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Voorwoord
Hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Cleopatra Cleo Basic stoomgenerator. Lees
deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert, in gebruik neemt
of onderhoud pleegt.
De Cleo Basic stoombad generator is vervaardigd volg ens de laatste T ÜV-sud eisen
en voldoet aan de technische veiligheidsvoorschriften. Oneigenlijk gebruik kan
desondanks gevaar voor de gebruiker of voor derden betek enen. De nationale en
lok ale voorschriften moeten worden waargenomen in aanvulling op deze
veiligheidsinstructies.
Voor een optim ale werking van het product is het raadzaam deze instructies te volgen.
Neem contact op met de vak handelaar als u vragen heeft over de installatie of
werk ing van de stoomgenerator.
Gebruik
De Cleo Basic Stoom genera tor is speciaal en exclusief ontworpen voor het opwekken
van stoom in stoom baden. Ieder ander gebruik wordt gezien als niet passend en wordt
uitgevoerd op eigen risico. De fabrikant / leverancier is niet aansprakelijk voor
eventuele schade die tijdens de i nstallatie ontstaat.
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Veiligheid
Instructies
Onjuiste installatie k an tot schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en / of
brand leiden. Onoplettendheidtijdens de installatie k an overlijden als gevolg van een
elektrische schok of brandwonden ve roorzak en. Niet naleven van deze instructies k an
de apparatuur beschadigen.
Stoom generatoren zijn eenheden voor een vaste installatie. Stoomgeneratoren worden
gebruik t om de lucht te bevochtigen. Gebruik een stoomgenerator niet voor enig ander
doel dan beschreven. Verander de originele bedrading niet.
Gebruik een stoomgenerator alleen als deze goed is geïnstalleerd en m et de deur
gesloten. Sluit geen externe apparaten aan op het interne elektrische circuit.
De stoomgenerator kan niet buiten worden geïnst alleerd.
Alleen gek walificeerd personeel mag elektrische installatie procedures en onderhoud
uit te voeren. De stoomleidingen m oet correct w orden geïnstalleerd zodat water terug
kan stromen naar de cilinder.
Externe bedrading moet in overeenstemming zijn met het juiste bedradingsschema,
de nationale en plaatselijk e elektrische normen en wetten.
De code schakelaars zijn op de fabriek ingesteld, hierm ee wordt de capaciteit van de
bevochtiger-, de verwarm ings-spanning, en het aantal fases van de elek trische
voeding ingesteld.
Onderhoud
Regelm atig onderhoud en reiniging van de Cleo Basic is noodzak elijk . Schak el alle
stroom uit tijdens het uitvoeren van onderhoud aan de Cleo Basic. W acht tot de
tem peratuur van de stoom cilinder da alt tot de om gevingstemper atuur en laat de
cilinder leeglopen. Sluit de geïnstalleerde afsluitk lep. Controleer regelm atig of alle
onderdelen, k leppen, relais in goede conditie zijn en inspecteer de cilinder. Controle
van de Cleo Basic en alle onderdelenm oet elke 500 bedrijfsuren wo rden gedaan.
Goede k ennis van luchtbevochtigers en de randapparatuur is essentieel om een
diagnose te stellen of maatregelen te nemen.
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Veiligheid
Deze instructies zijn bedoeld voor de installateur. Lees deze instructies goed door om
het product, de onderdelen en de installatie methodiek te leren k ennen. De Cleo Basic
stoomgenerator moet worden geïnstalleerd door een gek walificeerd en goed opgeleid e
elektroinstallateur .
De Cleo Basic stoomgenerator voldoet aan de geldende norm en en voorschrift en en
levert geen directe gevaren voor de gebruik er op indien de Cleo Basic stoomgenerator
is geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrik ant en in navolging van deze
handleiding wordt gebruikt. De elektrische en mechanische onderdelen m oeten
zorgvuldig worden onderhouden zodat de Cleo Basic stoomgenerator volledig
operationeel blijft. Om deze reden m oeten de instructies nauwgezet worden gevolgd.
Alle informatie en instructies in deze handleiding is samengesteld met inachtneming
van de geldende norm en en voorschriften, de stand van de techniek en onze
jarenlange ervaring en bevindingen.
Kijk het product na voor eventuele transportschade. Na de installatie zal een vordering
tot (oppervlak te) beschadiging niet door Cleopatra worden aanvaard.
Elk recht op garantie kom t te vervallen als er aanpassingen aan het originele product,
of onderdelen daarvan, zijn gem aak t. Nationale en lok ale voorschriften m oeten worden
opgevolgd. Deze handleiding m oet dicht bij het toestel worden gehouden, voor een
snelle toegang als dat nodig is.

Gebruik schroeven en pluggen om de Cleo Basic stoomgenerator aan de m uur te
hangen. Muren die de Cleo Basic stoomgenerator ondersteunen moeten sterk genoeg
zijn om het gewicht te kunnen dragen anders moeten deze worden versterkt .
De m eegeleverde pluggen en schroeven zijn bedoeld voor gebruik in beton of massief
stenen muren. Indien de m uren zijn vervaardigd van een ander materiaal gebruik dan
materiaal dat geschikt is voor dat specifiek e wand type. (niet in levering inbegrepen)
Cleopatra aanvaardt geen aansprakelijk heid voor schade veroorzaakt door:
•
•
•
•
•
•

Het niet in acht nemen van de handleiding
Onjuist gebruik
Installatie door niet gek walificeerd personeel
Ongeautoriseerde wijzigingen aan het product
Technische wijziginge n
Het gebruik van niet originele reserve onderdelen

