Wave.com4 Infra
UKŁAD STEROWANIA PODCZERWIENI
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
Polski
Wyjątkowy układ sterowania podczerwieni High-End o konstrukcji
modułowej, z możliwością obsługi od zewnątrz oraz od wewnątrz.
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1. INSTRUKCJA MONTAŻU TYLKO DLA SPECJALISTÓW
Szanowny Monterze!
●● Przed użyciem układu sterowania podczerwieni należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania. W ten sposób można wykorzystać
wszystkie zalety tego urządzenia oraz zapobiec uszkodzeniom.
●● Montaż może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk lub osoba posiadająca podobne kwalifikacje.
●● Jeżeli wystąpią szczególne problemy, których nie omówiono wyczerpująco
w niniejszej instrukcji użytkowania, należy dla własnego bezpieczeństwa
zwrócić się do dostawcy.
●● Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem, aby zapewnić, że nie będą
bawiły się urządzeniem.
●● To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową bądź nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są nadzorowane przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały instrukcje na
temat sposobu użytkowania urządzenia.
●● Samodzielne zmiany lub przeróbki układu sterowania podczerwieni nie
są dozwolone ze względów bezpieczeństwa.
●● Instrukcję użytkowania należy przechowywać starannie w pobliżu układu
sterowania podczerwieni, aby można było odszukać wskazówki bezpieczeństwa i ważne informacje o obsłudze.
●● Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych.

WORLD OF WELLNESS
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1.1. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
●● Układ sterowania podczerwieni służy między innymi do sterowania
i regulowania temperatury wewnętrznej:
–– foliowych systemów grzewczych podczerwieni w zakresie 30 - 50°C
–– prętowych systemów grzewczych podczerwieni w zakresie 30 - 70°C
●● Układ sterowania podczerwieni można stosować tylko do sterowania
i regulowania 2 obwodów grzewczych z maksymalną mocą grzewczą
1,5 kW w każdym z nich.
●● Modułu mocy można montować i użytkować tylko w połączeniu z panelem
obsługi znajdującym się w zakresie dostawy.
●● Wolno stosować tylko sieciowy przewód przyłączeniowy znajdujący się
we właściwym zestawie wtyczek (numer artykułu: WC4-P-Set).

1.2. Zakres dostawy i akcesoria
Zakres dostawy
●●
●●
●●
●●
●●
●●

moduł mocy wave.com4 Infra
czujnik temperatury wave.com4
silikonowy przewód przyłączeniowy 5 metrów
1 śruba mocująca 3 x 25
4 śruby mocujące 4 x 16 mm
instrukcja obsługi

Akcesoria
●●
●●
●●
●●
●●

panel obsługi wave.com4 ciemne drewno
panel obsługi wave.com4 jasne drewno
panel obsługi wave.com4 czarny
panel obsługi wave.com4 biały
zestaw wtyczek wave.com4 Infra  
z przyłączem sieciowym
●● czujnik foliowy wave.com4 Infra

nr art.: WC4-IRX-D
nr art.: WC4-IRX-H
nr art.: WC4-IRX-B
nr art.: WC4-IRX-W
nr art.: WC4-P-Set
nr art.: WC4-IRF-F
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1.3. Montaż modułu mocy
Moduł mocy jest montowany na suficie kabiny (patrz Abb. 1), na ścianie kabiny lub
zgodnie z zaleceniami producenta. Zasilanie elektryczne odbywa się za pomocą
sieciowego przewodu przyłączeniowego z wtyczką ochronną (nie znajduje się
w zakresie dostawy, dostępny tylko jako akcesoria).

