


ประโยชนของการอบไอน้ํา

• หองอบไอนํ้าจะทําใหคุณหายใจไดโลงสบายมากข้ึน

• ความช้ืนท่ีมาจากไอนํ้าจะชวยเปดเยื่อบุผิวในชองจมูก ซึ่งจะชวยบรรเทาความกดดัน

ภายในรายกาย

• ชวยลดเมตาโปลิซึ่ม ทําใหเผาผลาญไขมันไดดีขึ้น

• เหงื่อชวยขับสารพิษในรางกายออกมา

• ไอนํ้ายังชวยขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวออกไปอีกดวย ซึ่งดีมากกับผูท่ีเปนสิว

• ผอนคลายกลามเน้ือ

• ชวยบรรเทาการอักเสบในระบบทางเดินหายใจใหดีขึ้น

HGX – Steam Generator

Harvia Steam HGX-Lower power for family 

use . Harvia HGX is a compact, yet efficient steam 

generator for private and spa use. The main design 

principles have been reliability, trouble-free operation 

and the relaxing steam bath experience. Harvia HGX is 

an oasis of relaxation and good feeling. Let the humid 

heat pamper your senses and forget time and rush for a 

moment.

Model Power kW
Steam output 

capacity (kg/h)

Room Size (m3)
(Tiles Light Wall, Not 

Ventilated)

230 V 1N 440 V 3N

Cable (mm2) Fuse (A) Cable (mm2) Fuse (A)

HGX2 2.2 2.0 2-4 3 x 1.5 10 -

HGX45 4.5 5.5 2-6 3 x 6 25 5 x 1.5 3 x 10

HGX60 5.7 7.6 3-9 3 x 6 25 5 x 1.5 3 x 10

HGX90 9.0 12.0 7.5-14 - 5 x 2.5 3 x 16

HGX11 10.8 14.6 12-17 - 5 x 2.5 3 x 16

HGX15 15.0 20.1 14-23 - 5 x 6 3 x 25

The Health Benefits of Steam

• The steam room helps to open up airways which improves your 

breathing and alleviates congestion.

• The wet heat from the steam room thins and opens the mucous 

membranes in the body, which helps to relieve the pressure.

• The steam room also Increases metabolism and can aid with weight loss.

• The sweat also helps to remove toxins and cleanses the body.

• The steam also helps to clear out any impurities from the skin which is 

especially good for those who have acne.

• Relaxes muscles

• Relieves inflammation and congestion of upper respiratory mucous 

membranes

                    Harvia HGX เปนเครื่องขนาดกะทัดรัดใชสําหรับ
ครอบครัว แตยังสามารถผลิตไอนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะ
สําหรับสปาสวนตัว ซึ่งออกแบบใหผลิตไอนํ้ามีความทนทาน ไร
ปญหา ออกแบบใหผูใชรับประสบ การณในการอบไอนํ้าท่ีดี ใหคุณได
พบกับความผอนคลายและความรูสึกท่ีดีในการอบไอน้ํา ชวยลด
ความเครียดและทําใหสมองปลอดโปรง

1. Control panel

2. Temperature sensor

3. Steam pipe

4. Steam nozzle

5. Water supply pipe

6. Water supply pipe valve

7. Discharge water pipe

8. Discharge valve

9. Floor drain

10. Overpressure valve

11. Connection cable

12. Fragrance pump (optional)


