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Ηλεκτρικοί θερμαντήρες
Electric heaters

Θερμαντήρας σάουνας, Helo RING WALL II STJ
Sauna heater, Helo RING WALL II STJ

Ο RING WALL είναι ένας εκπληκτικός θερμαντήρας φυσικής πέτρας, κατάλληλα σχεδιασμένος για σάουνες οι-
κογενειακού μεγέθους αλλά ακόμα και για μικρές ιδιωτικές σάουνες. Παρά τη μεγάλη χωρητικότητά του σε κάρ-
βουνο, (37 κιλά), ο RING WALL εγκαθίσταται στο τοιχίο και έτσι εξοικονομείται αρκετός χώρος μέσα στη σάουνα. 
Ο RING WALL είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους εκτιμούν την πρακτικότητα, τον κλασικό σχεδιασμό και 
τον απαλό, απολαυστικό ατμό ενός θερμαντήρα φυσικής πέτρας. Αυτός ο θερμαντήρας προσφέρει παράλληλα 
όλα τα πλεονεκτήματα και την εξοικονόμηση χώρου αφού καταλαμβάνει λιγότερο από μισό τετραγωνικό μέτρο 
πατώματος, συμπεριλαμβανομένων και των αποστάσεων ασφαλείας.
Οι θερμαντήρες RING WALL είναι κατάλληλοι για σάουνες μεγέθους από 4 έως 13 m3 και με ελάχιστο ύψος  
190 cm. Διαστάσεις, (ΠxΥxΒ): 445 x 550 x 350 mm.

The RING WALL is an impressive natural stone heater, well suited for family-sized or even small 
residential saunas. Despite it’s large stone capacity (37 kg) RING WALL is installed to the wall and is 
therefore a real space-saver. RING WALL is an excellent choice for those who appreciate practicality, 
classy design and the soft pleasant steam of natural stone heater. This heater both delivers the bene-
fits, and only takes up less than half square meter of floor space and that’s including safety clerances!
RING WALL heaters are suitable for saunas with a capacity of 4-13 m3 and with minimum height of  
190 cm. Dimensions (WxHxD): 445 x 550 x 350 mm.

RING WALL II STJ, με εντοιχισμένη μονάδα ελέγχου και  χρονοδιακόπτη 9+3h
RING WALL II STJ, with built in control unit and timer 9+3h

Mοντέλο
Model

Article  
No kW Τάση/Φάση

Voltage/Phase

Ελάχιστο/μέγιστο  
μέγεθος

Min/max size  
of sauna

Χωρητικότητα  
σε κάρβουνα

Rock capacity
Τοποθέτηση
Mounting 

RING WALL II 45 STJ 002886 4,5 multivoltage 4-6 m³ 37 Τοιχίο
Wall

RING WALL II 60 STJ 002887 6,0 multivoltage 5-9 m³ 37 Τοιχίο
Wall

RING WALL II 80 STJ 002888 8,0 multivoltage 8-13 m³ 37 Τοιχίο
Wall
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Πίνακας ελέγχου, DIGI I
Control unit, DIGI I

Πίνακας ελέγχου, DIGI II
Control unit, DIGI II

Πίνακες ελέγχου για θερμαντήρες σάουνας
Control units for sauna heaters

Χαρακτηριστικά:

• Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων.
• Χωνευτός ή κρεμαστός στην τοποθέτηση. 
• Προκαθορισμένη λειτουργία από 0-24 h. 
• Xρόνος θέρμανσης από 1-6 h.
• Λειτουργία σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Φιλανδικά, 

Σουηδικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά).
• 4 ατομικά προγράμματα χρήσης.
• Θερμοκρασία.
• Διακόπτης φωτιστικών.
• Ανεμιστήρας.
• Μέγεθος (ΜxΥxΠ): 138 x 173 x 34 mm.
• Παρέχεται καλώδιο σύνδεσης 10 m.

Specifications:

• Digital, LCD display. 
• Embedded/surface mounted. 
• 0-24 h preset time.
• 1-6 h heating time.
• 5 operation languages  

(Finnish, Swedish, English, German, Dutch).
• 4 individual bathing programmes.
• Temperature.
• Lights' switch.
• Fan. 
• Size (WxHxD): 138 x 173 x 34 mm.
• Includes 10 m connection cable.

Χαρακτηριστικά:

• Χωνευτός ή κρεμαστός στην τοποθέτηση. 
• Προκαθορισμένη λειτουργία από 0-24 h. 
• Θερμοκρασία. 
• Διακόπτης φωτιστικών.
• Ανεμιστήρας. 
• Μέγεθος (ΜxΥxΠ): 138 x 173 x 34 mm.
• Παρέχεται καλώδιο σύνδεσης 10 m. 