PL

Rys. 1: Montaż modułu mocy
1. Obudowę wave.com4 Infra z czterema dołączonymi śrubami drążonymi
(długość 16 mm) należy przykręcić do sufitu lub ściany kabiny.
2. 4-biegunowy RJ11 kabel danych włożyć z boku obudowy w 4-biegunowe
gniazdo panelu obsługi (patrz Abb. 2).  
3. Podłączanie wszystkich komponentów do modułu mocy wave.com4 Infra
odbywa się zgodnie z Abb. 2.
OSTROŻNIE! - USZKODZENIA URZĄDZENIA:
Zasilacz należy montować w suchym miejscu. Przestrzegać warunków
otoczenia maks. 40°C i maksymalnej wilgotności powietrza 95 %.
OSTROŻNIE! - USZKODZENIA URZĄDZENIA:
Układ sterowania podczerwieni można stosować tylko do sterowania
i regulowania 2 obwodów grzewczych z maksymalną mocą grzewczą
1,5 kW w każdym z nich.
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Rys. 2: Podłączanie komponentów
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Poszczególne przyłącza są opisane w poniższym zestawieniu:
Wtyczka

Opis

Parametry techniczne

1

panel obsługi wave.com4
Infra

+ 5V DC

2

czujnik temperatury i STB

element termiczny (KTY) i ogranicznik zabezpieczający temperatury

3

czujnik temperatury folii

element termiczny (KTY)

4

styk zdalnego
uruchomienia

napięcie sterownicze+ 12 V DC
(od modułu mocy)

5

opc. wyjście sterujące
przekaźnika

bezpotencjałowe wyjście
sterujące
maks. 1150W
~ 230 V

6

opc. wyjście sterujące
przekaźnika

bezpotencjałowe wyjście
sterujące
maks. 1150W
~230 V AC

7

grupa grzewcza IR 1

na jedno przyłącze maks. 750 W
~ 230 V AC

8

grupa grzewcza IR 2

na jedno przyłącze maks. 750 W
~ 230V AC

9

przyłącze sieciowe

maks. 16A z zabezpieczeniem
~ 230 V
50 Hz

10

przyłącze wentylatora
(czarne)

maks. 50 W
~ 230V

maks. 60 W
~ 230 V
Wtyczki do podłączania elementów grzewczych, oświetlenia kabiny i wentylatora
nie znajdują się w zakresie dostawy. Odpowiednie wtyczki bez przewodu są
dostępne jako akcesoria (numer artykułu: WC4-P-Set).
11

przyłącze oświetlenia
(zielone)

Elementy grzewcze:
Oświetlenie kabiny:
Wentylator kabiny:

wtyczka biała
wtyczka zielona
wtyczka czarna

WORLD OF WELLNESS
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OSTROŻNIE! - USZKODZENIA URZĄDZENIA:
Do chłodzenia modułu mocy należy zapewnić swobodny obieg powietrza
dla aluminiowej płyty chłodzącej. Moduł mocy nie może być zasłonięty
przez przedmioty lub materiały.

1.4. Montaż panelu obsługi
Panel obsługi 3 układu sterowania podczerwieni montowany jest na ścianie
zewnętrznej kabiny w maksymalnej odległości 10 metrów od zasilacza (patrz
Abb. 3). Do montażu potrzebne jest powszechnie dostępne wiertło puszkowe
Ø 70 mm. Panel obsługi można montować w kabinie oraz poza kabiną.
1. Za pomocą wiertła puszkowego Ø 70 należy wywiercić otwór w ścianie
kabiny.
2. Należy zaplanować prowadnice na przewody połączeniowe.
3. Obudowę należy przykręcić do ściany kabiny przez otwory za pomocą
czterech dołączonych śrub drewnianych.
4. Włożyć 4-biegunową wtyczkę RJ11 kabla danych.
OSTROŻNIE! - USZKODZENIA URZĄDZENIA:
Panel obsługi układu sterowania podczerwieni jest zabezpieczony przed
kapiącą wodą (poziom ochrony IP 43). Mimo to panelu obsługi nie może
się bezpośrednio stykać z wodą.

Rys. 3: Montaż panelu obsługi
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1.5. Montaż czujnika temperatury
Czujnik temperatury wewnętrznej jest montowany w kabinie podczerwieni ok.
30 cm pod sufitem (patrz Abb. 4) lub zgodnie z danymi producenta kabiny.
1. Przykręcić czujnik temperatury 1 dwoma dołączonymi śrubami drewnianymi do ściany kabiny.
2. Ułożyć przewód 2-biegunowy 2 w ścianie kabiny i zamocować za pomocą opasek kablowych.

