
Carte tehnica generator de aburi OC-A

Introducere

Va  multumim  pentru  ca  ati  ales  seria  de  generatoare  OC-A,  va  rugam  sa  cititi  aceste 

instructiuni deoarece contin informatii importante despre instalarea si intretinerea corespunzatoare.

Seriile OC-A de generatoare de aburi sunt disponibile in variante de la 6 kW la 12 kW si sunt 

echipate cu panou inteligent de comanda OC-A. Cu acesta nu numai ca puteti controla temperatura 

si timpul pentru baia de aburi dar si luminile din cabina de aburi, scurgerea automata, modificare 

temperaturii intre grade Celsius si grade Fahrenheit; precum si afisarea starea generatorului de aburi 

prin cele 8 leduri aflate pe panou, incalzire, alimentarea cu apa, temperatura, starea scurgerii etc. 

Un singur panou de control OC-A poate controla mai multe generatoare de aburi OC-A.

Fiecare generator de aburi din seria OC-A este testat riguros inainte de a parasi fabrica astfel 

incat se mai poate afla putina apa in interiorul boiler-ului.

IMPORTANT

- Citit manualul inainte de instalare si operare;

- Acest dispozitiv trebuie conectat la un pol isolator;

- Acest echipamnet trebuie instalat de o persoana competenta/calificata;

- Deconectati sursa de curent inainte de a realize conexiunile;

- Confirmati voltajul corespunzator pentru generatorul dumneavoastra de aburi, 1 sau 3 faze.

MASURI DE SIGURANTA pentru baia de aburi:

- Persoanele  in  varsta,  femeile  gravide,  persoanele  care  sufera  de  probleme  cardiace, 

hipertensiune, sau diabeticii  sunt sfatuiti  sa consulte sfatul unui medic inainte de a folosi 

cabina de aburi;

- Nu fumati inauntrul cabinei de aburi;

- Evitati folosirea de aburi imediat dupa ce ati facut exercitii fizice care v-au solicitat mult;

- Nu folositi cabina de aburi cand va aflati sub influenta alcoolului;

- Parasiti cabina de aburi imediat ce va simtit rau, somnoros sau neconfortabil;

- Asigurati-va ca exista o buna ventilare in cabina de aburi;

- Nu recomandam ca acest produs sa fie folosit de copii sub 16 ani;

- Operatorii commerciali ar trebui sa posteze precautiunile din aceasta carte tehnica intr-un loc 

vizibil.

Specificatii

Model Putere (kW) Voltaj (V) Faza (N) Curent (A)
OC-60 6.0 230/400 1/3 26.4/8.7 390x190x335
OC-90 9.0 230/400 1/3 39/13 450x195x353
OC-120 12.0 230/400 1/3 52.0/17 390x206x415

Dimensiuni (mm)
(L x l x H)



Va rugam sa luati in considerare ca nu toate modelele sunt disponibile la furnizorul nostru.

De retinut:  daca este necesara o putere mai mare, un panou de comanada poate 

controla doua sau mai multe generatoare. Exp: daca aveti nevoie de 30 kW pentru cabina 

de  aburi,  puteti  folosi  un  singur  panou  de  comanda  OC-A  pentru  a  controla  doua 

generatoare de aburi de 15 kW sau trei de 10 kW.

Parametrii si dimensiunile unui panou de comanda OC-A:

Model Timp de lucru
(minute)

Temperatura Dimensiuni (mm)
(L x l x H)

Observatii

OC-A 15-240 30-60 °C
86-140 °F

150x92x22 Cand  panoul  afiseaza 
“Long”  (lung), 
generatorul  va  opera 
in mod continuu pana 
va fi oprit



