
MONTAJ / KULLANMA TALİMATLARI

VA - VB 
BUHAR JENERATÖRLERİ

Buhar jeneratörlerinin otomatik boşaltma ve yıkama fonksiyonlarının devre dışı kalmaması ve 
jeneratörün kullanım ömrünün uzaması için X kablosu sürekli gerilimde olmalıdır.
Jeneratör her zaman 3 nolu kontrol panelinden veya herhangi başka bir swiçten açılıp 
kapatılmalıdır.

Buhar borusu

Drenaj borusu
Su giriş hattı



ÖNEMLİ : 
* Buhar hortumu boyunca keskin bükümlerden 
dirseklerden kaçının.
* Buhar hortumu ve/veya havalandırma kanalı 
boyunca su ceplerinin oluşmasını önleyin. 
* Genel bir kural olarak küçük buhar odaları için özel 
havalandırmaya ihtiyaç duyulmaz. Ama bir seferde 
2 saatten fazla çalıştırılan buhar odalarında kişi 
başına saatte 10-20 m3 hava cebri havalandırma ile 
sağlanmalıdır.
* Buhar jeneratörünün elektrik beslemesinde 
herhangi bir kesinti olmamalıdır. Kablo boyunca swiç 
priz vb kullanılmamalıdır.
* Drenaj borusunun sabit bie eğimle gidere 
ulaştığından emin olun.
* Buhar odasının dışındaki ve jeneratörün 
çevresindeki oda sıcaklığı 35 oC'yi geçmemelidir. 
* Termostat sensörünü Steam Jet den olabildiğince 
uzağa yerleştirin.
* Buhar jeneratöründeki kireçler ve kalıntılar düzenli 
olarak düzenlenmeli ve performansın düşmemesi 
sağlanmalıdır.
* Buhar odasını düzenli olarak temizleyin. Kullanma 
talimatları (Buhar odasının temizlenmesi) kısmına 
bakın.
* UYARI : Tanktaki su sıcaktır! Tankı boşaltırken 
buhar odasında kimse olmamalıdır.

ŞEKİL 1
Havalandırma elektrik ve boru tesisat yerleşim 
örneği.

X : Dağıtım tablosundan jeneratöre kadar elektrik 
kablosu. Bu kablo üzerine swiç vb. koymayın. Yöresel 
şartnameler bu kablonun üzerine bir swiçin 
konulmasını gerektiriyor ise, bu swiç her zaman açık 
bırakılmalıdır. Eğer gerilim otomatik boşaltma ve 
yıkama işlemlerinin bitmesinden önce (buhar 
banyosunun bitmesinden sonra ~ 80 dak.) kesilirse bu 
fonksiyonlar yerine getirilemez ve tank boşaltılamaz. 
Bunların sonucunda buhar jeneratörünün öngörülen 
ömrü kısalır. 

D : Buhar borusu.

E : Drenaj borusu.

F : Su hattı.

G : Hava giriş merkezi.

H : Hava çıkış menfezi.



Panel ile oda arasındaki maksimum mesafe 4,5 mt 
olmalıdır. 

Termostat sensörünün yerleştirilmesi 

Buhar odasının içinde zeminden 150-170 cm 
yükseklikte ve steam jetden olabildiğine uzak yere 
yerleştirin. Steam Jet sensöre direkt ya da endirekt 
olarak etkilememelidir.

Zemin ve Drenaj

Buhar odasında bir gider bulunmalıdır ve zemin 
gidere doğru belli bir eğimde olmalıdır. Zemin plastik, 
seramik vb malzemelerle kaplanabilir. Bağlantı ve alt 
zemin gereksinimleri sıradan bir duşunki ile aynıdır.
* Plastik zemin ve duvar kaplamalarının renkleri 
buharla ve sıcak suyla temas halinde hafifçe 
değişebilir.

Havalandırma

Genel bir kural olarak bir seferde 2 saatten az 
kullanılan buhar odalarında özel havalandırmaya gerek 
duyulmaz. Uygun hijyen ve çalışma koşulları açısından, 
bir seferde 2 saatten fazla çalıştırılan buhar  

Genel Bilgiler
Buhar odasında buhar dışında hiçbir ısı kaynağı 
bulunmamalıdır. Buhar odasının dışındaki ve buhar 
jeneratörünün çevresindeki ortam sıcaklığı 35 oC 
geçmemelidir. Buhar odasının yanında bir sauna 
bulunuyorsa saunanın izolasyonu iyi yapılmalı ve 
saunanın duvarı ile buhar odasının duvarı arasında en 

azından 10 cm boşluk bırakılmalıdır. 

