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Niniejsza instrukcja instalacji i eksploatacji jest 
przeznaczona dla właścicieli sauny lub osób odpo-
wiedzialnych za saunę, jak również dla elektryków 
odpowiedzialnych za podłączenie elektryczne pieca. 
Po zakończeniu instalacji osoba odpowiedzialna po-
winna przekazać niniejszą instrukcję właścicielowi 
sauny lub osobie odpowiedzialnej za jej eksploata-
cję. Przed rozpoczęciem eksploatacji pieca należy 
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Piec służy do ogrzewania kabiny sauny do 
odpowiedniej temperatury kąpieli. Pieców nie wolno 
używać do żadnych innych celów.

Gratulujemy Państwu dobrego wyboru!

Gwarancja:
• Okres gwarancji na piece i urządzenia sterujące 

stosowane w saunach przeznaczonych do użytku 
w domach jednorodzinnych wynosi dwa (2) lata.

• Okres gwarancji na piece i urządzenia sterujące 
stosowane w saunach przeznaczonych do użytku 
w mieszkaniach znajdujących się w domach 
wielorodzinnych wynosi jeden (1) rok.

• Gwarancja nie obejmuje usterek wynikłych z nie 
przestrzegania instrukcji montażu, użytkowania 
lub prac konserwacyjnych.

• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych 
na skutek użycia innych kamieni niż zalecane 
przez producenta pieca.

Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro 
majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, 
tak i pro elektrotechnika zodpovědného za montáž 
topného tělesa. Po dokončení montáže předá osoba 
zodpovídající za montáž tyto pokyny majiteli sauny 
nebo osobě, která je za její provoz zodpovědná. Před 
použitím topného tělesa si důkladně přečtěte návod 
k použití.

Topné těleso je určeno k vytápění domácich saun na 
provozní teplotu. Topné těleso se nesmí používat k 
žádnému jinému účelu.

Blahopřejeme Vám k vaší volbě!

Záruka:
• Záruční doba, poskytovaná na topná tělesa 

a ovládací zařízení používaná v saunách a 
využívaných rodinami, je dva (2) roky.

• Záručni doba, poskytovaná na topná tělesa 
a ovládací zařízení používaná v saunách 
využívaných hromadně více obyvateli domu je 
jeden (1) rok.

• Záruka se nevztahuje na závady zpusobené 
nesprávnou instalací, nesprávným používáním 
nebo nesprávnou údržbou.

• Záruka se nevztahuje na závady zpusobené 
používáním kamenu, které nejsou doporucené 
výrobcem saunových kamen.
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Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, tak i pro 
elektrotechnika zodpovědného za montáž topného tělesa. Po dokončení montáže předá osoba zodpovídající za 
montáž tyto pokyny majiteli sauny
nebo osobě, která je za její provoz zodpovědná. Před použitím topného tělesa si důkladně přečtěte návod k použití.

Topné těleso je určeno k vytápění domácích saun na provozní teplotu. Topné těleso se nesmí používat k 
žádnému jinému účelu.

Blahopřejeme Vám k vaší volbě!

Záruka:

•  Záruční doba, poskytovaná na topná tělesa a ovládací zařízení používaná v saunách a využívaných
   rodinami, je dva roky.
•  Záruční doba, poskytovaná na topná tělesa a ovládací zařízení používaná v saunách využívaných 
   hromadně více obyvateli domu je jeden rok.
•  Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou instalací, nesprávným používáním nebo
   nesprávnou údržbou.
•  Záruka se nevztahuje na závady způsobené používáním kamenu, které nejsou doporučené výrobcem
   saunových kamen.
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1. EKSPLOATACJA GRZEJNIKA

1.1. Uk³adanie kamieni u¿ywanych w saunie
Do grzejnika elektrycznego w saunie nale¿y u¿ywaæ 
kamieni o ¶rednicy 4–8 mm. Powinny to byæ pe³ne blocz-
ki kamienne, specjalnie przeznaczone do grzejników 
saunowych. Do grzejnika nie nale¿y nigdy u¿ywaæ 
lekkich, porowatych „kamieni” ceramicznych ani wy-
konanych z miêkkiego steatytu. U¿ycie takich kamieni 
mo¿e spowodowaæ nadmierny wzrost temperatury 
rezystorów i w rezultacie ich przepalenie. 