Correct gebruik:
De Cleo Basic stoomgenerator mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
Gebruik op een andere wij ze is niet toegestaan en is voor eigen risico van de
gebruik er.
Gebruik de Cleo Basic stoomgenerator niet w anneer deze niet perfecte staat
verkeerd.
Gebruik dit product niet in een omgeving waar het wordt blootgesteld aan
corrosie.
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Veiligheid
Verklaring van symbolen in deze handleiding
De hieronder beschreven s ym bolen worden gebruik t i n de installatie handleiding en op
het product zelf. Het is noodzak elijk om de veiligheidsinstructies goed te lezen om
ongevallen, letsel en schade te voorkomen. Procedures aangegeven met deze
s ym bolen vereisen speciale aandacht. Let op! Het niet volgen va n de juiste procedure
kan het product beschadigen of kan leiden tot storingen.
Waarschuw ingstekens
Geeft de mogel ijkheid van een gevaar weer
L e t op: alg em e en ge v a ar
I nf o rm ee rt d e b et rokke n e d at het
p roc es b esc hre ve n, t e n zi j
u it g e voe rd in o ve ree nst emmi ng
m et d e vei li g he i ds vo o rsc h rift en,
h e t ris ico va n l etse l m et zich
m e ed ra ag t.
L e t op: tw e e pe r son e n n odi g
G e b ruik e xt ra h u l p bi j de ze
p roc e d ure.
I n di e n dit a d vi es n iet i n ac ht wordt
g e n om e n bes ta at h et risic o dat het
p ro d uct of o bj ect b esc ha d igd k an
ra ke n.
G e v aa r vo or b e kn elli ng
G e va a r voo r afk n el li n g van
h a n d en .

G e v a ar vo or ho g e tem pe r atu r en
Ni et a a n rak e n. Ge va a r voo r
ve rb ra nd i ng . He t om lig g e nde
g e b ie d, i ncl us ief d e vl oe r, kan
h e et zi jn .

Gevaar voor elektrische schok
P roce d u res wa a r el ekt ric it eit wordt
g e b ruikt zi jn g e va arli jk. A ll e
i nst a ll ati e - e n t est we rk za amheden
d i e ne n d o or e e n e rke n d e elekt ric ien
t e wo rd e n uit g e voe rd.

Gebodstekens
Geeft een actie die gevaar moet
voorkom en weer
Bel ang ri jke i nstru cti e o f
b esch ri jvin g
P roc edures di e m et dit
s ym bool vereis en spec ial e
aandacht.
L ez en voo r g eb ru ik
G eli eve zorgvul dig t e l ezen
al vorens het product of de
apparatuur t e i nst al leren.
V eili gh ei dsh and sch oenen
d r ag en
Draag de j uis te besc herm ende
kl edi ng t ij dens de i nstall at i e van
het product om handbl ess ures t e
voork om en.
V eili gh ei dssch oenen d r agen
Draag de j uis te besc herm ende
kl edi ng t ij dens de i nstall at i e van
het product om handbl ess ures
t e voork om en.

Oogbescherming dragen
Draag een veil ighei ds bri l om
oogletsel t ij dens de ins tall ati e van
het product t e voorkom en.

G e v a ar vo or ui tgli jd e n
V lo e ren e n o p pe rvlak te n k unnen
g l a d zi j n als h et n at is .

S ymbolen op product
Symbolen gebruikt op het product of op de
verpakking
S to om u itla a t
G e eft d e p osit i e aa n wa a r
st o om d e st oom g e n e rat o r
ve rl a at.
W ate r aa ns lui ti ng
G e eft d e p osit i e aa n va n de
wa t e ri nl a at.

E qui po ten ti aal aanslui ti ng
G eeft de posit i e van equi potenti aal
aans luit ing aan.
V erw i jd eri ng van on derd elen,
o ud e el ektri sch e en el ektro ni sch e
ap par atuu r
Dit s ym bool wi jst erop dat dit
product ni et kan worden behandel d
als huis houdelijk af val.
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Veiligheid
Maatregelen

De apparatuur moet worden geïnstalleerd door gek walificeerd en goed
opgeleid personeel of een gespecialiseerde dealer m et inachtneming van de
nationale en lok ale geldende normen en voorschriften.
Schak el de stroomtoevoer van de Cleo Basic volledig uit alvorens met
schoonmaak-, installatie- of onderhoudswerk te begi nnen. Gebruik hiervoor de
aardlekschakelaar.
Stroomvoorziening
De elek trische aansluiting m ag alleen door een erk end elek tricien worden
uitgevoerd, dat wil zeggen uw elek trische installateur. V oor de elektrische
installatie m oet de actuele van toepassing zijnde VDE-, landspecifieke en EU regelgeving worden nageleefd. Alle installatie - en testwerk zaam heden dienen
door een erkend elektricien en volgens de VDE 0100 deel 701 / E IEC 60364 -7701 normen worden uitgevoerd.
Stopcontacten moeten geaard zijn. De complete stroomtoevoer vindt plaats via:
• W isselstroomaansluiting
< 3.2kW = 230V 1N ~50Hz (L, N, PE)
> 3.2kW = 400V 2N ~50Hz (L1, L2, N, PE)
• Een hoofdschak elaar voor uitschak eling met 3 mm contactopening.
De stroomtoevoer moet een aardlekschak ela ar (RCD) bezitten, de gemeten
verschilstroom is met ≤ 30 m A beveiligd, volgens DIN EN 60335 -2-41 / VDE
0700. Indien de elek trische aansluitkabel beschadigd is, dient deze vervangen
te worden. Gebruik het apparaat niet met een gelijkstroom voeding.
Niet dubbel geïsoleerde k abels moeten in een installatiebuis of een kabelgoot
gelegd worden. Kabels van 230/400 V en k abels van 12 V dienen in een aparte
leiding geïnstalleerd te worden .