Structura si functiile generatorului de aburi OC-A

Nr. Componenta Descriere
1 Supapa de alimentare cu apa Controleaza automat debitul apei (maxim 2 bari)
2 Supapa de scurgere Este  controlata  de  panoul  de  comanda.  Porneste  sau 

opreste scurgerea apei
3 Alimentarea Ruta cablului de alimentare
4 Intrarea cablului de comanda Ruta cablului panoului de comanda
5 Rezervor din otel inoxidabil Boiler
6 Material izolator Reduce pierderea de caldura din boiler
7 Sonda pentru nivelul apei Detecteaza nivelul apei
8 Priza de iesire a aburului Priza de iesire a aburului
9 Supapa de presiune Opereaza daca presiunea in boiler depaseste 0.12 MPa
10 Intrerupatorul de supraincalzire Protector pentru incalzirea fara apa, opereaza la 105 °C
11 Panou cu circuite Centrul de control
12 Accesoriile panoului cu circuite Conecteaza si controleaza elementele de incalzire
13 Terminal Conexiunea cablului de alimentare
14 Priza pentru impamantare Conexiunea impamantarii
15 Alimentarea cu apa Alimentare cu apa
16 Elemente de incalzire Elemente de incalzire

Descrierea partilor panoul de comanda OC-A:



Nr. Componenta Descriere
1           Apasa pentru a porni generatorul

2 Apasa pentru a porni luminile

3 Apasa pentru a porni scurgerea

4 Seteaza timpul si temperatura

5 Buton pentru marire

6 Buton pentru micsorare

7 Schimbarea de la grade Celsius la grade Fahrenheit

8 Ecran  de  afisare 
a timpului

Afiseaza timpul de lucru ramas al generatorului de aburi

9 Ecran  de  afisare 
a temperaturii

Afiseaza temperatura detectata in cabina de aburi

10 L1 LED indicator pentru lumina din cabina de aburi

11 L2 LED indicator  pentru nivelul  apei  –  rosu,  se umple cu apa –  verde, 
nivelul  apei  a ajuns la punctual  de control.  Retineti  ca daca LED-ul 
ramane rosu mai  mult  de 5 minute  trebuie sa verificati  supapa de 
alimentare

12 L3 LED indicator pentru scurgere – verde este pentru scurgere automata – 
rosu este pentru scurgere manuala

13 L4 Indicatorul  de comanda al  aburului  se schimba de la verde la rosu 
cand este activat

14 L5 LED indicator pentru supraincalzire – rosu inseamna ca generatorul a 
fost oprit in timp ce elementele de incalzire sunt prea incalzite (lipsa 
de apa, elementele de incalzire lucreaza in gol)

15 L6 LED indicator pentru presiune – cand presiunea in boiler depaseste 1.2 
kg/ c m2. Va fi pornit.

16 L7 Indica  o  temperatura  detectata  in  cabina  de  aburi  mai  mica  decat 
temperatura setata si data de generatorul de aburi

17 L8 Indica o  temperatura detectata in cabina de  aburi  mai  mare decat 
temperatura setata si data de generatorul de aburi

Instalare

- Izolati cablul de alimentare inainte de instalare;

- Verificati daca modelul ales este compatibil pentru cabina de aburi;

- Montati duza de admisie a aburului aproximativ la 300 mm deasupra podelei si la cel putin 

300 mm de corpul unei persoane;

- Daca generatorul de aburi este instalat intr-un loc inaccesibil, va rugam sa va asigurati ca 

atat curentul electric cat si alimentarea cu apa pot fi isolate in caz de urgenta;



- Presiunea minima a apei la intrare este de 0.025 MPa bari iar maximul 0.25 MPa bari, pentru 

o presiune mai mare folositi o supapa de reducere;

- Teava de aburi de la generator la cabina de aburi ar trebui mentinuta la un minimum, tevile 

mai mari de 3 metri ar trebui isolate pentru a evita pierderile de caldura. Tevile de aburi vor fi 

fierbinti in timpul functionarii si trebuiesc protejate in caz de un contact accidental;

- Mentineti numarul de unghiuri drepte ale coturilor la un numar minim si asigurati-

va ca nu creeaza o capcana in care condensarea va creea blocaje. Tevile nu trebuie 

sa coboare si apoi sa urce;

- Nu trebuie sa fie nici un robinet sau un alt blocaj pe tevile de aburi;

- Tevile de aburi trebuie sa fie dintr-un material care sa reziste la o temperatura de 150 °C, 

sunt recomandate tevile de cupru;

- Nu este recomandat sa instalati  generatorul  de aburi  afara sau unde poate fi  afectat  de 

inghet. Asigurati un spatiu minim de 0.5 metri cubi pentru instalarea generatorului;

- Nu instalati generatorul in preajma substantelor periculoase.