Przed u³o¿eniem nale¿y zmyæ z kamieni py³ kamienny. 
Kamienie nale¿y uk³adaæ w przeznaczonej do tego 
komorze nad rusztem miêdzy elementami grzejnymi 
tak, aby opiera³y siê o siebie nawzajem. Kamienie nie 
mog± le¿eæ bezpo¶rednio na elementach grzejnych.

Kamieni nie nale¿y uk³adaæ zbyt ciasno, nale¿y 
pozostawiæ miejsce na przep³yw powietrza przez grzej-
nik. Nale¿y je uk³adaæ lu¼no i nie wpychaæ ich miêdzy 
elementy grzejne. Bardzo ma³ych kamieni w ogóle nie 
powinno siê wk³adaæ do grzejnika.

Kamienie powinny ca³kowicie przykrywaæ elementy 
grzejne, nie mog± jednak tworzyæ wysokiego stosu nad 
grzejnikiem (patrz rys. 1).

Kamienie pêkaj± i rozpadaj± siê w miarê u¿ywania. 
Dlatego nale¿y je przek³adaæ nie rzadziej ni¿ raz na rok, 
a nawet czê¶ciej, je¶li z sauny korzystamy intensyw-
nie. Przy okazji przek³adania kamieni nale¿y usun±æ 
od³amki zalegaj±ce na dnie grzejnika, a popêkane ka-
mienie zast±piæ nowymi. 

Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych 
stosowaniem kamieni innych, ni¿ zalecane przez pro-
ducenta grzejnika. Podobnie gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeñ spowodowanych popêkanymi kamienia-
mi lub u¿yciem kamieni zbyt ma³ych, blokuj±cych 
przep³yw powietrza przez grzejnik.

Do komory grzejnika przeznaczonej do uk³adania ka-
mieni nie wolno wk³adaæ ¿adnych przedmiotów, które 
mog³yby zak³óciæ przep³yw powietrza przez grzejnik, 
tj. zmieniæ natê¿enie lub kierunek przep³ywu powie-
trza, podobnie na grzejniku lub w jego pobli¿u nie 
wolno umieszczaæ ¿adnych przedmiotów zak³ócaj±cych 
obieg powietrza. Zak³ócenie przep³ywu powietrza 
mo¿e doprowadziæ do nadmiernego wzrostu tempera-
tury rezystorów i w rezultacie spowodowaæ zapalenie 
siê powierzchni ¶cian!

1.2. Nagrzewanie sauny, sauna zwyk³a
Przed w³±czeniem grzejnika zawsze trzeba sprawdziæ, 
czy na grzejniku lub w jego pobli¿u nie znajduj± siê 
¿adne przedmioty. Patrz punkt 1.8. – „Ostrze¿enia”.

Nowy grzejnik, w³±czony po raz 
pierwszy, wraz z kamieniami wydzie-
la charakterystyczny zapach. Aby go 
usun±æ, trzeba dobrze przewietrzaæ 
pomieszczenie sauny.

Zadaniem grzejnika jest podnie-
sienie temperatury w pomieszczeniu 
sauny oraz rozgrzanie kamieni do 
takiej temperatury, jakiej wymaga 
w³a¶ciwe korzystanie z sauny. Je¶li 
moc grzejnika jest prawid³owo do-
brana do wielko¶ci sauny, nagrzanie 
prawid³owo izolowanego cieplnie 
pomieszczenia do tej temperatury 
trwa oko³o godziny (patrz punkt 
2.1. – „Materia³y ¶cienne i izolacyjne 

Rys. 1.  Uk³adanie kamieni w grzejniku
Obrázek 1.  Skládání saunových kamenů

1. NÁVOD K POUŽITÍ

1.1. Skládání saunových kamenů
Saunové kameny pro elektrická kamna by měly mít 
průměr 4-8 cm. Kameny do kamen by měly být pevné 
kamenné bloky speciálně určené pro použití v kamnech. 
V kamnech by neměly být používány žádné lehké porézní 
keramické „kameny“ stejné velikosti ani měkké krupníky, 
protože mohou způsobit, že teplota odporu vystoupí 
příliš vysoko, což může vést k poškození odporu.

Prach z kamenů by měl být před skládáním kamenů 
odstraněn umytím. Kameny je třeba naskládat do 
prostoru pro kameny nad roštem mezi topná tělesa 
(odpory) tak, aby se kameny navzájem o sebe opíraly. 
Hmotnost kamenů nesmí spočívat na topných tělesech.