Buhar jeneratörünün montajı

Buhar jeneratörünün yerleşimi yetkili bir elektrikçi 
ve yetkili bir tesisatçı tarafından yapılmalıdır. Bu 
yerleşim sürekli olmalıdır. Buhar jeneratörü buhar 
odasının dışına 15 mt'den uzak olmayacak ve buhar 
odasına olabildiğince yakın olacak şekilde monte 
edilmelidir. Buhar jeneratörü buhar odasıyla aynı 
katta (bir dolap içine), bunun üzerinde ya da altında 
kuru ve havalandırılan bir yerde bulunmalıdır. Buhar 
jeneratörü zeminden drenaj borusunun kolayca 
gidere ulaşabileceği bir yüksekliğe monte edilir. 
Bunun için bazen buhar jeneratörünü askılara, kasaya 
ya da bir kaide üzerine yerleştirmek geekebilir.

CC Kontrol panelleri

Kontrol paneli buhar odasının dışında ve zeminden 

odalarında kişi başına saatte 10-20 m3 hava 
sirkülasyonu yapılmalıdır.

Hava giriş menfezi, kapının bulunduğu duvarın alt 
tarafında bulunan bir boşluk olabileceği gibi kapının 
altında bulunan bir boşlukta olabilir.
Menfezin boyutlarını kullanıcı başına 15 cm2 olarak 
hesaplayabilirsiniz.

Hava çıkış menfezi, duvarın yukarısında ya da 
tavanda, hava girişinden olabildiğince uzak bir yerde 
olmalıdır. Bunun yanında hava çıkışı kapının üzerinde 
ya da direkt olarak hiç bir oturma grubunun üzerinde 
bulunmamalıdır. hava çıkış menfezini açık havaya 
çıkan bir havalandırma kanalına bağlayın. Eğer 
mümkünse mevcut kanalı kullanın. bu kanal tamamen 
su ve buhar sızdırmaz olmalı ve yüksek nemlilikten 
etkilenmemelidir. Bu hatta blokaja yol açabilecek su 
ceplerinin oluşmasını önleyin. Su ceplerinde yoğuşan 
buhar toplanıp buhar geçişini engelleyebilir. Eğer bir 
su cebinin oluşması kaçınılmaz ise koyacağınız gidere 
kadar oşuşan bir sifon ile buradaki suyu boşaltın. 
Hava çıkış menfezlerinin boyutları kişi başına saatte 
10-20 m3 hava çıkışını temin edecek şekilde olmalıdır.

Cebri havalandırma, serbest hava akımı, örneğin 
odanın içindeki negatif basınca bağlı olarak 
yeterli değilse, kişi başına saatte minimum 10, 
maksimum 20 m3 havayı sağlayacak şekilde cebri 

Aydınlatma 

Buhar odasının aydınlatması maksimum 24 V olmalıdır. 
Kablonun geçmesi için açılan bütün delikleri izole 
edin.

Tesisat

Yetkili bir tesisatçı tarafından yapılmalıdır.

Şekil 2

VA Buhar Jeneratörü

A = Boru bağlantısı

B = Servis tapası

C = Emniyet valfi

D = Buhar çıkışı



Şekil 5

Buhar borusunda mümkün olduğunca az dirsek 
bulunmalıdır. Herhangi bir bükmede minimum yarıçap 
50 mm olmalı ve keskin dirseklerden kaçınılmalıdır.

ÖNEMLİ ! Buhar hattı boyunca hiçbir engel (vana, 
musluk vb) bulunmamalıdır. Buhar borusunun iç çapı 
küçültülmemelidir.

Buhar borusu 3 mt'den uzun olacaksa tamamının 
izolasyonu yapılmalıdır. Yanabilir herhangi bir 
malzemeyle (örneğin ahşap) izolasyonu yapılmamış bir 
buhar borusu arasında olması tavsiye edilenminimum 
mesafe 10 mm'dir. 