Va rugam sa notati ca marimea incalzitorului poate incalzi o cabina de aburi avand o anumita 

dimensiune si  va varia datorita unor factori  cum ar fi  materialele folosite la constructia cabinei, 

inaltimea cabinei de aburi si temperatura ambientala.

Pentru materiale usoare cum ar fi plastic si laminate, 1 kW incalzeste pana la 1 metru cub de 

aer,  iar pentru materialele dense cum ar fi  pietrele sau ceramica, acestea conducand mai rapid 

caldura, 2 kW incalzesc 1 metru cub de aer. Aerul cald se ridica, asa ca restrictionati inaltimea la 2 - 

2,2 metri, pentru a asigura confort utilizatorului va trebui sa mariti puterea ceruta.

Urmatorul tabel este dat ca un ghid, temperatura ambientala si frecventa folosirii 

(deschiderea des a usii) poat afecta puterea ceruta.

Instalarea

Generatorul de aburi ar trebui instalat intr-un loc uscat si bine ventilat in apropierea cabinei de 

aburi. Poate fi amplasat pe podea sau montat de perete.

Pentru a monta generatorul pe perete faceti 3 gauri de 8 mm in diametru si folositi sistemul de 

prindere impreuna cu suruburile furnizate. Fixati cele doua suruburi apoi montati  generatorul prin 

cele doua gauri din spate. Apoi cu partea frontala indepartata fixati si al doilea surub.

Model Volumul cabinei de aburi (m3)
OC-60    6Kw 4.5 pana la 6
OC-90    9Kw 6 pana la 10
OC-120    12Kw 8 pana la 12



Conexiunile pentru apa si aburi

Tevile pentru alimentarea cu apa si aburi ar trebui sa fie conform standardelor locale. 

Conectati supapa de alimentare cu apa la reteaua de alimetare de 15 mm folosind o teava flexibila 

de ½ inch.

La supapa de evacuare a aburului  (  ½ sau ¾ inch) folositi  aceasi  teava de cupru 

pentru conexiune, daca teava de aburi este mai mare de 5 metri, ar trebui izolata. In 

timpul folosirii teava de aburi va fi foarte fierbinte si trebuie protejata impotriva unui 

contact  accidental.  Notati  ca  in  acord  cu  locatia  poate fi  necesar  sa  atasati  o  teava 

aditionala la supapa de eliberare a presiunii pentru a directiona fluxul de aburi intr-o 

directie sigura.



Duza de aburi trebuie sa fie la o inaltime de 300 mm de podea si trebuie montata cat mai 

departe de scaune (bancute).

Conectati sifonul de scurgere la o scurgere adecvata cu o teva de cupru si fittinguri-le potrivite.

Instalarea panoului de control si a sondei de  temperatura

Panoul  de control  OC-A este rezistent la apa si  poate fi  instalat  in interiorul  sau in afara 

cabinei de aburi conform preferintei clientului.

Ideal ar fi ca panoul sa fie instalat la o inaltime de aproximativ 1200 mm pentru a 

fi mai usor de folosit.

Metoda de instalare: faceti o gaura cu diametrul de 40 mm in perete. Deschideti 

carcasa din fata a generatorului,  conectati cablul de control si cablul pentru senzorul 

temperaturii la porturile corespunzatoare. Fixati panoul pe perete apoi montati carcasa.

Instalarea  panoului  de  control:  Conectati  un  capat  la  port-ul  panoului  de  comanda  al 

generatorului cu aburi si celalalt capat la panoul de control.

Instalarea sondei de temperatura: sonda de temperatura se afla in interiorul cabinei de aburi 

la aproximativ 1.2 – 1.5 metri inaltime si distant fata de usa. Folositi un surub de 4 mm pentru a il 

fixa apoi conectati calbul de la panou.

Instalarea cabului de alimentare si a celui de control

Confirmati voltajul pentru alimentare.