Veiligheidskleding
Gebruik veiligheidsk leding tijdens het instaleren van de Cleo Basic.
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Veiligheid
Algemeen gebruik
De Cleo Basic stoomgenerator voldoet aan de eisen van de technische
veiligheidsvoorschriften. Oneigenlijk gebruik kan desondanks gevaar voor de gebruik er of
aan derden veroorzak en.
De nationale en lok ale voorschriften moeten worden geraadpleegd en zorgvuldig worden
nageleefd in aanvulling op deze veiligheidsinstructies. De optim ale werk ing van het
product wordt bevorderd wanneer de instructies correct worden opgevolgd. Neem contact
op m et een gespecialiseerde leverancier als u vragen hebt over de installatie van de Cleo
Basic stoomgenerator.
• De Cleo Basic dient niet te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met
verm inderde lichamelijke, zintuiglijk e of geestelijk e verm o gens, of gebrek aan ervaring
en k ennis, tenzij ze onder toezicht staan of uitgebreide instructies hebben gek regen.
• Kinderen mogen bij de Cleo Basic worden gelaten om zek er te zijn dat er niet met de
Cleo Basic gespeeld wordt.
Stoom badgeneratoren van he t type Cleo Basic produceren stoom voor het verwarmen van
stoomcabines Een afwijkend gebruik dan hiervoor beschreven wordt gezien als niet
passend en wordt daarom uitgevoerd op eigen risico. De fabrikant / leverancier is niet
aansprakelijk voor schade ten g evolge van onjuist gebruik.
Wijziging van de Cleo Basic stoomgenerator
Het aansluiten of installeren van onderdelen en producten die niet door de fabrik ant zijn
goedgek eurd zal leiden tot beperking van de garantie of beëindiging en de
aansprakelijkheid van de fabrik ant.
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Werking
Stoom badgeneratoren van het type Cleo Basic produceren stoom voor het verwarmen
van stoomcabines. De Cleo Basic beschikt over een verwarmingss ysteem waarmee het
water door elek troden direct verwarm d wordt. Het leidingwater wordt d.m .v. een
inlaatventiel en een speciaal vuls ysteem in de cilinder gevoerd. De elek troden, die met
de netspanning zijn verbonden, voeren de verwarm ingsstroom in het cilinder water.
Het water wordt verwarmd tot het kook punt om stoom te produceren.
Bij het eerste gebruik van een nieuwe cilinder kan er een bepaalde opstart tijd
(startfase) nodig zijn om de maxim ale capaciteit van de generator te bereik en.
Deze tijd is afhank elijk van de geleidbaarheid van het leidingwater.
Bij zacht water k an deze startfase enk ele minuten duren. Is deze startfase eenmaal
voorbij, dan wordt de maxim ale capaciteit daarna binnen enk ele m inuten bereik t.
Door verdamping wordt de concentratie van de m ineralen in het cilinder water
verhoogd. Het elektronische regelsysteem zorgt voor het automatisch laten weglopen
van een bepaalde hoeveelheid sterk gemineraliseerd water, zodat de geleidbaarheid
van het cilinder water wordt gestabiliseerd.
De geproduceerde stoom verwarmt de cabine tot de gewenste temp eratuur. Een
tem peratuurregeling regelt de stoomcapaciteit al naar gelang het energiegebruik van
de cabine. Daardoor is een stabiele temperatuur van de cabine, bij een optim ale
capaciteitsinzet evenals continue stoomafgifte, gewaarborgd.
Elek trode generatoren produceren stoom met zeer lage druk .
Het druk verlies van de stoomleiding en stoominlaat m oet zeer laag gehouden
worden (m inder dan 0.1bar). Een overdruk kan de capaciteit van de
generator beïnvloeden. Overdruk kan leiden tot storingen en k an gevaarl ijk
zijn. Het kan schade aan eigendommen veroorzak en, het nominale verm ogen
van de generator beïnvloeden en de oorzaak zijn voor waterbederf.
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Overzicht
De Cleo Basic stoombad generator bestaat uit de volgende onderdelen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vuldop ontk alking
Cilindrische plug
Max. waterniveau sensor
Stoom cilinder
Uitlaatventiel
Inlaatventiel (G1/2 buitendraad)
Afvoer
Handm atige waterafvoer
Printplaat processor
Potentiom eter
Hoofdschak elaar
Led
Hoofdschak elaar
W artels
Elek tronische aansluitingen
Relais
Meetspoel
Behuizing elek trotechniek
Behuizing
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Leveringsomvang

Model 4
• Stoomslang 215mm
• Stoom pijp 22X50
• Slangk lem 22mm

Model 8
• Stoomslang 145mm
• Stoom pijp 22X50
• Slangk lem 22mm

Model 15 & 23
• Stoomslang 140mm
• Stoom pijp 35X60
• Slangk lem 43mm

Model 32
• Stoomslang 140mm
• Stoom pijp 35X60
• Slangk lem 43mm

Model 45
• Stoomslang 140mm
• Stoom pijp 35X60
• Slangk lem 2x43mm
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Installation
Dimensies model 4 & 8

14

Installation
Dimensies model 15 & 23

15

Installation
Dimensies model 32 & 45

Stoomleiding:
1x D35 for model 32
2 x D35 for model 45
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Installatie
Installatie in de technische ruimte