PL

Rys. 4: Montaż czujnika temperatury
OSTROŻNIE! - NIEPRAWIDŁOWE WARTOŚCI POMIAROWE:
Jeżeli czujnik temperatury wewnętrznej jest montowany zbyt blisko
ogrzewania, wartości pomiarowe będą nieprawidłowe. Zachować poziomą
odległość minimalną około 30 cm od ogrzewania i około 30 cm od sufitu
kabiny. Nie montować czujnika temperatury wewnętrznej nad prętami
grzewczymi podczerwieni.
OSTROŻNIE! - ZNISZCZENIE FOLII GRZEWCZEJ:
W foliowym systemie grzewczym podczerwieni folia grzewcza ułożona
jest bezpośrednio za ścianą sauny. Czujnika temperatury wewnętrznej
nie należy montować bezpośrednio nad folią grzewczą.
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1.6. Montaż czujnika temperatury folii
Czujnik temperatury folii jest montowany bezpośrednio na folii grzewczej
podczerwieni i mocowany za pomocą zabezpieczenia cięgłowego (patrz Abb. 5).
1. Głowicę czujnika 1 temperatury folii należy montować bezpośrednio
między materiałem uszczelniającym a folią grzewczą 4.
2. Zamocować czujnik temperatury folii z odciążnikiem 2 poza obszarem folii.
3. Ułożyć przewód 2-biegunowy 3 w ścianie kabiny i zamocować za pomocą opasek kablowych.

Rys. 5: Montaż czujnika temperatury folii

OSTROŻNIE! - NIEPRAWIDŁOWE WARTOŚCI POMIAROWE:
Jeżeli czujnik temperatury folii nie jest montowany bezpośrednio na folii,
wartości pomiarowe będą nieprawidłowe. Czujnik temperatury folii należy
montować bezpośrednio na folii.
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1.7. Konfiguracja Master / Slave
Konfiguracja Master/Slave dwóch modułów mocy Wave.com4 Infra
WSKAZÓWKA!
Aby zwiększyć maks. moc przyłączeniową (3kW), istnieje możliwość
sterowania dwoma lub więcej modułami mocy przez jeden panel obsługi.
W tym celu każdy kolejny podłączony moduł mocy należy skonfigurować
jako Slave.
W stanie dostawy układ sterowania
podczerwieni wave.com4 Infra jest
skonfigurowany jako Master. Aby użyć
modułu mocy w trybie Slave, należy
zmienić jego konfigurację w następujący sposób:
włożyć zworkę JP1 w listwę „OPT3” tak
jak pokazano na Abb. 6.

?

OPT3

JP3 JP2 JP1

PL

Rys. 6: Zworka JP1

Konfiguracja Master/Slave trzech do pięciu modułów mocy Wave.com4 Infra
W przypadku łączenia ze sobą więcej niż dwóch modułów mocy, do każdego
modułu mocy Slave należy przydzielić własny adres Slave.
1. Cztery śruby z rowkiem krzyżowym należy odkręcić według Abb. 7 i zdjąć
pokrywę obudowy wave.com4 Infra.
2. Adresowanie modułów mocy Slave według tabeli w Abb. 7.
3. Założyć pokrywę obudowy i zamocować śrubami z rowkiem krzyżowym.

WORLD OF WELLNESS
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Rys. 7: Konfiguracja Master/ Slave
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1.8. Konfiguracja systemu prętów grzewczych / systemu folii
WSKAZÓWKA!
Układ sterowania służy między innymi do regulowania i sterowania
temperatury wewnętrznej.
●● Prętowe systemy grzewcze podczerwieni w zakresie 30 - 70°C
LUB
●● Foliowe systemy grzewcze podczerwieni w zakresie 30 - 50°C
(maks. dozwolona temperatura folii zmierzona w F2: 85°C)
Aby używać urządzenie do eksploatacji
folii podczerwieni, należy zmienić konfigurację modułu mocy:

?

OPT3

JP3 JP2 JP1

włożyć zworkę JP2 w listwę „OPT3” tak
jak pokazano na Abb. 8.
Rys. 8: Zworka JP”

WSKAZÓWKA!
W stanie dostawy układ sterowania podczerwieni wave.com4 Infra jest
skonfigurowany do systemu prętów grzewczych.