Buhar jeneratörlerinin drenaja bağlanması :
Drenaj borusunu (iç çap minimum 12 mm olan bakır 
boru) buhar jeneratörünün üzerinde bulunan 3 
numaralı kauçuk hortuma bağlayın. Drenaj borusu en 
yakın gidere veya buhar odasının içindeki gidere 
bağlanmalıdır. Boşaltılan artık suyun sıcaklığı yaklaşık 
90oC'dir. 

Su bağlantısı : Sıcak ya da soğuk su hattının buhar 

jeneratörünün 1 numaralı girişine bağlayın. Sıcak su 
kullanılıesa gereken ısıtma zamanı kısalır. 
Sistemde seslerin oluşmasını önlemek üzere bakır 
boruyu (minimum iç öap 12 mm) buhar jeneratörüne 
bağlamakiçin ~ 1 mt uzunluğunda esnek, takviyeli bir 
kauçuk hortum kullanılır.

ÖNEMLİ ! Boruları ve hortumları jeneratöre 
bağlamadan önce iyice temizleyiniz. 
Boruların yıkanarak temizlenmesiyle metal 
parçacıklarının veya diğer yabancı parçacıkların 
jeneratörün içerisine girmesini önlemiş olursunuz.
Suyun sert olduğu yerlerde (litrede 57 mg kalsiyum 
karbonatın üzerinde = 8dH) bir su yumuşatıcının 
(TYLÖ otomatik kireç önleyici) kullanılması özellikle 
umumi yerler için faydalıdır. 

Buhar borusu : Boru rakorunu yukarıdaki servis 
tapası ile buhar çıkışına (2) bağlayın. Buhar çıkışı (D) 
için iç çapı minimum 12 mm olan bakır boru kullanın. 
Buhar banyosu buhar odasına ve/veya  buhar 
jeneratörüne belli bir eğimle inerek ulaşmalıdır.

Şekil 4

ÖNEMLİ ! Buhar jeneratörüyle buhar odası 
arasındaki borularda buharın yoğuşup su olarak 
birikebileceği su cepleri ve bölümler bulunmamalıdır.

ÖNEMLİ ! Drenaj borusu boyunca hiç bir musluk, 
tapa vb. gibi engelin bulunmamasına dikkat edin.
Boru nerede sonlanırsa sonlansın, buhar 
jeneratöründen gidere sabit bir eğim ile ulaşmalıdır. 
Bazı durumlarda uygun eğimi elde etmek üzere buhar 
jeneratörü duvar askılarının ya da bir standın üzerine 
yerleştirilebilir. 

Şekil 7

Buhar başlığının buhar odasına monte edilmesi.

Şekil 6 - 8

Buhar başlığının montajı.
A = Ayarlanabilir buhar memesi.

Buhar başlığı, buhar odasının içinde zeminden 5-40 
cm yüksekte olacak şekilde monte edilir. Prensip 
olarak, buhar odaya oturma gruplarının altından ve 
altından ve odanın uzunlamasına doğru 
gönderilmelidir. Küçük buhar odalarında veya oturma 
gruplarının altında yer olmayan buhar odalarında 
ayarlanabilir. buhar memesi kullanarak buhar jetinin 
aşağıya doğru yönlenmesini sağlayabilirsiniz. Memeyi 
buhar jeti kullanıcılar için hiç bir tehlike teşkil 
etmeyecek şekilde ayarlayın. Eğer buhar odasının 
zayıf refleksli insanlar insanlar tarafından kullanılma 
ihtimali varsa, buharla teması önlemek üzere bir 
koruma önlemi alın.

Elektrik Tesisatı
Buhar jeneratörü / CC kontrol paneli

Yetkili bir elektrikçi tarafındangerçekleştirlmelidir. 
Buhar jeneratörünün elektrik beslemesi dağıtım 
kablosundan gelen bir kablo ile yapılır. Bu kablo 
üzerinde swiç, priz vb bulunmamalıdır. "Otomatik 
boşaltmayı inceleyin." Buhar jeneratörü ile kontrol 
paneli arasında en az 6 uçlu bilgisayar kablosu 
çekilmelidir. 