Gebruik alleen de originele onderdelen bij de montage.
De Cleo Basic stoomgeneratoren en alle aanvullende technische componenten m oeten
in een geventileerde technische ruimte worden geïnstalleerd. De Cleo Basic
stoomgeneratoren zijn niet bedoeld voor de eindgebruik er. Installeer de Cleo Basic
stoomgenerator niet aan de binnenk ant van een douchecel of in stoomcabines.
De Cleo Basic moet worden geïnstalleerd zoals beschreven in de NL 60335 -2-105
norm. Installeer de Cleo Basic stoomgeneratoren en alle aanvullende technische
componenten niet direct op de muur van de cabine.
De Cleo Basic en alle aanvullende technische componenten moeten waar nodig
worden gezek erd en vastgezet door m iddel van schroeven . Gebruik geen onderdelen
van derden. De stoomgenerator is gemaakt voor gebruik in professionele installaties.
Installeer de Cleo Basic horizontaal op een muur. De muur moet een vlak oppervlak
hebben. Verm ijd vervorming van de behuizing. De temperatuur van de wand waarop de
Cleo Basic bevestigd is m ag niet tot condensatie aan de binnenk ant van de generator
leiden. Gebruik de Cleo Basic niet in een explosieveilige om geving of in een om geving
waar ontvlam bare lucht terug kan stromen in de cilinder. Tijdens gebrui k k an het water
uit de generator stromen. Plaats daarom geen watergevo elige apparatuur onder de
generator of zorg dat deze goed beschermd is tegen vocht. De m ax. druk op de uitlaat
van de cilinder mag niet boven de 100 mm komen.
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Installatie
Installatie in de technische ruimte
De stoomleidingen m oeten bestaan uit koperen leidingen. Gebruik een buigijzer
om bochten in koperen leidingen te m ak en (geen k nie stukken).
Let op de m inimale afstanden die zijn weergegeven in de onderstaande afbeelding.
Gebruik een schroevendraaier om de deur naar de stoomcilinder of elek tronische k ast
van de Cleo Basic te openen. Duw de k ap voorzichtig terug en druk aan om de deur te
sluiten (geen schroevendraaier benodigd).
Let er tijdens het monteren van de Cleo Basic op dat er voldoende ruim te is om
onderhoudswerk aan de stoombadgenerator uit te k unnen voeren. Aangeraden wordt
om het apparaat op ooghoogte te plaatsen. Monteer de Cleo Basic alleen in een goed
geventileerde technische ruimte. Chloor bevattende lucht, h oge tem peraturen en een
vochtige om geving dienen te worden verm eden.
(m ax. van 35°C en een luchtvochtigheid van 80%).
De generator dient elektrisch te worden geaard. Hiervoor is op het apparaat een
aardingsaansluiting bevestigd. Tevens dient een m echanische aarding (aardpotentiaal)
te worden aangesloten. Hiervoor is een aansluitk lem aangebracht.
Lok ale en nationale voorschriften dienen te worden gevolgd.
Aangeraden wordt de stoom generator zo dicht m ogelijk bij de stoominlaat te m onteren.
De Cleo Basic werkt het m eest efficiënt als deze is verbonden via een zo k ort
mogelijke stoomleiding met de stoominlaat.
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Installatie
Installatie voorwaarden
Gewenste installatieomstandigheden:
Maxim ale omgevingstemperatuur:
Minim ale omgevingstemperatuur:
Maxim ale luchtvochtigheid:
Netspanning:
Maxim ale druk stoomcilinder uitgang:
Elek trische geleidbaarheid water :

35°C
5°C
80%, niet condenserend
-8 + 10%P
100 mm water
125 tot 1250 m icro Siemens / cm

W ater k waliteit: De Cleo Basic generatoren k unnen gebruik maken van zowel hard als
zacht water. Het beste is onbehandeld leidingwater. De 16 -bit processor past de
werk wijze aan de aanwezige omstandigheden aan. Volledig ontzout water mag niet
worden toegepast, aangezien de elek trische geleidbaarheid te ge ring is. Onthard water
brengt nauwelijks voordelen en dient niet te worden toegepast.
Een m inim ale hardheid van 6°D is te adviseren. Ontharders op basis van
ionenwisseling m ak en weliswaar zacht water, maar het zoutgehalte kan agressief
water produceren, waardoor corrosie van de elek troden k an optreden.
Het gebruik van waterontharders moet daarom goed worden overwogen.
Elektrische geleidbaarheid water : dit m oet binnen de grenzen van 125 -1250
micro-Siem ens / cm liggen.
Waterhardheid: Deze wordt naar de i nternationale Millim ol/l calcium en
magnesium ionen per liter gemeten (vroeger DH)
Zacht water:
Middel hard water:
Hard water:
Zeer hard water:

< 1.3 mmol/l < 7°DH
1.3 - 2.5 mmol/l
7°DH - 14°DH
2.5 - 3.8 mmol/l
14°DH - 21°DH
> 3.8 mmol/l
> 21°DH

1°DH k omt overheen met:

1.05° Am erik aanse hardheid
1.25° Engelse hardheid
1.79° Franse hardheid
10.0 mm/l CaO
17.9 mg/l CaCO3 (ppm)

De wateraansluiting zit aan de onderk ant van de Cleo
Basic stoom generator. Lok a le voorschriften moeten in
acht genomen worden.

Fig. 04_03

De wateraansluiting heeft een mannelijke schroefdraad van 3/4".
Gebruik een flexibele slang om de inlaat op aan te sluiten.
Een waterstop, een terugslagk lep, een waterfilter en een
mechanische aarding moe t aan de water toevoerleiding worden
toegevoegd. Plaats een sifon in de waterafvoer.