WORLD OF WELLNESS
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1.9. A
 ktywacja opcjonalnych czujników folii dla modułów mocy
Slave
W przypadku połączenia ze sobą kilku modułów mocy istnieje możliwość
analizowania kolejnych czujników folii.
Dla każdego podłączonego modułu mocy można podłączyć jeden dodatkowy
czujnik.
Warunkiem jest eksploatacja w systemie folii (patrz 1.8).
Jeżeli do modułu mocy SLAVE włożona
zostanie zworka JP2 (patrz Abb. 9), to na
tym module mocy aktywny jest czujnik folii.

?

OPT3

JP3 JP2 JP1

Rys. 9: A k t y w a cja opcjonalnych
czujników folii
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2. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA
Szanowny Użytkowniku!
●● Przed użyciem układu sterowania podczerwieni należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania. W ten sposób można wykorzystać
wszystkie zalety tego urządzenia oraz zapobiec uszkodzeniom.
●● Jeżeli wystąpią szczególne problemy, których nie omówiono wyczerpująco
w niniejszej instrukcji użytkowania, należy dla własnego bezpieczeństwa
zwrócić się do dostawcy.
●● Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem, aby zapewnić, że nie będą
bawiły się urządzeniem.
●● To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową bądź nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są nadzorowane przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały instrukcje na
temat sposobu użytkowania urządzenia.
●● Samodzielne zmiany lub przeróbki układu sterowania podczerwieni nie
są dozwolone ze względów bezpieczeństwa.
●● Instrukcję użytkowania należy przechowywać starannie w pobliżu układu
sterowania podczerwieni, aby można było odszukać wskazówki bezpieczeństwa i ważne informacje o obsłudze!
●● Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych.

WORLD OF WELLNESS
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2.1. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! - NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU:
Przed włączeniem układu sterowania podczerwieni należy się upewnić,
że na promiennikach grzewczych podczerwieni nie odłożono żadnych
przedmiotów łatwopalnych.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem:
●● Układ sterowania podczerwieni służy między innymi do sterowania
i regulowania temperatury wewnętrznej
–– foliowych systemów grzewczych podczerwieni w zakresie 30 - 50 °C
–– prętowych systemów grzewczych podczerwieni w zakresie 30 - 70 °C
●● Układ sterowania podczerwieni można stosować tylko do sterowania
i regulowania 2 obwodów grzewczych z maksymalną mocą grzewczą
1,5 kW w każdym z nich.
●● Modułu mocy można montować i użytkować tylko w połączeniu z panelem
obsługi znajdującym się w zakresie dostawy.

2.2. Tryby pracy
1. Jakie są tryby pracy?
●● regulacja intensywności ogrzewania 2-obwodowego dla prętowych systemów grzewczych podczerwieni
●● regulacja temperatury w pomieszczeniu dla prętowych systemów grzewczych podczerwieni
●● regulacja temperatury w pomieszczeniu dla foliowych systemów grzewczych podczerwieni
●● tryb programu
2. Co mogę ustawić?
●● moc prętów grzewczych podczerwieni w 8 poziomach (np. vitae) --> 2
oddzielne obwody grzewcze
●● temperaturę wewnętrzną w stopniach Celsjusza
●● numer programu
●● czas ogrzewania w minutach
●● natężenie światła w %
●● moc wentylatora w %

WORLD OF WELLNESS
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3. Jakie mam zakresy ustawień?
●● W trybie intensywności w następujących poziomach mocy:
Ustawienia na
 anelu obsługi
p

Moc promienników
w%

0

0%

1

20 %

2

33 %

3

40 %

4

50 %

5

60 %

6

66 %

7

80 %

8

100 %

●● Temperaturę wewnętrzną można ustawiać w przypadku
–– foliowych systemów grzewczych podczerwieni w zakresie 30 - 50 °C,
–– prętowych systemów grzewczych podczerwieni w zakresie 30 - 70 °C.
●● W trybie programu można ustawić pięć różnych programów.
●● Czas ogrzewania można ustawić w zakresie 0 - 60 minut.
●● Natężenie światła można ustawić w zakresie 0 - 100 % w krokach do 10 %.
●● Moc wentylatora można ustawić w zakresie 0 - 100 % w krokach do 10 %.
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2.3. Czyszczenie
OSTROŻNIE - USZKODZENIA URZĄDZENIA:
Panel obsługi układu sterowania podczerwieni nie można polewać wodą
ani czyścić na bardzo mokro. Do czyszczenia należy używać lekko
zwilżonej ścierki, na którą nałożono nieznaczną ilość delikatnych mydlin
(środka do płukania).