Termostat, Tylö buhar jeneratörlerinde limit 
termostatı mevcuttur. Termostat devreye girerse 
uzman bir elektrikçi gelip hatayı giderene kadar 
jeneratörü yeniden çalıştırmayın.



yumuşak sabunlu bir solisyon ile temizleyin. Günlük 
dezenfeksiyon için tamamen otomatik olan Steam 
Clean 'i kullanmanızı tavsiye ederiz. Çıkmayan lekeleri 
etanol veya ispirto ile çıkartın. Asla ovalama tozlarını 
kuvvetli alkalinleri ya da korozzif solisyonları 
kullanmayın. bu lekeleri giderme konusunda zorluk 
çekerseniz bir TYLÖ temsilcisi ile temasa geçin. 
Buhar odasının zeminini köşelerin içlerine kadar, çok 
sıcak su, bir fırça ve yağlarla kirleri iyice 
temizleyerek zeminin hijyen olmasınıtemin edin.

Otomatik boşaltma

Bu otomatik fonksiyon su tankında kireç vb. gibi 
maddelerin oluşmasını önemli ölçüde azaltır. Kontrol 
panelinin tımerı sistemi kapatmasının üzerinden en 
azından 80 dk. geçmeden dağıtım tablosu ile 
jeneratör arasındaki hiç bir swiçi kapatmayın. Aksi 
takdirde otomatik boşaltma ve yıkama işlemleri 
gerçekleşmez.

UYARI : Tankı boşaltırken odada kimsenin 
bulunmamasını temin edin. Su çok sıcaktır.

Buhar jeneratörlerinin fonksiyonları

TYLÖ 'nün tüm VA tipi buhar jeneratörlerinin ortak 
özellikler şöyledir.
* Paslanmaz çelikten su tankı.
* Pasa ve aside dayanıklı silindirik rezistanslar.
* Banyonun bitiminden 1 saat sonra otomatik 
boşaltma.
* Boşaltmadan sonra 4 çevrimlik otomatik yıkama.
* Üç fazlı çıkış.
* Su seviyesinin otomatik kontrolu.
* Kireç elektrodları.
* Sürekli buhar üretimi.
* Her zaman suyun seviyesinden ve kalitesinden 
bağımsız buhar üretimi.
* Her zaman suyun seviyesinden ve kalitesinden 
bağımsız buhar üretimi.
* Entegre emniyet valfi.
* Entegre limit termostat.
* Entegre filtre.
* Harici kontrole uygun otomatik sistem.
* Ayarlanabilir buhar başlığı.
* Kademesiz ayarlanabilen sıcaklık.
* Sıçrayan suları sızdırmaz yapı.

Buhar Odasının Temizlenmesi

Her kullanımdan sonra oturma gruplarını ve zemini 
sıcak suyla yıkayın (yüksek basınç hortumlarını 
kullanmayın.) Oturma gruplarını düzenli olarak  

Kirecin giderilmesi

Buhar jeneratörünüzün kirecini düzenli olarak 
tabloda tabloda belirtildiği gibi giderin. Bu önlem 
tankın kenarlarında ve rezistansların üzerindeki 
kireç vb. gibi kalıntıları gidererek buhar 
jeneratörünüzün ömrünü uzatır. 

* Tylö Solvent kireç çözücüyü (miktarlar için tabloya 
bakınız.) yaklaşık 1/2 litre suya katın. 

* Buhar jeneratörünü kapatın ve servis tapasını 
( şekil 2 B ) boru bağlantısından çıkarın. 

* Solvent su karışımını jeneratörün tankına boşaltın. 

* Servis tapasını yerine takın ve jeneratörü 
çalıştırın. 

* Jeneratörü 5 saat süreyle çalıştırın. 

* Jeneratörü jeniden kapatın.  saatin sonunda tankın 
boşalmasını ve 4 kere yıkanması otomatik olarak 
gerçekleşecektir.

Tylö solvent kireç çözücü zararsız ve kokusuzdur, 
jeneratörünüzün kirecini çözerken  buhar banyosu 
alabilirsiniz. Başka bir kireç çözücünün kullanılması 
durumunda buhar banyosu almayın.

İdeal buhar banyosu için 
yapmanız gerekenler

En çok tercih edilen buhar banyosu sıcaklığı 40 - 50 
oC arasındadır. Zeminde 170 cm yukarıya ve Steam 
Jetten olabildiğince uzak olacak şekilde 
yerleştireceğiniz bir bimetalik termometre ile 
sıcaklığı kontrol edin. Bağıl nem oranı %100 olduğu 
için higrometreye gerek yoktur. 

* Buhar banyosuna başlamadan önce bir duşun altında 
yıkanın.