Houd gedurende installatie rek ening met het volgende:
• Schak el alle stroom uit voor werk en onderhoud aan de Cleo Basic .
• De watertoevoer moet worden aangesloten o p de PA aardpotentiaal
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Installatie
Aansluiten van de w atervoorziening
De apparatuur moet worden geïnstalleerd door gek walificeerd en goed opgeleid
personeel of een gespecialiseerde dealer met inachtnem ing van de nationale en lok ale
geldende norm en en voorschriften. Gebruik norm aal leidingwater. Neem contact op
met de vakhandel van de stoomgenerator voor het gebruik van behandeld water.
De waterdruk m ag niet hoger dan 10 bar en niet lager dan 1 bar zijn. Als de druk lager
is k an de inlaatk lep niet open en. Voor een optimale werk ing moet de waterdruk worden
ingesteld op 4 bar m et een druk verlagende k lep. Het water mag niet warm er dan max.
40 graden zijn. Voorafgaand aan het stomen, moeten de aanvoerleidingen grondig
gespoeld worden om vuildeeltjes , vet of resten te verwijderen. De ingebouwde filter op
de inlaatk lep m oet na de eerste operationele 100 uur worden schoongem aakt.
Tevens moet de Cleo-Total na 100 werk ende uren regelmatig worden geïnspecteerd.
Alle waterleidingen m oeten waterdicht zijn, zodat e r geen water uit het systeem k an
lekken. Potentiaalvereffening moet worden gemonteerd volgens lok ale regelgeving.
Let er tijdens het installeren van de afvoer op dat service -en
schoonmaak werk zaamheden goed uit te voeren zijn. De waterafvoer dient
onder voldoende afschot n aar het riool te lopen . Het installeren van een filter
bij de waterinlaat wordt aanbevolen zodat de zeef bij de inlaatk lep niet te snel verstopt
raak t m et sedimenten/bezinksel.
Verbind de aanvoerleiding k oudwater naar de
stoomgenerator d.m.v. de flex ibele slang die deel is
van de leveringsom vang. Op de watertoevoer dient
conform de norm EN1717 een
terugstroombeveiliging te worden ge ïnstalleerd.
Verbind de waterafvoerslang m et een slangk lem
aan de onderk ant van de Cleo Basic .
De waterafvoerpijp (40mm) m oet worden voorzien
van een sifon. Doordat de waterafvoer niet onder
druk staat k an de afvoerslang naar de open
trechter worden geleid. De slang moet vrij hangen
en m ag het afvoerkanaal niet rak en. Tijdens
norm aal gebruik zal de tem peratuur van het
afvalwater ongeveer 100°C zijn. Let goed op als de
stoomcilinder m et de hand wordt geleegd voor
onderhoud.
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Installatie
Aansluiten v an de stoomleiding
De stoomleiding m oet bestaan uit koperen pijpen. Het gebruik van k unststof wordt
alleen aangeraden als er hoogwaardig k unststog gebruik t wordt. Kunststof of rubber
kan schuim in de cilinder produceren en invloed hebben op de prestaties van de Cleo
Basic en mensen bloot stellen aan ernstige gevaren. Gebruik altijd een buigijzer om de
pijpen te buigen i.v.m. de buigings-weerstand (geen k nieën of k niestukken). Houd
rek ening met uitzetten en k rimp van leidingwerk bij temperatuurwisselingen. Let er op
dat de bochten zo ruim m ogelijk zijn wanneer de stoomleidingen niet recht k unnen
worden gelegd. De stoomslang m oet voldoende worden ondersteund om verzakk ing
van de leiding te voorkom en. Thermische isolatie van m inim aal 20mm dik is
aanbevolen voor de k operen leidingen. De stoom moet ongehinderd en druk vrij door
de stoomleiding en stoomslang k unnen stromen: geen obstakels, versmallingen,
knikken of deuken. Door een verkeerde montage k an tegendruk of condensaat
ontstaan, wat het functioneren van de Cleo Basic zal beïnvloeden.

De druk verm indering door de stoom leiding en stoominlaat mag niet hoger zijn dan 0.1
bar. Bij het opstarten van de generator na installatie m oeten de slangen in warm e
toestand op mogelijk e afwijk ingen worden gecontrol eerd om zek er te kunnen zijn dat
er geen zakken in de stoom leidingen k unnen ontstaan.
Let op: Bij het leggen van een stoomleiding moeten de m aterialen in de directe
om geving bestand zijn tegen tem peraturen van 100°C.

De stoomcilinder is verbonden aan de stoomslang d.m .v. de bijgeleverde slangklem.
CLEOPATRA is niet aansprakelijk bij schade in het geval een andere stoomslang wordt
gebruik t. Houd de stoomslang zo k ort mogelijk en verbind deze m et slangk lemmen aan
de stoomleiding.
Houd gedurende installatie rek ening met het volgende:
• Schak el alle stroom uit voor werk en onderhoud aan de Cleo Basic.
• Beschadig geen elektrische bekabeling tijdens de werk zaam heden.
• Test volgens de BGV A3 norm.
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Aansluiten van de stoomleiding op de stoomgenerator
De verbinding van de stoomleiding naar de stoomgenerator
In de hierop volgende tabel staan de verbindingsopties voor de stoomgenerator.
Per m odel is aangegeven welk e verbindingsstukk en gebruikt k unnen worden.
De stoomleiding, het reducties tuk en het Y-stuk zitten niet in de leveringsom vang.

Het verbinden van de stoomleiding op de stoominlaat
Verbind de stoomgenerator met de stoominlaat zoals aangegeven in de onderstaande
tek ening.

De stoominlaat moet mechanisch worden geaard. Een aardpotentiaal aansluiting zit op
de stoominlaat. Plaatselijk e en nationale voorschriften m oeten worden nageleefd.
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Installatie
Aansluiten van de temperatuursensor