2.4. Komunikaty błędów
Układ sterowania posiada zaawansowane oprogramowanie diagnostyczne.
Podczas włączania uruchamiany jest autotest, a podczas zwykłej pracy sprawdzane są różne stany. Od razu po rozpoznaniu błędu układ sterowania wyłączy
się, wszystkie symbole pracy będą migać, a na wyświetlaczu pojawi się numer
błędu. Na poniższej tabeli znajdują się informacje dotyczące przyczyny.
Te numery błędów należy koniecznie przekazać swojemu personelowi serwisowemu w razie reklamacji, ponieważ umożliwia to lub przyspiesza skuteczną
naprawę na miejscu. Ponowne uruchomienie można wykonać tylko przez całkowite odłączenie od sieci.
Numer
błędu

Opis

Usuwanie / usterka

E01

Uszkodzony bezpiecznik
termiczny.

Uszkodzony czujnik pieca, słaby styk lub
bezpiecznik termiczny niepodłączony.
Poinformować serwis!

E02

Czujnik temperatury w
kabinie F1 uszkodzony
lub zwarcie

Uszkodzony czujnik temperatury lub słaby
styk lub zwarcie.

E03

Czujnik temperatury folii
uszkodzony lub zwarcie.

Uszkodzony czujnik temperatury lub słaby
styk lub zwarcie.

E04

Błąd komunikacji między
panelem obsługi i modułem mocy

Słaby styk lub uszkodzony kabel połączeniowy Poinformować serwis!
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2.5. Obsługa
1. Elementy sygnalizacyjne i elementy obsługi

wave.com4 INFRA

1
a
9
8
7
6

1

2
3

2

4

MODE

5

1 7 Wskaźnik segmentowy

6

Plus

2 Oświetlenie

7

Tryb (ustawienia)

3 Wentylator

8

Obwód grzewczy 1

4 WŁ/WYŁ

9

Obwód grzewczy 2

5 Minus

a

Czas ogrzewania
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2.6. Tryby pracy
1. Przestawianie trybów pracy
Po włączeniu układu sterowania przyciskiem 4 należy wybrać żądany tryb pracy:
…………regulacja intensywności
…………regulacja temperatury w pomieszczeniu
…………tryb programu
Po naciśnięciu przycisku 6 lub 5 należy ustawić żądany tryb. Aby potwierdzić
wybór, należy nacisnąć przycisk 4.
2. Tryb pracy regulacji intensywności
Regulacja intensywności dla prętowych systemów grzewczych podczerwieni
Przycisk trybu:

MODE

Obwód grzewczy
1 i 2:

1

2

Przyciskiem TRYB można przechodzić między punktami menu: obwód grzewczy 1 i 2, obwód grzewczy
1, obwód grzewczy 2, czas ogrzewania, oświetlenie
i wentylator
przyciskami + / - ustawić żądaną moc grzewczą dla
obydwu obwodów

Obwód grzewczy 1:

1

przyciskami + / - ustawić żądaną moc grzewczą dla
obwodu grzewczego 1

Obwód grzewczy 2:

2

przyciskami + / - ustawić żądaną moc grzewczą dla
obwodu grzewczego 2

Czas ogrzewania:

przyciskami + / - ustawić żądaną moc grzewczą (kroki
5 min. od 5 do 60 minut) Po naciśnięciu przycisku wł/
wył uruchamia się licznik czasu, na wyświetlaczu pojawia się A, czas jest odliczany do tyłu. Po ponownym
naciśnięciu przycisku wł/wył w menu czasu ogrzewania
licznik czasu zatrzyma się. Układ sterowania działa
do momentu wyłączenia (maks. 6 godzin)
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Oświetlenie:

przyciskami +/- reguluje się natężenie oświetlenia

Wentylator:

przyciskami +/- ustawia się moc wentylatora Po
naciśnięciu przycisku wł/wył uruchamia się wentylator,
po ponownym naciśnięciu przycisku wł/wył w menu
wentylatora zostaje on zatrzymany.

