
 

Μηχανισμός ‘’HEALING CLAY STEAM BATH’’(ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΠΗΛΟΣ) WDT 

Ο μηχανισμός "HEALING CLAY STEAM BATH" περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα: 

Γεννήτρια ατμού, ανεμιστήρας εξάτμισης, αντλία αρώματος, φωτισμός, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για 

λειτουργία ντους και ήχο. Η θεραπεία διαρθρώνεται σε τρία χρονικά βήματα: 

Χρόνος θεραπείας: Το πρόγραμμα ενεργοποιείται από το κουμπί έναρξης στο εξωτερικό της καμπίνας. Στη 

συνέχεια, το φως του δωματίου απενεργοποιείται και το φως εφέ (π.χ. οπτικές ίνες ή φωτισμός LED RGB 

για θεραπεία φωτός) ανάβει. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου γίνεται η θεραπεία με πηλό 

(καθαρισμός και ξήρανση). 

Χρόνος ατμού: Στη συνέχεια ενεργοποιείται η γεννήτρια ατμού και αρχίζει να παράγει ατμό σε πλήρη 

ισχύ. Η καμπίνα είναι γεμάτη με ατμό και ο ξηρός θεραπευτικός πηλός στο σώμα βρέχεται. 

Χρόνος ντους: Ο φωτισμός αλλάζει σε κόκκινο. Ένα ζεστό ψιλόβροχο ψεκάζει τον κάθε επισκέπτη από τα 

ακροφύσια πάνω από τα καθίσματα. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για τον προ-καθαρισμό. Η 

θεραπεία σταματά μετά το ντους. Η λυχνία εφέ είναι σβηστή, η λυχνία χώρου και ο ανεμιστήρας 

εξάτμισης είναι ενεργοποιημένα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ηλεκτρική παροχή 230 V / AC 50 Hz - Τροφοδοσία 500 W 

Επαφή ελέγχου /- εξόδου για γεννήτρια ατμού Χωρίς βόλτ 

Διαστάσεις  50 x 50 x 20 cm Βάρος  7,5 κιλά 

ΜΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 1/2 " έως 3 θέσεις / ακροφύσια 

Παροχή νερού 2 x 1/2" θηλυκό σπείρωμα - Έξοδος 1 x ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/2 " 

Διαστάσεις / Βάρος  20 x 60 x 13 cm / 5 κιλά 

ΜΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 3/4 " έως 6 θέσεις / ακροφύσια 

Παροχή νερού 2 x 3/4 "θηλυκό σπείρωμα -Έξοδος 1 x ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 " 

Διαστάσεις / Βάρος  25 x  65 x 15 cm / 6 kg 

ΜΕΡΟΣ  ΝΕΡΟΥ 1 " έως 12 θέσεις / ακροφύσια 

Παροχή νερού 2 x 1" θηλυκό σπείρωμα - Έξοδος 2 x ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 " 

Διαστάσεις / Βάρος  30 x 70 x 18 cm / 7,5 kg 

Ένα πλήρες πακέτο "Healing Clay Steam Bath" αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

Ελεγκτής μικροεπεξεργαστή σε θήκη: 

• Ψηφιακός θερμοστάτης αισθητήρας θερμοκρασίας PT100 

• Δοχείο για την προσαρμογή των μεμονωμένων παραμέτρων (χρόνος επεξεργασίας, ατμού, ντους) 

• Πρίζα για τη σύνδεση της αντλίας αρώματος 

• Επιλογή: Έλεγχος απόδοσης 0-10 V για εφεδρική λειτουργία της γεννήτριας  

• Τμήμα νερού που αποτελείται από: 

 



Μέρος νερού: 

 

Φωτογραφία: Μέρος νερού 1/2 " έως και 3 ακροφύσια: 

• 2 x Προμήθεια (ζεστό / κρύο) με προ-φίλτρο και  θηλυκό σπείρωμα βαλβίδα 

• Θερμομίκτης  JRG με βαλβίδες αντεπιστροφής 

• Έξοδος με ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και βίδες για λειτουργία ντους 

• Επιλογή μονάδας για θερμική απολύμανση 

Οι διαστάσεις των εξαρτημάτων του τμήματος νερού και ο αριθμός των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων 

είναι ανάλογα με τον αριθμό των καθισμάτων / ακροφυσίων! 

• Μπουτόν 

• Ακροφύσιο ψεκασμού για τη λειτουργία ντους σύμφωνα με το αριθμό θέσεων  

• Φωτισμός LED για ατμόλουτρα 

• Δοσομετρική αντλία αρώματος DUFTDOS-DS 
 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

• Χώρος για την εγκατάσταση των πινάκων ελέγχου 

• Υποδοχή 230V / 50 Hz 

• Σύνδεση κρύου νερού σύμφωνα με το αριθμό ακροφυσίων 

• Σύνδεση ζεστού νερού σύμφωνα με το αριθμό ακροφυσίων 

• Απαιτούμενη πίεση: δυναμική 3 bar 

• Ποσότητα νερού: 6 l / min ανά ακροφύσιο (εάν θα χρησιμοποιηθούν ακροφύσια ψεκασμού) 

• Σωλήνωση στα ακροφύσια 
 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΠΙΛΟΓΕΣ Για παραγγελία ξεχωριστά: 

• Μονάδα ήχου 

• Έλεγχος 0-10 V 

• Μονάδα θερμικής απολύμανσης 

• Γεννήτρια ατμού 

• Ανεμιστήρας εξάτμισης 
 