Kontrol ve hataların bulunması

Bir aksaklık olması durumunda önce şunları kontrol 
edin.

* Kontrol paneli ve buhar jeneratörünün elektrik 
tesisatının elektrik şemasına uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını,

* Buhar jeneratörünün yukarıdaki talimatlara göre 
monte edilip edilmediğini, 

* Drenaj borusunun gidee belli bir eğimle ulaşıp 
ulaşmadığını,

* Filtrenin tıkalı olup olmadığını. Filtre gelen suyun 
jeneratörün içine girdiği yerde bulunmaktadır. 
Filtreyi temizlemek için besleme borusunu sökün ve 
filtreyi çıkarıp iyice yıkayarak kireç vb. gibi 
parçacıkları filtreden uzaklaştırın.

* Buhar banyosunda ya da havalandırma kanalında her 
hangi bir su cebinin bulunupbulunmadığını,

* Üzerine oturmak için bir havlu alın. 

* Gevşeyin ve yumuşak buhar bulutlarının keyfini 
çıkarın. (Küçük bir tavsiye : banyonuzu alırken neden 
müzik dinlemeyesiniz? Tylö 'nün buhar aksesuarları 
arasında bulunan ve buhar odaları için özel olarak 
üretilmiş olan stereo - radyo teyp ile bu zevki sizde 
yaşayabilirsiniz.)

* İhtiyaç duydukça ferahlamak için duş alın.

* Buhar banyosundan hemen sonra soğuk bir duş alın.

* Vucudunuz doğal olarak kurumadan, soğumadan ve 
derinizin  gözenekleri kapanmadan giyinmeyin. bu 
arada oturup soğuk bir içecekle ferahlayarak 
kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Buhar odasında duş alınması

Tüm özel buhar odalarında bir duşun bulunmasında 
fayda vardır. Aslında duş almak ve yıkanmak için 
buhar odasından daha iyi bir yerde düşünülemez. 
Ayrıca buharbanyosunda ara sıra ferahlamak için bir 
duşun bulunması büyük kolaylıktır.

DİKKAT ! CİHAZ BİR ÇOK ELEKTRİK 
KABLOSUYLA BESLENMEKTEDİR. BİR BAKIM 
İŞLEMİNDEN ÖNCE CİHAZDA GERİLİM 
OLMAMASINA DİKKAT EDİN.

* Buhar borusunda keskin dirsekler bulunup 
bulunmadığını, (Bir bükmede yarıçapın en azından 50 
mm olması gerektiğini unutmayın.)

* Buhar jeneratörüne suyun geldiği hattın 
musluğunun açık olup olmadığını,

* Buhar kabininin yerleşiminin ve havalandırmanın 
Tylö 'nün talimatlarına uygun olup olmadığını.

Hata Listesi

Olası hatalar, bunların değişik nedenleri ve yapmanız 
gerekenler.

Sıcaklık istenilen aralıkta (40 - 50 oC) 
ama odaya buhar gelmiyor.

Neden : Buhar odasında yetersiz havalandırma.

Çözüm : Havalandırmayı arttırın. Eğer hava çıkış 

menfezinden çıkan hava  saatte kişi başına 10 - 20 m3 

'ten az ise havalandırma yetersizdir. Bu durumda 
hava çıkış menfezinin bir cebri havalandırma cihazına 
bağlı olmamasından veya havalandırma kanalında su 
cebi bulunmasından kaynaklanır.

Neden : Buhar odasına giren hava çok sıcaktır.

Çözüm : Gelen havanın sıcaklığını 35 oC düşürün.

Çözüm : Ortam sıcaklığının 35oC 'yi aşmamasını 
sağlayın.

Neden : Termometre bozuktur veya yanlış 
yerleştirilmiştir.
Çözüm : Termometre zeminden 170 cm yükseğe 
Steam Jetten olabildiğice uzak olacak şkilde 
yerleştirilmelidir.

Buhar odasının ısınması için anormal bir 
süre gerekiyor.

Neden : Jeneratörün gücü yetersizdir. Tabloya 
bakın.

Çözüm : Daha yüksek kapasiteli bir buhar 
jeneratörü ile değiştirin.

Neden : Havalandırma çok kuvvetlidir.

Çözüm : Havalandırmayı, gelen hava miktarı saatte 

kişi başına 10 - 20 m3 olacak şekilde azaltın.

Neden : Sigorta atmıştır.