Kameny by neměly být příliš naskládány příliš natěsno, 
aby vzduch mohl proudit kamny. Viz obr. 1. Kameny by 
měly být volně uloženy a neměly by být zaklíněny mezi 
topnými tělesy. Do kamen by se vůbec neměly vkládat 
velmi malé kameny.

Kameny by měly zcela zakrývat topná tělesa. Nicméně 
by na tělesech neměly vytvářet vysokou hromadu. 

Kameny se při použití rozkládají. Proto by měly být 
přeskládány alespoň jednou ročně nebo dokonce častěji, 
pokud je sauna často používána. Zároveň by měly být ze 
spodní části kamen odstraněny případné úlomky kamenů 
a rozpadlé kameny by měly být vyměněny za nové.

Tato záruka se nevztahuje na poruchy, které vzniknou 
v důsledku používání kamenů, které výrobce zařízení 
nedoporučuje. 

Záruka se nevztahuje ani na poruchy způsobené 
rozpadlými nebo příliš malými kameny, které blokují 
větrání kamen.

Do prostoru pro kameny uvnitř kamen se nesmějí 
umisťovat předměty nebo zařízení, které by mohly měnit 
množství nebo směr vzduchu, který kamny proudí, což 
způsobí, že teplota odporu se zvýší příliš vysoko, což 
může způsobit vznícení povrchů stěn!

1.2. Vytápění sauny, normální sauna
Než kamna zapnete, vždy zkontrolujte, že se na jejich 
povrchu ani v určené bezpečné vzdálenosti od nich 
nenachází žádný předmět. Viz bod 1.8. „Varování“.

Když kamna zapněte poprvé, tak kamna i kameny 
vydávají zápach. Abyste se zápachu zbavili, je třeba 
saunu účinně větrat.

Účelem kamen je zvýšit teplotu sauny a saunových 
kamenů na požadovanou teplotu saunování. Je-li výkon 
kamen pro saunu odpovídající, bude trvat přibližně 
hodinu, než správně odizolovaná sauna dosáhne této 
teploty. Viz bod 2.1. Vhodná teplota v sauně je přibližně 

+65 °C až +80 °C.
Saunové kameny normálně 

d o s á h n o u  p o ž a d o v a n é 
saunovací teploty ve stejnou 
chvíli jako sauna. Pokud je výkon 
kamen příliš velký, vzduch v 
sauně se bude ohřívat velmi 
rychle, zatímco teplota kamenů 
může zůstat nedostatečná. V 
důsledku toho voda vylitá na 
kameny proteče přes ně. Na 
druhé straně, pokud je výkon 
kamen pro saunu příliš nízký, 
sauna se bude pomalu ohřívat a 
osoby v sauně se můžou snažit 
zvýšit teplotu sauny vylitím vody 

Saunové kameny pro elektrická kamna by měly mít průměr 4-8 cm. Kameny do kamen by měly být pevné
kamenné bloky speciálně určené pro použití v kamnech. V kamnech by neměly být používány žádné lehké 
porézní keramické „kameny“ stejné velikosti ani měkké kameny, protože mohou způsobit, že teplota odporu 
vystoupí příliš vysoko, což může vést k poškození. 
   Prach z kamenů by měl být před skládáním kamenů
odstraněn umytím. Kameny je třeba naskládat do prostoru pro kameny nad roštem mezi topná tělesa (odpory) 
tak, aby se kameny navzájem o sebe opíraly. Hmotnost kamenů nesmí spočívat na topných tělesech. 
   Kameny by neměly být příliš naskládány příliš natěsno, aby vzduch mohl proudit kamny. Viz obr. 1. Kameny 
by měly být volně uloženy a neměly by být zaklíněny mezi topnými tělesy. Do kamen by se vůbec neměly 
vkládat velmi malé kameny.
   Kameny by měly zcela zakrývat topná tělesa. Nicméně by na tělesech neměly vytvářet vysokou hromadu.
Kameny se při použití rozkládají. Proto by měly být přeskládány alespoň jednou ročně nebo dokonce častěji,
pokud je sauna často používána. Zároveň by měly být ze spodní části kamen odstraněny případné úlomky 
kamenů a rozpadlé kameny by měly být vyměněny za nové. 
   Tato záruka se nevztahuje na poruchy, které vzniknou v důsledku používání kamenů, které výrobce zařízení
nedoporučuje. Záruka se nevztahuje ani na poruchy způsobené rozpadlými nebo příliš malými kameny, které 
blokují větrání kamen.
   Do prostoru pro kameny uvnitř kamen se nesmějí umisťovat předměty nebo zařízení, které by mohly měnit
množství nebo směr vzduchu, který kamny proudí, což způsobí, že teplota odporu se zvýší příliš vysoko, což
může způsobit vznícení povrchů stěn! 