I nst al l eer de s ensor
op 1.80 hoogt e

De tem peratuursensor moet worden aangesloten volgens het bijgevoegde
aansluitschema. Plaats de tem peratuursensor in de stoomcabine zodat een
representatieve temperatuur gemeten kan worden. Zorg ervoor dat de
tem peratuursensor schoon is. De standaard lengte van de aansluitk abel is 10 meter.
Een verlenging van de aansluitk abel moet worden verm eden: onzorgvuldige
aansluitpunten k unnen de tem peratuurmeting verstoren en de goede werk ing van de
stoomgenerator belemmeren. De interne elek tronica is al aangesloten. De externe
tem peratuursensor bestaat uit tweepolige k abels van 0,75 mm2 bij 1 meter lengte.
Gebruik een stofdichte behuizing bij het aansluiten van de k abel op de
tem peratuursensor. Let op! Een slechte aansluiting k an van i nvloed zijn op een juiste
meting van de temperatuur.
Leg de k abel tussen de stoomgenerator en de cabine in een leiding of een k abelgoot.
Temperatuursensor: alleen de originele sensor k an worden gebruikt als een
tem peratuursensor. De tem peratuursensor mag niet worden bedek t door andere
objecten of vuil. De temperatuursensor moet op een hoogte van 1,80 m boven de vloer
en op een afstand van 125 mm van het scharnier van de deur worden gem onteerd.
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Installatie
Het aansluiten van de stroomaanvoer
Schak el voorafgaand aan de werk zaam heden de stroom uit.
Lok ale voorschriften moeten worden nageleefd. De stoomgenerator dient in de
daarvoor bedoelde ruimte te worden geïnstalleerd. Bij de installatie moet een
meerpolige werkschakelaar worden ingebouwd m et een contactafstand van m inim aal 3
mm. De elektriciteitsaanvoer m oet worden voorzien van een stroom onderbreker met
een m axim um van 30 mA. Onderdelen die een hoger voltage hebben dan 12 V m oeten
buiten handbereik van personen gemon teerd worden wegens veiligheids overwegingen.
De stoombad generatoren behoren tot ''Bescherm ingsk lasse I'' (elek trische apparaten)
en dienen aangesloten te zijn via een aardlek schak elaar. De stoomgenerator moet, net
als alle apparaten uit klasse I volgens de juiste voorschriften zijn aangesl oten.
Het elek triciteits schema is bijgevoegd. Alle verbindingen m oeten volgens dit schema
worden gem aakt waarbij alle regionale en nationale voorschriften worden nageleefd.
Het werk mag alleen uitgevoerd worden door een daarvoor bevoegde elek tricien.
Externe apparaten dienen op de daarvoor bestem de aardingspunten aangesloten te
worden. Er zijn aardingspunten op de stoomgenerator, de stoom inlaat en de Clim ate
Control.
In het elek trisch schema is de maxim ale aansluitwaarde van externe componenten
weergegeven. Deze waarden mogen niet worden overschreden.
Er m ogen geen aanpassingen aan de originele bek abeling worden uitgevoerd. Externe
componenten mogen alleen aan de daarvoor bestemde k lemmen worden aangesloten.

Na de installatie van Elek tronica, stoom en water dient er een elektronische test
uitgevoerd te worden volgens de VDE0100T01 / EN60335 -2-105 en de BGV A3
norm en. Deze test moet gedocumenteerd worden.
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Stuurspanning: De interne stuurspanning 230V wordt van de k lemmen L2 en N
genom en. De nul-leiding N, bij een 3 -fase uitvoering, moet daarom extern worden
aangesloten.
Elek trische aansluiting 3-400V, 50 Hz m et nul (N) en aarde (PE). De aansluiting voor
de verwarm ingselementen m oet via een schakelelem ent met contactpuntwijdte van
minim aal 3mm plaatsvinden. Al naar gelang de aansluitwaarde m oet de doorsnede van
de stroom leiding als ook de af zek ering door een vakman worden bepaald. W ij
adviseren de k lemaansluiting, enige dagen na ingebruik name te controleren en vast te
draaien.
Een 2.5A of 6.3 A zek ering op de elek tronica, zek ert de 230 V stroomvoorziening af.

Ingebouwde zekeringen:
Zek eringen zijn ingebouwd in de volgende circuits
Cabine verlichting 12 V : 6.3 A
Geurstofpomp 12 V:
2.5 A
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Installatie
Reguleren van de stoomtemp eratuur
De Cleo Basic stoomgeneratoren reguleren de tem peratuur van de stoomcabine
autom atisch volgens de ingestelde temperatuur. De fabrieksinstelling staat op een
ingestelde temperatuur van 45ºC. De hoeveelheid stoom wordt voortdurend aangepast
aan de energiebehoefte van de stoomcabine.
Dit verzek ert een optimaal energieverbruik. De fabrieksinstellingen volstaan voor de
meest voorkomende standaardsituaties.
De tem peratuurregeling is ook uitgerust met instelbare parameters, die de werk ing
volgens de gewenste eisen uitvoeren. De instelbare parameters zijn alleen bedoeld
voor optim alisatie van het systeem en k unnen alleen inge steld worden door een
fabrik ant. Zie ook de voorschriften over het instellen van parameters in deze
handleiding. Bij het apparaat is een verbindingsdiagram geleverd. Alleen de originele
sensor mag gebruik t worden als tem peratuurmeter .
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Werking licht in stand-by modus:
Is een van de stand-by functies ''on-off'', ''noSb'' of ''30-45'' voorgeprogrammeerd,
dan k an de verlichting na het om zetten van het externe contact, vertraagd worden
uitgeschakeld.
Deze vertraging k an met d e functie ''Lit.d'' in het m enu “Adjustments“ als volgt worden
geprogrammeerd.
• “oFF”
• “1 to 600”
• “on”

= Het licht gaat zonder vertragi ng uit
= Het licht gaat vertraagd uit (vertraging 1 tot 600 seconden).
= Het licht is permanent ingeschakeld.
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Opties
Cabineverlichting
De standaard lengte van de aansluitk abel is 10 m eter. Een verlenging van de k abel
moet worden geïnstalleerd door een erkend elek tricien. Onzorgvuldige installatie k an
de juiste werk ing van de stoomgenerator belemmeren. Leg de kabel tussen de
stoomgenerator en de cabineverlichting in een leiding of een kabelgoot.
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Opties
Geurstofpomp
Lees de bij de geurstofpom p geleverde handleiding voor de juiste manier van
installeren. De standaard lengte van de aansluitk abel is 1,5 m eter. Leg de k abel
tussen de stoom generator en de geur stofpomp in een leiding of een kabelgoot .