Çözüm : Sigortayı değiştirin.



Çözüm : Su girişinde bulunan filtreyi çıkarıp iyice 
temizleyerek yabancı maddeler filtreden 
uzaklaştırın.

Neden : Su girişindeki manyetik valf 
çalışmamaktadır.

Çözüm : Manyetik velfi çıkarıp iyice temizleyerek 
yabancı maddelerden uzaklaştırın.

Neden : Su tankında aşırı kireç kalıntısı olmuştur. 
test 1'e bakın.

Çözüm : Tüm tankı elektrodlarıve rezistansları ile 
birlikte değiştirin.

Neden : Buhar jeneratörü yanlış montaja 
bağlanmıştır.

Çözüm : Montajı ve bağlantıyı kontrol edin, 
şemalara bakın.

Neden : Termostat devreye girmiştir. Test 4'e 
bakın.

Neden : Ortam sıcaklığı 15 oC 'nin altındadır.

Çözüm : Ortam sıcaklığını arttırın ya da 
jeneratörünüzü daha büyük kapasitedeki bir 
jeneratörle değiştirin.

Neden : Termostat sensörü Steam Jete çok 
yakındır. Test 2 'ye bakın.

Çözüm : Sensörün ya da Steam Jetin yerini 
değiştirn.

Neden : Rezistanslar kırılmış veya yanmıştır. 

Çözüm : Tankı değiştirin.

Buharın ve ısının üretilememesi.

Neden : Sigora atmıştır. 

Çözüm : Sigortayı değiştirin.

Neden : Su buhar jeneratörüne ulaşmamaktadır.

Çözüm : Suyun jeneratöre gelebilmesi için boru 
üzerinde bulunan musluğu / muslukları açın.

Neden : Kontrol panelinden yapılan ayarlamalar 
yanlıştır.

Çözüm : Kontrol panelinden zamanı ve sıcaklığı 
kontrol edin. 

Neden : Filtre tıkalıdır.

Çözüm : Keskin dirsekler, tıkanmalar, su cepleri ve 
boru iç çapının daralması gibi ihtimalleri kontrol edin 
ve bunlara çare bulun. Tankın aşırı kireçli olmasıda 
bunun nedeni olabilir.

Neden : Elektrik devresinde, kontrpl panelinde 
veya manyetik valfde bir bozukluk söz konusudur.

Çözüm : Bozuk olan parçayı değiştirin.

Buhar başlığından sıcak suyun çıkması, 
buhar odasında buharın az olması ya da 
olmaması.

Neden : Su girişindeki manyetik valf yabancı 
maddelerin birikmesiyle tıkanmıştır ya da elektriksel 
bir hata söz konusudur.

Çözüm : Valfi çıkarıp temizleyin ya da elektriksel 
hatayı giderin.

Neden : Manyetik valf kırılmıştır. 

Çözüm : Manyetik valfi değiştirin.

Neden : Elektronik devrede bir hata vardır.

Çözüm : Elektronik devreyi değiştirin.

Buhar başlığından suyun buharla birlikte 
fışkırması ya da damlama yapması.

Neden : Buhar borusunda küçük su cebinin 
bulunamsı.

Çözüm : Su cebini ortadan kaldırın.

Neden : Buhar borusunun çok büyük kısmının 
izolasyonu yapılmamıştır.

Çözüm : Buhar borusunun izolasyonunu yapın.

Buhar jeneratörünün drenaj borusundan 
sürekli sıcak su sızıntısının olması.

Neden : Otomatik boşaltmanın manyetik valfi 
tıkalıdır.

Çözüm : Buhar jeneratörünü kapatın 80 dak. sonra 
ne olacağını inceleyin. Eğer su akmaya devam 
ediyorsa valfi çıkarın ve temizleyin.

Manyetik valf açılıp kapanırken su 
borusundan şiddetli su gelmesi.

Neden : Buhar jeneratörünün su boruları duvara 
yeteri derecede sabitlenememiştir
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Neden : Termostat sensorunun Steam Jete göre 
yanlış yerleştirilmiş olması.

Çözüm : Sensörün yerini veya Steam Jetin yönünü 
değiştirin.

Neden :  Filtre kireç vb.yabancı maddelerin 
bulunması.

Çözüm : Filtreyi çıkarıp temizleyin.

TEST 1
Su tankındaki kireçlenme miktarının 
kontrolu.