Než kamna zapnete, vždy zkontrolujte, že se na jejich povrchu ani v určené bezpečné vzdálenosti od nich
nenachází žádný předmět. Viz bod 1.8. „Varování“. 
   Když kamna zapněte poprvé, tak kamna i kameny
vydávají zápach. Abyste se zápachu zbavili, je třeba saunu účinně větrat.
   Účelem kamen je zvýšit teplotu sauny a saunových kamenů na požadovanou teplotu saunování. Je-li výkon
kamen pro saunu odpovídající, bude trvat přibližně hodinu, než správně odizolovaná sauna dosáhne této
teploty. Viz bod 2.1. Vhodná teplota v sauně je přibližně +65 °C až +80 °C.
   Saunové kameny normálně dosáhnout požadované saunovací teploty ve stejnou chvíli jako sauna. Pokud je 
výkon kamen příliš velký, vzduch v sauně se bude ohřívat velmi rychle, zatímco teplota kamenů může zůstat 
nedostatečná. V důsledku toho voda vylitá na kameny proteče přes ně. Na druhé straně, pokud je výkon
kamen pro saunu příliš nízký, sauna se bude pomalu ohřívat a osoby v sauně se můžou snažit zvýšit teplotu 
sauny vylitím vody na kameny. Voda ale rychle ochladí kameny a po nějaké době nebude sauna dostatečně 
teplá a kamna nebudou schopna zajistit dostatečné teplo.
   Aby bylo saunování příjemné, výkon kamen by měl být pečlivě zvolen tak, aby odpovídal velikosti sauny. Viz 
bod 2.3. „Výkon kamen“.

1. NÁVOD K POUŽITÍ

1.1. Skládání saunových kamenů

1.2. Vytápění sauny, normální sauna

1. NÁVOD K POUŽITÍ
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stosowane w saunach”). W³a¶ciwa temperatura w po-
mieszczeniu sauny wynosi +65 – +80 °C.

Kamienie u¿ywane w saunie osi±gaj± wymagan± 
temperaturê k±pieli jednocze¶nie z ca³ym pomiesz-
czeniem sauny. Je¿eli moc grzejnika bêdzie zbyt du¿a, 
powietrze w saunie nagrzeje siê bardzo szybko, a tem-
peratura kamieni mo¿e nadal byæ niedostateczna; w 
konsekwencji woda wylana na kamienie mo¿e po nich 
¶ciec na dó³. Je¶li za¶ moc grzejnika jest zbyt ma³a w 
stosunku do wielko¶ci pomieszczenia sauny, bêdzie 
ono nagrzewaæ siê bardzo powoli, a k±pi±cy siê mo¿e 
spróbowaæ podnie¶æ temperaturê polewaj±c kamienie 
wod±. Jednak¿e woda tylko bardzo szybko ostudzi ka-
mienie, wiêc po chwili sauna i tak nie bêdzie dostatecz-
nie nagrzana, a grzejnik nie bêdzie w stanie dostarczyæ 
odpowiedniej ilo¶ci energii cieplnej.

Aby k±piel w saunie by³a przyjemna i mi³a, nale¿y moc 
grzejnika starannie dobraæ do wielko¶ci pomieszczenia 
sauny. Patrz punkt 2.3.

1.2.1. Polewanie wod± rozgrzanych kamieni
Rozgrzane powietrze w saunie staje siê suche. Dlatego 
nagrzane kamienie w saunie trzeba polewaæ wod±, 
aby zwiêkszyæ wilgotno¶æ powietrza do po¿±danego 
poziomu.

Wilgotno¶æ powietrza wewn±trz kabiny sauny regu-
lujemy odpowiednio zmieniaj±c ilo¶æ wody wylewanej 
na kamienie. Przy w³a¶ciwym poziomie wilgotno¶ci 
powietrza osoby korzystaj±ce z sauny poc± siê, a jedno-
cze¶nie oddycha im siê ³atwo. Osoba za¿ywaj±ca k±pieli 
w saunie, wylewaj±c wodê na kamienie za pomoc± 
ma³ego czerpaka, powinna odczuwaæ na skórze wp³yw 
zmieniaj±cej siê wilgotno¶ci powietrza. Gdy tempe-
ratura i wilgotno¶æ powietrza s± za wysokie, osoba 
korzystaj±ca z sauny zaczyna czuæ siê nieprzyjemnie.