Indepartati piedica pentru a introduce cablul de alimentare si folositi un element de sustinere 

din cauciuc pentru a proteja cablul, conectati conductorii la terminalele corecte, pentru alimentare 

mono-fazica folositi punti conectoare din cupru, pentru alimentare tri-fazica indepartati-le.



   



Conectati cablul pe portul corespunzator pe placa de circuit al generatorului. Asigurati-va ca, cablul 
de alimentare si cel de control raman separate pentru a preveni aparitia unui camp magnetic.

Functia aburi la cerere
Operatorii comerciali vor dori sa profite de functia “aburi la cerere” care vor permite clientilor 

sa apese butonul aflat in interiorul cabinei de aburi urmand ca generatorul sa functioneze pentru 30 
de minute ca apoi sa se opreasca pana cand va fi activat din nou.

Pentru a opera functia aburi la comanda, instalati panoul de control alaturi de generator apoi 
fixati butonul intr-un loc convenabil in interiorul cabinei de aburi si conectati-l la panou cu un cablu 
care va este furnizat.

Testarea si operarea

O data ce instalarea a fost terminate si a fost data drumul la alimentarea cu apa si curent 
realizati urmatorul test:

- Pe panoul de comanda apasati butonul  , (apasati pentru o secunda), fereastra pentru 
timp si temperatura va afisa datele.

- Supapa pentru alimentarea cu apa este pornita si apa intra in boiler, LED-ul indicator este 
rosu. Cand nivelul apei se ridica pana la senzorul cel mai de jos, elementele se pornesc si 
indicatorul  LED  pentru  incalzire  este  pornit,  cateva  secunde  mai  traziu  cand  apa  atinge 
ultimul sensor, indicatorul LED pentru alimentarea cu apa se schimba in verde si supapa de 
alimentare cu apa se va opri.

- Dupa cateva minute va incepe procesul de producere a aburului.

- Apasand butonul   din nou, panoul de comnada se va opri si nu va mai fi nici o data 
afisata iar generatorul nu va mai genera aburi.

- Apasati din nou butonul   (se afiseaza din nou temperatura si timpul) si dupa cateva 



secunde generatorul va incepe sa produca aburi din nou, lasati generatorul se opereze pentru 
putin timp – nivelul apei va scadea la minim, verificati daca supapa de alimentare cu apa se 
deschide automat ( indicatorul LED pentru alimentarea cu apa devine rosu). Pe parcurs ce 
intra apa rece generatorul se va opri pentru cateva secunde, iar cand nivelul maxim al apei 
va fi din nou atins, valva de alimentare cu apa se va inchide din nou si LED-ul va deveni din 
nou verde si dupa o scurta perioada de timp aburul va reveni.

- Afisajul timpului arata cat timp a mai ramas, cand va ajunge la 0 generatorul va inceta sa mai 
incalzeasca.

- La 5 minute dupa ce incalzirea se opreste generatorul va intra in ciclul de scurgere, supapa   
de scurgere se va deshide (indicatorul LED de scurgere va deveni verde), dupa 2 minute 
supapa de alimentare se va deschide si va incepe alimentarea cu apa, scurgerea va continua 
1 minut sau pana cand punctul  de umplere va fi  atins apoi  supapa de alimentare se va 
inchide in timp ce cea de scurgere ramane deschisa pentru inca 5 minute pentru a se scurge 
apa din boiler. Aceasta actiune este pentru a minimaliza depunerea de calcar dar si pentru a 
nu permite uscarea elementelor in timp ce ele sunt inca fierbinti. Procesul va avea loc doar 
dupa ce generatorul va functiona pentru mai mult de 10 minute.

- Puteti de aseme  nea sa goliti generatorul manual apasand butonul  cand generatorul a 
incetat in a mai incalzi. Indicatorul LED de scurgere va fi rosu.

- O data ce ati setat temperatura dorita generatorul va opera cu toate elementele pana cand 
temperatura din cabina de aburi este cu 4 grade sub temperatura dorita aopi elementele din 
varf se vor opri, de indata ce temperatura va fi cea dorita, elementele din mijloc se vor opri 
iar  temperatura  va  fi  mentinuta  cu  elementele  de  jos.  Daca  temperatura  din  camera 
depaseste temperatura dorita cu 4 grade, incalzirea se va opri pana cand temperatura va 
scadea.