Sluit de Geurstofpomp met een elektriciteitsk abel aan op de printplaat in de Cleo
Basic. Zie de elek trische schema's voor een correcte aansluiting .
Er is een aansluiting voor de aardedraad aanwez ig. Lok ale en nationale voorschriften
dienen te worden nageleefd.
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Elektrisch schema Cleo Basic 422
Alle w erkzaamheden moeten volgens de plaatselijke voorschriften uitgevoerd w orden
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Elektrisch schema Cleo Basic 834 & 1534
Alle w erkzaamheden moeten volgens de plaatselijke voorschriften uitgevoerd w orden
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Elektrisch schema Cleo Basic 2364 & 3264 & 4564
Alle w erkzaamheden moeten volgens de plaatselijke voorschriften uitgevoerd w orden
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Inbedrijfstelling
Voorbereidingen
Voer de inbedrijfstelling uit conform DIN VDE 0100 T560 en T610 en de in de
handleiding opgenom en voorschriften.
Veiligheidsvoorschrift
De veiligheidsvoorschriften voor de eindgebruiker moeten bij de entree van de cabine
in het zicht worden geplaat st.
Voorbereidingen voor het in bedrijf nemen
De watertoevoer, leidingen en slangen, wateruitlaat, stoomleiding en elektrische
bedrading m oeten door vakkundig personeel volgens de plaatselijk e installatie - en
veiligheidsvoorschriften en in overeenstemmi ng m et de schema's worden gemonteerd.
• Het apparaat moet correct worden aangesloten zoals in hoofdstuk ‘Installatie‘
is omschreven.
• Open de aanvoerleiding en schak el de hoofdschakelaar in.
De stoomgenerator is nu gereed voor een door de gebruik er gekozen
besturingsmanier.
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Inbedrijfstelling
Temperatuur instellen

De tem peratuur k an ingesteld worden tussen de 25 ºC en 55ºC op de geschaalde
potentiom eter op de Cleo Basic. De instelbare parameters zijn alleen bedoe ld voor
optim alisatie van het systeem en k unnen alleen ingesteld worden door een specialist.
Draai de k nop om de temperatuur in te stellen tegen de k lok in voor een hogere
tem peratuur en met de k lok mee voor lagere temperatuur.
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Stoomfunctie
Voordat de stoomfunctie gebruik t k an worden moeten de voorbereidende
werk zaam heden van pagina 34 zijn uitgevoerd. Daarna kan de hoofdschak elaar
worden ingesteld op "I" (aan).
De automatische stoomfunctie
Na het instellen van de stoomfunctie e n temperatuur kan de stoomgenerator in gebruik
worden genom en. W anneer het automatische programma wordt opgestart, worden de
leegloop- en vulk lep geactiveerd en de cilinder gevuld. W anneer het water de
electroden bereik t, begint de verwarm ingsstroom het wa ter te verhitten tot er stoom
ontstaat. Afhankelijk van waterk waliteit en de geleiding van het leidingwater wordt bij
de eerste k eer starten van een nieuwe cilinder een startfase doorlopen. Pas na enige
tijd bereik t de generator de nominale capaciteit. W anneer de startfase eenm aal
doorlopen is, zal bij een volgende start de nominale capaciteit snel worden bereik t. Bij
iedere nieuwe cilinder dient u m et deze startfase rekening te houden.
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Inbedrijfstelling
Opties
De geurstofpomp
De werk ing van de geurstofpom p k an door een codeerschak elaar met de hand bediend
worden d.m .v. de elektronica in een grote variatie van pulsen en intervallen.
De geurstofpomp slaat autom atisch aan op het m oment dat de cabinetem peratuur
30ºC heeft bereik t.
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Onderhoud
Onderhoud
Schak el voorafgaand aan de werk zaam heden de voeding uit.
Zet de werkschak elaar uit en draai de watertoevoer dicht.
Gevaar voor hoge tem peraturen.Gevaar voor verbranding. W acht met de
werk zaam heden tot de stoomg enerator afgekoeld is.
Stoom cilinder, afvoers ystemen en stoomleidingen m oet worden gecontroleerd
op lekk en en m oet en, indien nodig, worden gereinigd of onderhouden.
Gebruik een vochtige doek . Gebruik geen chemicaliën, zuren, azijn etc. bij het
schoonmaken. Het gebruik van deze producten k an leiden tot schuimvorming in
de cilinder en kan een negatieve invloed op de juiste werk ing.

Verw ijderen van de stoomcilinder:
1. Gebruik de handmatige waterafvoer om de cilinder leeg te laten lopen :
Zet de stroom aan door de hoofdschak elaar op “I“ te zetten. Druk op de handm atige
waterafvoer knop. W acht tot de cilinder helemaal is leeggelopen . Druk op op de
handm atige waterafvoer k nop om het uitlaatventiel af te sluiten. Schakel de voeding
uit door de hoofdschakel aar op “O“ te zetten.
2. a) Ontk oppel de stoomslang
b) Ontkoppel de stekker van de sensor en de stekkers van de elek troden
van de cilinder.
* Kijk op pagina 41 voor stoom generator type specifieke stekker com binaties.
c) Verwijder de klemmen aan de zijk ant van de cilinder.
d) Duw de cilinder uit het uilaatventiel.
Het schoonmaken van de cilinder :
Verwijder het filter en spoel deze schoon m et water . Spoel de cilinder schoon met
water en zorg dat er geen los gruis achterblijft. Gebruik schoon water .
De aanslag op de electroden moet niet worden verwijderd .
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Het (terug) plaatsen van een cilinder :
Positioneer de O-ring van het uitlaatventiel op de juiste positie. De O -ring moet in
goede staat verkeren. Bevochtig de O -ring pakkingen voor het plaatsen van de
cilinder. Gebruik hiervoor water en geen smeerm iddel of vet.
Herhaal de stappen op pagina 40 in om gekeerde volgorde :
d) Plaats de nieuwe cilinder in het uitlaatventiel .
c) Zet de klemmen terug om de cilinder te fixeren .
b) Sluit de stekker van de sens or en de stekkers van de ektroden aan.
* Kijk op de onderstaande afbeelding voor stoom generator type specifieke stekker
combinaties.
a) Sluit de stoomslang aan m et een slangk lem .
Schak el de stroom aan. Voer een test met stoom uit. Controleer alle afdicht ingen en
controleer het functioneren van de stoomcilinder. Maak een aantek ening van de
vervanging stoomcilinder .
Stoom generator type specifiek e stekker combinaties :
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Onderhoud
Schoonmaken of vervangen van het uitlaatventiel

Schak el voorafgaand aan de werk zaam heden de voeding uit.
Zet de werkschak elaar uit en draai de watertoevoer dicht.
Gevaar voor hoge tem peraturen.Gevaar voor verbranding. W acht met de
werk zaam heden tot de stoomgenerator afgekoeld is.
Stoom cilinder, afvoers ys temen en stoomleidingen m oet worden gecontroleerd
op lekk en en m oet en, indien nodig, worden gereinigd of onderhouden.
Gebruik een vochtige doek . Gebruik geen chemicaliën, zuren, azijn etc. bij het
schoonmaken. Het gebruik van deze producten k an leiden tot schuimvorming in
de cilinder en kan een negatieve invloed op de juiste werk ing.