Przebywanie w rozgrzanej saunie przez d³u¿szy czas 
powoduje wzrost temperatury cia³a, co mo¿e byæ nie-
bezpieczne dla zdrowia.

Pojemno¶æ czerpaka wynosi 0,2 litra. Ilo¶æ wody 
jednorazowo wylewanej na kamienie nie powinna 
byæ wiêksza od 0,2 l, poniewa¿ przy polaniu kamieni 
wiêksz± ilo¶ci± wody tylko jej czê¶æ wyparuje, a reszta 
w postaci wrz±tku mo¿e rozprysn±æ siê na osoby ko-
rzystaj±ce z sauny.

Nie wolno polewaæ kamieni wod±, gdy w pobli¿u 
grzejnika znajduj± siê inne osoby, poniewa¿ rozgrzana 
para wodna mo¿e spowodowaæ oparzenia.

1.2.2. Woda u¿ywana w saunie
Woda, któr± polewa siê kamienie, powinna spe³niaæ 
wymagania okre¶lone dla czystej wody gospodarczej. 
Do czynników istotnie wp³ywaj±cych na jako¶æ wody 
nale¿±:
• zawarto¶æ cz±stek organicznych (barwa, smak, 

osad); zalecany poziom poni¿ej 12 mg/litr,
• zawarto¶æ ¿elaza (barwa, zapach, smak, osad); 

zalecany poziom poni¿ej 0,2 mg/litr,
• twardo¶æ – do najwa¿niejszych substancji 

wp³ywaj±cych na twardo¶æ wody nale¿± mangan 
(Mn) i wapñ (Ca); zalecana zawarto¶æ manganu 
0,05 mg/litr, a wapnia poni¿ej 100 mg/litr.

Woda o du¿ej zawarto¶ci wapnia pozostawia na ka-
mieniach i metalowych czê¶ciach grzejnika warstwê 
bia³ego, lepkiego osadu. Nawapnienie kamieni zmniej-
sza ich przydatno¶æ do nagrzewania.

Woda za¿elaziona pozostawia rdzawy osad na po-
wierzchni grzejnika i jego elementów, a tak¿e powo-
duje korozjê.

na kameny. Voda ale rychle ochladí kameny a po nějaké 
době nebude sauna dostatečně teplá a kamna nebudou 
schopna zajistit dostatečné teplo.

Aby bylo saunování příjemné, výkon kamen by měl být 
pečlivě zvolen tak, aby odpovídal velikosti sauny. Viz bod 
2.3. „Výkon kamen“.

1.2.1. Lití vody na zahřáté kameny
Když se vzduch v sauně ohřeje, tak je suchý. Je tedy 
nutné na zahřáté kameny lít vodu, abyste v sauně 
dosáhli vhodné hladiny vlhkosti. 

Vlhkost vzduchu v sauně je řízena množstvím vody 
vylité kameny. Správná vlhkost způsobuje, že se kůže 
osoby v sauně potí a usnadňuje dýchání. Litím vody na 
kameny s malou naběračkou by osoba v sauně měla na 
kůži cítit působení vlhkosti vzduchu. Příliš vysoká teplota 
a vlhkost vzduchu způsobí nepříjemný pocit.

Pobyt v sauně po dlouho dobu způsobuje zvýšení tělní 
teploty, což může být nebezpečné.

Maximální objem naběračky je 0,2 litru. Množství 
vody, které se vylije na kameny, nesmí překročit 0,2 l, 
protože pokud nalijete na kameny nadměrné množství 
vody, odpaří se jen část a zbytek již vařící vody se může 
rozstříknout na osoby v sauně.

Kameny nikdy nepolévejte vodou, když jsou v blízkosti 
kamen lidé, protože horká pára by jim mohla způsobit 
popáleniny.