3. Tryb pracy regulacji temperatury pomieszczenia
Regulacja temperatury pomieszczenia dla systemów grzewczych prętowych lub
foliowych podczerwieni
Przycisk
trybu:

Przyciskiem TRYB można przechodzić między punktami menu: ogrzewanie, czas ogrzewania, oświetlenie
i wentylator.

MODE

Temperatura:

1

2

przyciskami +/- ustawia się żądaną temperaturę w
kabinie.

Czas ogrzewania:

przyciskami + / - ustawić żądaną moc grzewczą (kroki
5-minutowe od 5 do 60 minut) Po naciśnięciu przycisku
wł/wył uruchamia się licznik czasu, na wyświetlaczu pojawia się A, czas jest odliczany do tyłu. Po ponownym
naciśnięciu przycisku wł/wył w menu czasu ogrzewania
licznik czasu zatrzyma się. Układ sterowania działa
do momentu wyłączenia (maks. 6 godzin).

Oświetlenie:

przyciskami +/- reguluje się natężenie oświetlenia.

Wentylator:

przyciskami +/- ustawia się moc wentylatora Po naciśnięciu przycisku wł/wył uruchamia się wentylator,
po ponownym naciśnięciu przycisku wł/wył w menu
wentylatora zostaje on zatrzymany.

WSKAZÓWKA!
Układ sterowania służy między innymi do regulowania i sterowania
temperatury wewnętrznej:
●● prętowych systemów grzewczych podczerwieni w zakresie 30 - 70°C
LUB
●● foliowych systemów grzewczych podczerwieni w zakresie 30 - 50°C
(maks. dozwolona temperatura folii zmierzona w F2: 85°C)
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4. Tryb pracy trybu programu
Tryb programu dla prętowych systemów grzewczych podczerwieni
Przycisk
trybu:

MODE

Temperatura:

Przyciskiem TRYB można przechodzić między punktami menu: ogrzewanie, czas ogrzewania, oświetlenie
i wentylator.
przyciskami +/- ustawia się żądany numer programu

1

2

Czas ogrzewania:

przyciskami + / - ustawić żądaną moc grzewczą (kroki
5-minutowe od 5 do 60 minut) Po naciśnięciu przycisku
wł/wył uruchamia się licznik czasu, na wyświetlaczu pojawia się A, czas jest odliczany do tyłu. Po ponownym
naciśnięciu przycisku wł/wył w menu czasu ogrzewania
licznik czasu zatrzyma się. Układ sterowania działa
do momentu wyłączenia (maks. 6 godzin).

Oświetlenie:

przyciskami +/- reguluje się natężenie oświetlenia

Wentylator:

przyciskami +/- ustawia się moc wentylatora.
Po naciśnięciu przycisku wł/wył uruchamia się wentylator, po ponownym naciśnięciu przycisku wł/wył w
menu wentylatora zostaje on zatrzymany.

Opis programów:
Program 1 służy odprężeniu i charakteryzuje się ciągłym przepływem ciepła.
Programy 2, 3 i 4 zostały zaprojektowane dla aktywności sportowych. Program
2 jest przeznaczony do fazy rozgrzewki przed uprawianiem sportu, programy 3
i 4 zostały zaprojektowane do fazy odprężania po uprawianiu sportu.
Numer programu

Opis

Intensywność

Czas trwania programu

PR 1

Odprężanie

Niewielki

40 min

PR 2

Rozgrzewka

Średni

25 min

PR 3

Wytrzymałość Średni
(krótki)

30 min

PR 4

Wytrzymałość Wysoki
(długi)

35 min
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Zakres zastosowania poszczególnych programów:
Program 1: odpoczynek oraz skurcze.
Program 2: rozgrzewanie mięśni przed uprawianiem sportu.
Program 3: po aktywności sportowej przez krótki czas (np. bieg przez pół
godziny).
Program 4: po aktywności sportowej przez dłuższy czas (np. tenis przez 2 godz.).