Specifications:

• Embedded/surface mounted. 
• 0-24 h preset time. 
• Temperature. 
• Lights’ switch. 
• Fan. 
• Size (WxHxD): 138 x 173 x 34 mm.
• Includes 10 m connection cable.

Πίνακας ελέγχου, OT2 PLE
Control unit, OT 2 PLE

Χαρακτηριστικά:

• Λειτουργία προγραμματισμού από 0-24 h. 
• Χρόνος θέρμανσης από 1-6 h.
• Διακόπτης φωτιστικού on/off.
• Ρύθμιση της θερμοκρασίας.
• Ψηφιακή προβολή της θερμοκρασίας.
• 400V-3N.

Specifications:

• 0-24 h preset feature.
• 1-6 h heating time.
• Light switch on/off.
• Regulation of temperature.
• Digital showing of temperature.
• 400V-3N.
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Πίνακες ελέγχου για θερμαντήρες σάουνας
Control units for sauna heaters

Κουτί σύνδεσης, WE 4
Contactor box, WE 4

Κουτί σύνδεσης, WE 5
Contactor box, WE 5

Πίνακας ελέγχου, OT2 PS-3
Control unit, OT2 PS-3

Πίνακας ελέγχου, OT2 PS-1
Control unit, OT2 PS-1

Χαρακτηριστικά:

• Λειτουργία προγραμματισμού από 0-8 h.
• Χρόνος θέρμανσης 1-4 h ή 1-12 h 

(χωρίς προ-ρύθμιση).
• Διακόπτης φωτιστικού.
• 230V-1N.
• Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
• Διαθέσιμο σε 2 χρώματα πλαισίου: λευκό και χρωμέ.
• Προμηθεύεται με αισθητήρα OLET 6-1 & 5 m 

καλώδιο.
• Ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Specifications:

• 0-8 h preset time.
• 1-4 h or 1-12 h heating time  

(without preselection).
• Light switch on/off.
• 230V-1N.
• Installation outside the sauna room.
• Two frame colours: white and chrome.
• Supplied with sensor OLET 6-1 & 5 m cable.
• Regulation of temperature.

Χαρακτηριστικά:

• Λειτουργία προγραμματισμού από 0-8 h. 
• Χρόνος θέρμανσης 1-4 h ή 1-12 h.
• Διακόπτης φωτιστικού on/off.
• 400V-3N.
• Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
• Διατίθεται με αισθητήρα OLET 6-1 & 5 m καλώδιο.
• Ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Specifications:

• 0-8 h preset feature.
• 1-4 h or 1-12 h heating time. 
• Light switch on/off.
• 400V-3Ν.
• Installation outside the sauna room.
• Supplied with sensor OLET 6-1 & 5 m cable.
• Regulation of temperature.

Χαρακτηριστικά:

• 3,0-15,0 kW.
• Eγκατάσταση έξω από την καμπίνα της 

σάουνας. 
• 400V-3N.

Specifications:

• 3,0-15,0 kW.
• Installation outside the sauna room. 
• 400V-3N. 

Χαρακτηριστικά:

• 18,0-26,0 kW.
• Eγκατάσταση έξω από την καμπίνα της 

σάουνας. 
• 400V-3N.

Specifications:

• 18,0-26,0 kW.
• Installation outside the sauna room. 
• 400V-3N. 
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Μοντέλο
Model Article No Περιγραφή 

Description
Για μοντέλα 
For models

DIGI I 000027 Πίνακας ελέγχου
Control unit

• SKLE (9-15 KW) 
• SKLA (18-26 KW)
• OCTA (9-15 KW)

DIGI II 000026 Πίνακας ελέγχου
Control unit

• SKLE (9-15 KW) 
• SKLA (18-26 KW)
• OCTA (9-15 KW)

OT2 PLE 001291 Πίνακας ελέγχου 
Control unit • CUP D (4,5-9 KW)

OT2 PS-3 001378 Πίνακας ελέγχου
Control unit • CUP D (4,5-9 KW)

 OT2 PS-1 001367 Πίνακας ελέγχου
Control unit • CUP D (4,5-9 KW)

WE 4 001320 Κουτί σύνδεσης
Contαctor box

• SKLE (9-15 KW)
• OCTA (9-15 KW)

WE 5 001324 Κουτί σύνδεσης
Contαctor box • SKLA (18-26 KW)

Πίνακες ελέγχου για θερμαντήρες σάουνας
Control units for sauna heaters