1.2.2. Voda pro použití v sauně
Voda, která má být lita na kameny, musí splňovat 
požadavky na čistou vodu určenou pro použití v 
domácnosti. Mezi faktory, které podstatně ovlivňují 
kvalitu vody, patří:
• obsah humusu (barva, chuť, precipitáty); 

doporučený obsah nižší než 12 mg/litr.
• obsah železa (barva, zápach, chuť, precipitáty); 

doporučený obsah nižší než 0,2 mg/litr.
• tvrdost - nejdůležitějšími látkami jsou mangan (Mn) 

a vápník (Ca); doporučený obsah manganu 0,05 
mg/litr, obsah vápníku menší než 100 mg/litr.

Vápenitá voda zanechává na kamenech a kovových 
površích kamen bílou lepivou vrstvu. Kalcifikace kamenů 
zhoršuje vlastnosti vytápění.

Železitá voda zanechává na povrchu kamen a těles 
rezavou vrstvu a způsobuje korozi.

Používání humózní, chlorované vody a mořské vody 
je zakázáno.

Používat lze pouze speciální vůně určené do vody pro 
použití v sauně. Řiďte se pokyny na obalu.

Když se vzduch v sauně ohřeje, tak je suchý. Je tedy nutné na zahřáté kameny lít vodu, abyste v sauně
dosáhli vhodné hladiny vlhkosti. 
   Vlhkost vzduchu v sauně je řízena množstvím vody vylité kameny. Správná vlhkost způsobuje, že se kůže 
osoby v sauně potí a usnadňuje dýchání. Litím vody na kameny s malou naběračkou by osoba v sauně měla na 
kůži cítit působení vlhkosti vzduchu. Příliš vysoká teplota a vlhkost vzduchu způsobí nepříjemný pocit. 
   Pobyt v sauně po dlouho dobu způsobuje zvýšení tělní teploty, což může být nebezpečné. 
Maximální objem naběračky je 0,2 litru. Množství vody, které se vylije na kameny, nesmí překročit 0,2 l, protože 
pokud nalijete na kameny nadměrné množství vody, odpaří se jen část a zbytek již vařící vody se může 
rozstříknout na osoby v sauně. 
   Kameny nikdy nepolévejte vodou, když jsou v blízkosti kamen lidé, protože horká pára by jim mohla způsobit
popáleniny. 

Voda, která má být lita na kameny, musí splňovat požadavky na čistou vodu určenou pro použití v domácnosti. 

Mezi faktory, které podstatně ovlivňují kvalitu vody, patří: 
• obsah humusu (barva, chuť, precipitáty); doporučený obsah nižší než 12 mg/litr. 
• obsah železa (barva, zápach, chuť, precipitáty); doporučený obsah nižší než 0,2 mg/litr.
• tvrdost - nejdůležitějšími látkami jsou mangan (Mn) a vápník (Ca); doporučený obsah manganu 0,05 mg/litr, 
  obsah vápníku menší než 100 mg/litr.

Vápenitá voda zanechává na kamenech a kovových površích kamen bílou lepivou vrstvu. Kalcifikace kamenů
zhoršuje vlastnosti vytápění. 
   Železitá voda zanechává na povrchu kamen a těles rezavou vrstvu a způsobuje korozi. Používání humózní, 
chlorované vody a mořské vody je zakázáno. 
   Používat lze pouze speciální vůně určené do vody pro použití v sauně. Řiďte se pokyny na obalu.

S kamny Combi lze saunu vytápět buď obvyklým způsobem, nebo pomocí odpařovače. 
   Odpařovač má 5 l vodní nádržku, aby mohl být nepřetržitě v provozu po dobu přibližně 2 hodin. Nádržka by 
měla být plněna, když jsou kamna studená. 
   Aby byla zajištěna ideální vlhkost, teplota sauny by měla být poměrně nízká, nejlépe přibližně 40 ºC, a 
odpařovač by měl být ponechán, aby po dobu přibližně 1 hodiny vytápěl saunu. 

Naplňte nádržku čistou vodou určenou pro použití v domácnosti. Maximální objem nádržky je 5 litrů. (Obrázek 2.)

1.2.1. Lití vody na zahřáté kameny

1.2.2. Voda pro použití v sauně

1.3.1. Plnění vodní nádržky, studený generátor páry

1.3. Vytápění sauny pomocí generátoru páry
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Nie wolno u¿ywaæ chlorowanej wody o du¿ej zawar-
to¶ci cz±stek organicznych ani wody morskiej.

Dla zapachu mo¿na dodawaæ tylko specjalnych za-
pachów do wody u¿ywanej w saunie. Zapachy nale¿y 
stosowaæ zgodnie z instrukcj± podan± na ich opako-
waniu.