2.7. Funkcje rozszerzone i możliwości ustawień
1. Uruchomienie zdalne
WSKAZÓWKA!
W stanie dostawy funkcja uruchomienia zdalnego jest nieaktywna.
W celu aktywowania funkcji uruchomienia zdalnego należy postępować tak jak
poniżej:
w menu ogrzewania należy przytrzymać wciśnięty przycisk 5 i 6 przez 2 sekundy. W ten sposób przechodzi się najpierw do menu trybu pracy. Po naciśnięciu
przycisku 7 przechodzi się do menu uruchomienia zdalnego.
F 50…………uruchomienie zdalne nie aktywne
F 51…………uruchomienie zdalne aktywne
Przyciskiem 6 lub 5 ustawić żądany tryb. Przyciskiem 7 potwierdza się wybór.
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2. Przestawianie maks. czasu ogrzewania
WSKAZÓWKA!
W stanie dostawy funkcja uruchomienia zdalnego jest nieaktywna.
Aby przestawić maks. czas ogrzewania w menu czasu ogrzewania, należy
przytrzymać wciśnięte przyciski 5 i 6 przez 2 sekundy.
………… maks. czas pracy 6 godzin
………… maks. czas pracy 12 godzin
………… maks. czas pracy 24 godziny
Przyciskiem 5 lub 6 ustawić żądany maks. czas ogrzewania. Przyciskiem
7 potwierdzić wprowadzone wartości.
3. Załączanie bezpotencjałowych wyjść sterujących
WSKAZÓWKA!
Układ sterowania posiada dwa bezpotencjałowe wyjścia sterujące, które
są dostępne do różnych zastosowań (np. otwieranie i zamykanie mechanicznej klapy odpowietrzającej).
Aby włączyć lub wyłączyć obydwa bezpotencjałowe wyjścia sterujące Opt1.
i Opt2., przycisk 5 lub 6 musi być wciśnięty przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu
pojawi się następnie stan przekaźnika 1 lub przekaźnika 2:
………….przekaźnik zamknięty
………….przekaźnik otwarty
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3. PARAMETRY TECHNICZNE
3.1. Panel obsługi
Przyłącze

4-biegunowe z przewodami zasilania i komunikacji

Pobór prądu

5 V= / < 100 mA w trybie zwykłym (< 0,5W)

Okres czasu/el. klepsydra

od 0 do 60 minut

Warunki otoczenia

0 °C – 110°C, maks. 99 % wilg. względnej bez
kondensacji!

Obudowa

Puszka montażowa, płytka, przód drewniany z folią
odporną na temperaturę

Mocowanie

Płytka za pomocą 5 śrub M2 na przodzie drewnianym;
tył z puszką montażową

Wymiary: dł. x szer. x gł.

120 x 92 x 44,5 mm

Ciężar

~ 212 g bez kabli i bez opakowania

3.2. Moduł mocy
Napięcie znamionowe

230V AC; 50/60Hz

Przyłącze panelu obsługi

4-biegunowe z zasilaniem i komunikacją 5 V; długość:
10 m

Napięcie sterujące

napięcie niskie 5 V=

Kabel sieciowy

3 x 1,5 mm² do oświetlenia układu elektronicznego
i elementów grzewczych

Przyłącze oświetlenia

z wbudowanym fazowym regulatorem odcinkowym, do
2- (3)-biegunowego przyłącza żarówek 230V; maks. 60W

Przyłącze wentylatora

z wbudowanym fazowym regulatorem odcinkowym,
do 2- (3)-biegunowego przyłącza wentylatora 230V;
maks. 50W

Czujnik temperatury

2-biegunowy; czujnik półprzewodnikowy od -9°C do
140°C

Dokładność ustawień

+/- 2°C; +/- 1 min.

Pobór prądu

maks. 5W w trybie oczekiwania

Warunki otoczenia

od 0°C do maks. 4°C, maks. 95 % wilg. względnej bez
kondensacji!

Obudowa

IP20

Mocowanie

przykręcić w 4 otworach mocujących dla M4x16

Wymiary: dł. x szer. x wys.