Het uitlaatventiel
Het uitlaatventiel is uitgerust m et een filter . Het filter moet schoongehouden worden
om water ongehinderd te laten stromen.
Schoonmaken van het uitlaa tventiel:
Het uitlaatventiel en de afvoerwatergootk unnen worden verwijderd nadat de
bevestigingsschroeven zijn losgedraaid . Schroef de magneetspoel los en reinig alle
onderdelen. Spoel de waterafvoerleiding grondig schoon. Kontroleer stoom - en
condensaatslangen en vervang ze zo nodig. Kontroleer of de schroeven van de
slangk lemmengoed zijn vastgedraaid .
Vervangen van het uitlaatventiel:
Positioneer de O -ring van het uitlaatventiel op de juiste positie. De O -ring moet in
goede staat verkeren. Bevochtig de O-ring pakkingen voor het plaatsen van de
cilinder. Gebruik hiervoor water en geen smeerm iddel of vet.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Schroef de bevestigingsschroeven los .
Ontkoppel de waterslang .
Koppel de waterslang m et de slangk lem aan het nieuwe uitlaatventiel.
Positioneer het uitlaatventiel en schroef vast met 2 schroeven .
Plaats de cilinder in het ventiel en zorg dat alles goed aangesloten is.
Zet de voeding aan en voer een test met stoom uit. Controleer alle afdichtingen en
controleer het functioneren van het uitlaatventiel.
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Onderhoud
Service onderdelen
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Onderhoud
Service onderdelen
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Handleiding voor de eindgebruiker
veiligheidsmaatregelen

Zonder toezicht en zonder instructies wordt het gebruik van de cabine voor
de volgende personen afgeraden:
• Kinderen
• Volwassenen m et een ps ychische, m entale en / of zintuiglijk e beperk ingen.
• Personen die niet geïnstrueerd zijn in het veilig gebruik van de
stoomcabine.
• Personen onder invloed van alcohol of drugs.
Verwijder mak e-up voor het gebruik van de stoomcabine
Het meebrengen van elektronische apparatuur in de cabine wordt
ten strengste afgeraden!
Gevaar voor hoge temperaturen
De stoom inlaat en haar naaste omgeving zijn heet. Niet aanraken i.v.m.
verbrandingsgevaar. Rechtstreek s contact m et de hete damp k an gevaar voor
brandwonden veroorzaken. Zorg ervoor dat het etik et ‘Gevaar voor hoge
tem peraturen’ wordt aangebracht op de stoom inlaat glazen afdek plaat.
Gevaar voor uitglijden
Vloeren en oppervlak ten k unnen glad zijn als het nat is.
Lees de instructies goed voordat u de stoomcabine gebruikt!
Maxim um verblijf in de stoomcabine: 20 m in (max 3 sessies m et een pauze
van 20 m inuten tussen elk e sessie om af te koelen.)
Vochtigheid in de stoomcabine: 100%
Maxim ale temperatuur in de stoomcabine: 60 °C

Algemeen gebruik
Tips voor het gebruik:
• Mensen met een beperk ing mogen alleen gebruik maken van de stoomcabine onder
toezicht en m et extreme voorzichtigheid.
• Neem eerst contact op m et uw arts als u gezondheidsproblemen heeft.
• De deur opent naar de buitenk ant van de cabine. De deur naar binnen duwen k an
leiden tot beschadiging van de deur of de scharnieren.
• Kinderen mogen de generator alleen onder toezicht gebruiken, gebeurt dit niet, valt
dit onder onjuist gebruik.
• Gebruik alleen essentiële olie die is geregistreerd bij Nederlandse Voedsel - en
W arenautoriteit (NVW A).
Voorbeelden hoe niet te gebruiken
• De Cleo Basic stoomgenerator mag niet worden gebruik t in openbare ruimtes.
• Kinderen mogen niet zonder toezicht in de stoo m douche cabine worden gelaten.

Gevaar voor hoge temperaturen !
De stoom inlaat en haar naaste omgeving zijn heet.

Niet klimmen met hulpmiddelen in de cabine.
Klimmen met hulpm iddelen k an leiden tot gevaarlijke situaties
en schade aan de cabine.
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Handleiding voor de eindgebruiker
Operationele berichten

De Cleo Basic stoom generator zijn uitgerust met 2 kleuren LED op het paneel.
De LED rapporteert de werk ing als volgt :
LED groen

> Stoomfunctie

LED k nipperend groen

> Signaal voor cilinder onderhoud

LED rood-rood-rood, rood-rood-rood

> Maxim um waterniveau bereik t in de cilinder

LED k nipperend rood

> De watertoevoer is onderbroken
(generator schakelt autom atisch uit)

LED rood

> Overstroom gedetecteerd
(generator schakelt autom atisch uit)

LED rood-groen-rood-groen

> De waterafvoer is handm atig opengezet

LED rood-rood-groen,
rood-rood-groen

> De tem peratuursensor is niet aangesloten
of de verbinding is onderbroken
(generator schakelt autom atisch uit)

Alle onderhoudsberichten en werk zaam heden moeten worden gedocumenteerd.
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Conformiteitsverklaring
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Montage en i nstallatiehandlei ding Pr oline Square .
W i j b e h o u d e n o n s h e t r e c h t v o o r o m t e c h n i s c h e v e r a n d e r i n g e n e n p r i n t i n g - g e r e l a t e e r d e k l e u r a f wi j k i n g e n a a n t e p a s s e n .
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