- Opriti alimentarea cu apa in conditii normale de lucru. Cand nivelul apei va fi sub minim, 
indicatorul  LED  de  nivel  va  fi  rosu  iar  generatorul  se  va  opri  pentru  a  preveni  arderea 
elementelor fara apa.

- Butonul  activeaza lumina din sauna

- Folositi butonul   pentru a schimba afisajul intre °C si °F si pentru a confirma setarile 
timpului si ale temperaturii.

Setarea timpului si a temperaturii
Cand generatorul de aburi paraseste fabrica are setarile la 40 °C si 1 ora de functionare, insa 

aceastea pot fi schimbate urmand pasii urmatori:

- Setarea timpului: apasati butonul  si afisajul timpului ca licari – apasati butonul   

sau  pentru a ajusta timpul. La fiecare apasare, timpul se va mari sau se va reduce cu 5 

minute. O data ce ati ajuns la setarea dorita, apasand butonul   ecranul va inceta sa 
licareasca. Puteti ajusta timpul de la 15 la 240 minute sau timp nelimitat. Notati ca panoul 
are  functie  de  memorare,  daca  curentul  nu  este  oprit,  data  viitoare  cand  veti  porni 
generatorul, timpul pe care l-ati selectat anterior va fi cel afisat.

- Setarea temperaturii: daca apasati butonul   o data dupa ce ati terminat de setat timpul 
sau  in  alt  caz  de  doua ori,  afisajul  temperaturii  va  licari.  Introduceti  temperatura  dorita 

apsand butonul  sau  pentru ajustare – la fiecare apasare temperatura va creste 
sau va descreste cu 1 °C. Puteti ajusta temperatura de la 30°C pana la 60°C. O data ce ati 

setat temperatura dorita apasati butonul  si afisajul va inceta sa licareasca.

Functia „aburi la comanda”
Pentru a activa functia  „aburi la comanda” intai setati temperatura apoi tineti apasta butonul 



 pentru 5 secunde, L4 va deveni rosu iar afisajul timpului va arata LONG indicand ca acum va 
aopera aburul la comanda.

O data ce butonul din camera va fi apasat generatorul va functiona pentru 30 minute si se va 
opri pana cand butonul va fi apasat din nou.

Notati ca scurgerea automata va opera de fiecare data cand aburul se va opri.

Ghid de reparare

Va rugam sa notati ca toate reparatiile trebuie facute de perosnal calificat.

Descrierea 
problemei

Cauza Solutia

Cand  generatorul 
este  pornit  dar 
panoul  de  control 
nu afiseaza

Ceva este in neregula cu:
1. Alimentarea  cu 

energie
2. Transformatorul
3. Panoul  electric 

principal
4. Panoul de control
5. Portul  cablului 

panoului

1. Verificati voltajul
2. Indicatorul  LED  de  curent  nu  este 

rosu. Verificati transformatorul.
3. Daca  LED-ul  este  rosu,  indepartati 

panoul,  folositi  panoul  generatorului 
pentru a il porni. Daca generatorul nu 
functioneaza,  panoul  circuitului  este 
defect. Schimbati-l.

4. Daca generatorul  merge cu ajutorul 
panoului  circuitului,  verificati  cablul 
panoului de control, portul si panoul.

Pornind 
generatorul,  panoul 
merge,  LED-ul 
indicator  pentru 
incalzire  nu  e 
aprins,  nu  iese 
aburi