Buhar jeneratörünün üzerindeki servis tapasını sökün. 
Delikten içeriye pile bağlanmış bir cep feneri 
ampulunu sokun. Aydınlanmış tankı delikten inceleyin. 
Tankın tabanında 7 cm den kalın kireç tabakası 
oluşmuşsa daha önce bahsedilen düzenli kireç çözme 
işlemleri yerine getirilmemiş demektir. 

Bu, boşaltma ve yıkama fonksiyonlarının çalışmıyor 
olmasına da bağlanabilir. Buhar jeneratörünün besleme 

Çözüm : Boru kelepçeleri kullanarak boruları sıkıca 
bağlayın.

Neden : "Geri tepme" olayı (su çekici) söz 
konusudur.

Çözüm : Borunun buhar jeneratörüne yakın 
kısmından ilk metresini suyun basıncına dayanabilecek, 
takviyeli kauçuk hortum gibi esnek bir boru ile 
değiştirin.

Emniyet valfinin açılması veya termostatın 
devreye girmesi.

Neden : Buhar borusunda tıkanma vardır.

Çözüm : Tıkanıklığı ortadan kaldırın.

Neden : Buhar borusunun iç çapının daralması. Test 
4'e bakın.

Çözüm : Buhar borusunu düzelterek su cebini 
ortadan kaldırın.

Neden : Buhar jeneratörünün tankında aşırı kireç 
kalıntısının bulunması. est 1'e bakın.

Çözüm : Tüm tankı elektrodlarıyla ve rezistansları 
ile birliktedeğiştirin.

Başlangıçtan itibaren düzensiz buhar 
üretimi.

buhar banyosundan sonra kapatılıp kapatılmadığını 
kontrol edin. Böyle bir swiçin kapatılması için kontrol 
panelinin sistemi kapatmasının üzerinden en az 80 
dak geçmesi gerekmektedir. 

Otomatik boşaltma fonksiyonunun çalışmasını drenaj 
valfinin altına koyacağınız 3 litrelik 1 kap ile kontrol 
edin. Buhar jeneratörünü açın ve 15 dak süreyle 
çalıştırın. Buhar jeneratörünüzü her buhar 
banyosundan sonra kapattığınız gibi kapatın 80 dak 
sonra kap tamamen su ile dolu değilse, buhar 
jeneratörünün elektrik bağlantısında bir hata olabilir, 
dağıtım tablosu ile jeneratör arasındaki kabloda bir 
kesinti söz konusudur, ya da drenaj valfinde veya 
kontrol devresinde bir bozukluk vardır.

TEST 2 
Termostatı kontrolu.

Ufak bir havluyu soğuk suya daldırın. Bunu 
termostatın sensörünün üzerine asın. Eğer jeneratör 
20 dak süresince sürekli buhar üretirse ekipmanda 
bir aksaklık yoktur. Ama termostat sensörü yanlış 
yerdedir ya da termostat çok düşük bir ısı değerine 
ayarlanmıştır. Buhar üretimi başlamıyorsa hata 
listesini inceleyerek hatanın sebebini bulmaya çalışın.

TEST 3

Buhar jeneratörünü kontrol panelinden kapatın. 
Bundan 10 dak sonra buhar başlığından su gelmeye 
devam ediyorsa bunun olası nedeni manyetik valfdeki 
pisliklerin manyetik valfi tıkamasıdır. Bunu sokup 
temizleyin.

Eğer suyun akması bu 10 dak içinde kesilirse bunun 
sebebi büyük ihtimalle elektriksel (yanlış bağlantı, 
elektronik devrede bozukluk) bir hatadır. Bunların 
dışında tankın içinde aşırı kireç birikmesi de aynı 
duruma yol açabilir. Test 1'e bakın.

TEST 4
Buhar borusunun testi. Emniyet valfinin 
veya termostatın çalışmasının kontrolu.

Buhar borusunu, buhar jeneratöründen sökün 
Jeneratörü açın ve yaklaşık 1 saat çalıştırın. Bu 
kontrol sırasında ne emniyet valfi ne de termostat 
devreye girmediyse buhar borusu boyunca buharın 
geçmesini önleyen buhar borusu boyunca buharın 
geçmesini önleyen bir engel var demktir. Hata 
listesini inceleyip, gerekli adımları atarak hatayı 


