Instruções de Instalação do Umidificador
Umidificador para Sauna Seca: 2 kw bifásico 220 v

Parte Hidráulica:
1º - Conectar o flexível na entrada de água de 1/2 da parede, deixar escoar por 10 minutos aproximadamente
para limpeza da tubulação, escoando detritos como: teflon, areia, restos de rejunte que podem se
encontrar na tubulação. Verificar se a porca giratória está com o anel de vedação. Fazer a conexão sem
torcer nem dobrar o flexivel. * Pressão máxima 08 bar à temperatura 25ºC e pressão máxima 04 bar à
temperatura de 80ºC.
Drenagem do equipamento: para realizar a drenagem feche o registro da água, abra o registro do dreno
esgotando o reservatório. Feche o dreno e abra o registro de água. Ligue o equipamento, espere encher de
água e desligue. Abra o dreno e
esgote o reservatório. Repita 2X.
2º - A tubulação de saída do vapor que levará a vaporização até o ambiente da sauna deve ser de cobre,
obedecendo o mesmo diâmetro da saída de vapor da máquina, sem sanfonar a tubulação.
3º - A água deve ser de boa qualidade, se provier de poço deve-se usar um filtro de passagem antes da entrada
da água no equipamento.
Parte Elétrica:
Chumbar na parede do lado externo da sauna próximo à porta na altura de 1,50mt o painel de comando que
acionará o equipamento.
Painel de comando com gerador de calor : Da caixa até a máquina vão 3 fios de 0,30mm (vermelho, preto e
azul) para alimentação: 2 fases e 1 neutro (terra) sendo 2 cabos de 2mm e disjuntor de 15 amperes.
Painel de comando sem gerador de calor: Da caixa até a máquina vão 2 fios de 0,30mm (vermelho e preto)
para alimentação: 2 fases e 1 neutro (terra) sendo 2 cabos de 2mm e disjuntor de 15 amperes.
Fiação do equipamento: Distância de 1,3mt do chão, devendo fixar a chapa que acompanha a máquina na
parede, e em seguida encaixar o equipamento.
Painel Acionador : Botão automático Liga-Desliga. Med. 13cm de altura X 13cm de largura X 7,5cm de
profundidade.
Obs.: Não instalar em cima do forno.

Manter o dreno da máquina fechado, e após o uso, com o equipamento desligado, 01 vez por semana drenar o
tanque reservatório de água.

Termo de Garantia

A Impercap Saunas agradece pela preferência e certifica estar entregando um equipamento em perfeitas
condições de uso, proporcionando garantia contra qualquer defeito de fabricação ou material por 01 ano,
contando a partir da data de aquisição, mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra emitida pelos nossos
distribuidores. Para execução da garantia, o equipamento deverá ser encaminhado à nossa Fábrica, Assistência
Técnica Autorizada ou nossos Revendedores, para que possa ser feito exame técnico, revelando a existência de
defeitos de material ou fabricação. Corre por conta do comprador possíveis despesas de frete, embalagem e
seguro. Esta garantia será anulada caso o equipamento seja entregue para consertos a pessoas não
autorizadas. Fica fora deste termo, se constatado mau uso ou danos provocados por acidentes, instalações fora
das orientações técnicas descritas no manual, ou por força da natureza maior ex: (incêndios, tensão, descargas
elétricas por raios e danos no transporte). Esta garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota
Fiscal de compra emitida contra o comprador inicial, juntamente com este Termo de Garantia.
Reservamo-nos o direito de promover alterações nos equipamentos sem prévio aviso ao usuário.