Ceva este in neregula cu:
1. Supapa  de 

alimentare  nu  este 
pornita

2. Supapa  magnetica 
de alimentare

3. Senzorii de nivel
4. Panoul principal
5. Impamantarea 

boilerului  si  a 
panoului circuitelor

6. Panoul circuitelor
7. Elementele  de 

incalzire

1. LED-ul indicator de nivelul apei este 
rosu, verificati alimentarea cu apa

2. Verificati  conexiunile  senzorilor  de 
nivel

3. Verificati conexiunile impamantarii
4. LED-ul  indicator  pentru  nivelul  apei 

este  verde,  verificati  panoul 
circuitelor

5. Verificati  daca  intrerupatorul  de 
supraincalzire este deconectat

6. Verificati elementele de incalzire

Generatorul  este 
pornit,  panoul  de 
control 
functioneaza 
normal,  LED-ul 
indicator  pentru 
incalzire  este 
aprins,  dar  nu  iese 
aburi

Ceva este in neregula cu:
1. Panoul  principal  al 

circuitelor
2. Releul  panoului 

circuitelor
3. Elementele  de 

incalzire

1. Schimbati  panoul  principal  al 
circuitelor

2. Schimbari releul panoului
3. Schimbati elementele de incalzire

Ecranul 
temperaturii 
afiseaza LC

Ceva  este  in  neregula  cu 
senzorul de nivel al apei

Verificati conexiunile sau schimbati senzorul 
de nivel

Ecranul 
temperaturii 
afiseaza HC

Senzorul de nivel este scurt 
circuitat

1. Verificati conexiunile senzorului
2. Verificati  daca  panoul  este  scurt 

circuitat inauntru
Generatorul  este 
oprit,  apa  curge 
prin duza de aburi

Ceva  este  in  neregula  cu 
supapa  de  alimentare  cu 
apa

Verificati  supapa  de  alimentare  cu  apa, 
curatati-o sau schimbati-o

Opriti  generatorul 
insa  acesta 
continua  sa 
functioneze

Ceva este in neregula cu:
1. Panoul circuitelor
2. Panoul de control
3. Releurile  panoului 

Opriti  imediat  alimentarea  cu  energie. 
Contactati furnizorul.



circuitelor
4. Senzorii de nivel

Intretinere

 Cea  mai  mare  problema  a  generatoarelor  este  acumulare  de  calcar ce  rezulta  din 
substantele solide dizolvate in apa. Calcarul poate deteriora opri elementele sa functioneze, senzorii 
de nivel,  sa cedeze generatorul  sau sa slabeasca inelele in jurul  elementelor.  Aceasta problema 
variaza in functie de duritatea apei din zona. Recomandam sa se foloseasca o solutie de dedurizare a 
apei.
 Toti  utilizatori  comerciali  trebuie  sa  asigure  o  intretinere  regulata  pentru  decalcificarea 
generatorului, frecventa acesteia va varia in functie de duritatea apei din zona si de frecventa de 
folosire a generatorului. Verificati nivelul de duritate.

Nivel ridicat de duritate: la fiecare  50-100 ore de functionare.
Nivel mediu de duritate: la fiecare 100-250 ore de functionare.
Nivel scazut de duritate: la fiecare 250-1000 ore de functionare.
Pentru a  decalcifica  generatorul  folositi  o  solutie  slaba in cristale  de  acid  (ca acid  citric) 

amestecata cu apa. Cristalele de acid citric se gasesc in magazine de profil. Urmati instructiunile 
furnizate impreuna cu substanta si alocati suficient timp ca aceasta sa se dizolve inainte sa clatiti 
generatorul.

Pagubele generate de nedecalcifierea generatorului nu sunt acoperite de garantie. 
Pentru ca incalzirea si racirea cauzeaza expansiunea si contractia, este important sa verificati 

toate racordurile de apa si aburi la fel si tevile si conexiunile in mod regulat pentru a va asigura ca 
nu sunt scurgeri.

Curatati filtrul din supapa magnetica in concordanta cu calitatea apei din zona.
Conditia caburilor si a circuitului electric al generatorului ar trebui sa fie verificat regulat – 

pentru operatorii comerciali ar trebui sa se faca cel putin o data pe an. 

Garantie
Toate generatoarele au o garantie de 12 luni de la data cumpararii. Aceasta garantie exclude 

componentele  consumabile  cum  ar  fi  elemente  electrice  si  stricarea  datorita  folosirii 
necorespunzatoare sau folosirii in exces, cum este si stricarea datorita decalcifierii descrisa mai sus. 