230 x 170 x 46,6 mm

Ciężar

~1114 g bez opakowania

WORLD OF WELLNESS

PL

NOTATKI / APPUNTI / NOTES / NOTE / NOTITIES  
………………………………………………….............………………………………………………………………...
…………………………………………………………….......……………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………….............………………………………………………………………...
……………………………………………………………......……………………………………………………………...
……………………………………………………………......……………………………………………………………...
……………………………………………………………..........…………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
.…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...

WORLD OF WELLNESS

NOTATKI / APPUNTI / NOTES / NOTE / NOTITIES  
………………………………………………….............………………………………………………………………...
…………………………………………………………….......……………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………….............………………………………………………………………...
……………………………………………………………......……………………………………………………………...
……………………………………………………………......……………………………………………………………...
……………………………………………………………..........…………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
.…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...
…………………………………………………………….............………………………………………………………...

WORLD OF WELLNESS

sentiotec GmbH world of wellness  Oberregauer Straße 48  4844 Regau, Austria  
T +43 (0) 7672/277 20-800  F +43 (0) 7672/277 20-801
E info@sentiotec.com  www.sentiotec.com

WAŻNE WSKAZÓWKI
bezpieczeństwa

PL

Wave.com4 infra

Wersja 04/14

nr ident. 50950125

Spis treści

1. POLSKI 
1.1. Wskazówki bezpieczeństwa dla montera
1.2. Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika

3
3
4

1. POLSKI
Na karcie dodatkowej znajdują się dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa do instrukcji montażu i użytkowania. Należy dobrze
przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i przechowywać w pobliżu
układ sterowania podczerwieni. Dzięki temu można w każdej chwili
zapoznać się z informacjami dotyczącymi własnego bezpieczeństwa.
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1.1. Wskazówki bezpieczeństwa dla montera
●● Układy sterowania podczerwieni wave.com4 infra umożliwiają uruchomienie promienników podczerwieni lub płyt ciepła podczerwieni
przez obsługę zdalną*. Jeżeli ta funkcja jest wykorzystywana, kabina
podczerwieni musi spełniać następujące warunki:
Kabina podczerwieni musi posiadać blokadę drzwi, aby
odłączyć przygotowanie do trybu pracy „Oczekiwanie na
obsługę zdalną” po otwarciu kabiny drzwi i aktywowaniu
„oczekiwania na obsługę zdalną”.
●● Czujnik temperatury należy zamocować tak, aby nie oddziaływało
na niego wpływające powietrze.

PL

* obsługa zdalna wg EN 60335-1:2012:

sterowanie i/lub regulowanie urządzenia przez polecenie, które można
wydać poza zakresem widzenia urządzenia, przy czym stosowane są
środki przesyłowe takie jak telekomunikacja, urządzenia dźwiękowe lub
system magistrali.
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1.2. Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika

PL

●● Układ sterowania podczerwieni nie może być używane przez
dzieci w wieku poniżej 8 lat.
●● Układ sterowania podczerwieni może być używany przez dzieci
w wieku poniżej 8 lat, osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną,
sensoryczną lub umysłową i nieposiadające doświadczenia oraz
wiedzy po spełnieniu następujących warunków:
–– jeżeli są nadzorowane
–– jeżeli pokazano im bezpieczny sposób użytkowania oraz
zrozumiały niebezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić.
●● Dzieciom nie wolno bawić się układem sterowania podczerwieni.
●● Dzieci w wieku poniżej 14 lat mogą czyścić układ sterowania
podczerwieni tylko wtedy, kiedy są pod nadzorem.
●● Przed włączeniem układu sterowania podczerwieni należy się
upewnić, że przed promiennikiem podczerwieni lub płytą ciepła
podczerwieni bądź na nich nie leżą żadne łatwopalne przedmioty.
●● Przed aktywowaniem funkcji wstępnego wyboru czasu lub aktywowaniem trybu oczekiwania obsługi zdalnej należy się upewnić, że
przed promiennikiem podczerwieni lub płytą ciepła podczerwieni
bądź na nich nie leżą żadne łatwopalne przedmioty.
●● Jeżeli wystąpią problemy, których nie omówiono wyczerpująco
w niniejszej instrukcji użytkowania, należy dla własnego bezpieczeństwa zwrócić się do dostawcy.
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