan finnas minst 150 mm fritt och väl ventilerat utrymme
Det minsta avståndet mellan två motstående lampor måste vara minst 900 mm.
Om en lampa monteras i användarens synfält, så skall det mellan användarens ansikte och lampan
finnas ett minsta avstånd om 600 mm.
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2.1 Montering
För korrekt installation av lampan, krävs en öppning i hyttväggen. De motsvarande mått som relaterar till

155

350W

664

500W / 750W

823

effekten på lampan, återfinns i bild 1. Anvisningarna från hyttillverkaren måste beaktas!

155

Bild 1 - Installationsöppning
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2.2 Minsta avstånd
ECO-350-G / ECO-350-R / ECO-500-G / ECO-500-R i väggmontering
Från närmaste vägg måste det finnas ett avstånd på minst 15 mm till lampans baksida.  Nedtill och upptill
måste det vara öppet, så att den varma luften kan strömma ut!
Avståndet från lampans framsida till nästa brännbara föremål måste vara minst 150 mm.Om lampan inbyggs
i hyttaket, gäller för baksidan av lampan
de minsta avståndem från Bild 3.
Om lampan monteras i synfältet måste det

15 min

mellan användarens ansikte och lampans
yta finnas ett minimiavstånd om 800 mm.

50 min
Bild 2 - Minsta avstånd väggmontering

ECO-750-R i takmontering
Lamptyperna ECO-750-R får endast monteras på en ej lätt nåbar höjd (>1,8 m) i
taket på hytten.
Över lampan måste det finnas minst 150 mm fritt, välventilerat utrymme. Avståndet från lampans
framsida till nästa brännbara föremål måste uppgår till minst 150 mm.
Om lampan monteras i synfältet måste det
mellan användarens ansikte och lampans
yta finnas ett minimiavstånd om 1200 mm.

150 min

150 min

Bild 3 - Minsta avstånd takmontering
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2.3  Installation av lampan

A – utsnitt hyttvägg - Bild 1
B – Lampa
C – Panel

VIT-BL-L

Rostfri panel för IR-lampa 500W  

VIT-BL-S

Rostfri panel för IR-lampa 350W  

D – Fästskruvar

A

B

A

B

C

D

D

Bild 3. - Montering utan panel

Bild 4. - Installation med panel
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3. Elektrisk anslutning
Lampan är från fabrik försedd med anslutningskablar.
Ändringar som görs utan uttryckligt godkännande av tillverkaren leder till att garantin förverkas!
Lampan får endast drivas med styranordningen wave.com4 Infra  / IS1 / IS2!
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4. Tekniska data

Front:

Schott Robax mörkt

Effekt:

350W

Spänning:

230Vac N 50Hz

71

ECO-350-R:

Termosäkring: 130°C
L1=523mm; L2=658mm

svartflockat metallgaller

Effekt:

350W

Spänning:

230Vac N 50Hz

L2

Front:

L1

ECO-350-G:

Termosäkring: 130°C
L1=523mm; L2=658mm
ECO-500-R:
Front:

Schott Robax mörkt

Effekt:

500W

Spänning:

230Vac N 50Hz

61

Termosäkring: 130°C
L1=686mm; L2=818mm

150
ECO-500-G:
Front:

svartflockat metallgaller

Effekt:

500W

Spänning:

230Vac N 50Hz

63

178

Termosäkring: 130°C
L1=686mm; L2=818mm
ECO-750-R:
Front:

Schott Robax mörkt

Effekt:

750W

Spänning:

230Vac N 50Hz

Termosäkring: 130°C
L1=686mm; L2=818mm
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5. Teknisk support
sentiotec GmbH
world of wellness
Oberregauerstraße 48
4844 Regau
Österrike
T.:

+43 (0) 7672 / 277 20-567

F.:

+43 (0) 7672 / 277 20-801

E:   

support@sentiotec.com

www.sentiotec.com

6. Garantivillkor
sentiotec GmbH är övertygade om kvaliteten i våra produkter, och denna vill vi låta dig dra nytta av
iframtiden! Vi ger därför 2 års garanti.
Förutsättningar för detta garantiåtagande:
• Styrenheterna har installerats av en auktoriserad fackverkstad;
• Apparaten manövreras enligt sentiotecs bruksanvisningar;
• Garantianspråket inlämnas under den av sentiotec angivna garantitiden.
Från garantin är undantaget:
Brister eller skador som inte uppstått vid avsett bruk.
Garantitiden börjar vid utfärdande av faktura av hyttillverkaren.
En förutsättning för detta är uppvisande av originalfakturan.
Garantitiden blir varken längre eller förnyad av garantiåtgärder.
Om er utrustning skulle uppvisa en defekt (undantag: Vitae-strålelement), returnera den då till bastuhandlaren.
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