1.3. Nagrzewanie sauny za pomoc± parownika
W przypadku sauny wyposa¿onej w grzejnik Combi, 
nagrzewanie mo¿e odbywaæ siê w sposób typowy lub 
za pomoc± parownika.

Parownik wyposa¿ono w zbiornik wody o pojemno-
¶ci 5 litrów, co umo¿liwia jego sta³± pracê przez oko³o 
2 godziny. Zbiornik powinien byæ nape³niany podczas 
gdy grzejnik jest zimny.

Aby zapewniæ wilgotno¶æ na optymalnym poziomie, 
temperatura w saunie powinna byæ stosunkowo niska, 
najlepiej na poziomie 40 °C, natomiast parownik powinien 
byæ w³±czony przez oko³o 1 godzinê w celu ogrzania sauny.

1.3.1. Nape³nianie zbiornika wody przy zimnym 
parowniku
Zbiornik nape³niamy czyst± wod± z kranu. Maksymalna 
pojemno¶æ zbiornika wynosi oko³o 5 litrów. Rysunek 2.

1.3.2. Nape³nianie zbiornika wody przy gor±cym 
parowniku
Je¶li parownik jest gor±cy, nie powinno siê nape³niaæ 
lub dolewaæ wody do zbiornika, ze wzglêdu na 
niebezpieczeñstwo oparzenia w przypadku kontaktu z 
gor±c± par± lub parownikiem. Niemniej jednak, je¶li zaj-
dzie konieczno¶æ nape³nienia zbiornika podczas gdy jest 
on rozgrzany, nale¿y postêpowaæ zgodnie z poni¿szymi 
wskazówkami, z zachowaniem szczególnej ostro¿no¶ci:
1. Wy³±czyæ parownik.
2. Ostro¿nie wlewaæ wodê przez kratkê zbiornika wody. 

Woda, wlewaj±c siê do zbiornika, och³odzi gor±c± 
wodê znajduj±c± siê w zbiorniku.

3. Opró¿niæ zbiornik, przelewaj±c wodê do wiadra lub 
pojemnika, a nastêpnie wylaæ wodê do kratki ¶ciekowej.

4. Nape³niæ zbiornik wody zgodnie z instrukcjami 
w podrozdziale 1.3.1.

1.3.3. Opró¿nianie zbiornika wody
Aby zapewniæ bezproblemow± pracê parownika, po 
zakoñczeniu korzystania z sauny nale¿y opró¿niaæ zbior-
nik wody. Czynno¶æ ta pozwala usun±æ zanieczyszcze-
nia nagromadzone w zbiorniku, powsta³e w wyniku 
odparowywania.

Rys. 2.  Nape³nianie i opró¿nianie zbiornika wody (3-C)
Obrázek 2.  Naplnění a vypouštění vodní nádržky (3-C)

Nape³nianie zbiornika wody
Naplnění vodní nádržky

Opró¿nianie zbiornika wody
Vypuštění vodní nádržky

5 l

Pojemnik na substancje aromatyczne
Miska na vůně

1.3. Vytápění sauny pomocí generátoru 
páry
S kamny Combi lze saunu vytápět buď obvyklým 
způsobem, nebo pomocí odpařovače.

Odpařovač má 5 l vodní nádržku, aby mohl být 
nepřetržitě v provozu po dobu přibližně 2 hodin. Nádržka 
by měla být plněna, když jsou kamna studená.

Aby byla zajištěna ideální vlhkost, teplota sauny by 
měla být poměrně nízká, nejlépe přibližně 40 ºC, a 
odpařovač by měl být ponechán, aby po dobu přibližně 
1 hodiny vytápěl saunu.

1.3.1. Plnění vodní nádržky, studený 
generátor páry
Naplňte nádržku čistou vodou určenou pro použití 
v domácnosti. Maximální objem nádržky je 5 litrů. 
(Obrázek 2.)

1.3.2. Plnění vodní nádržky, horký generátor 
páry
Pokud je generátor páry horký, je třeba se vyhnout 
plnění nebo přidávání vody, protože horká pára a horký 
generátor páry mohou způsobit popáleniny. Pokud však 
musíte naplnit vodní nádržku, když je horká, postupujte 
s velkou opatrností následovně:
1. Vypněte generátor páry.
2. Na mřížku vodní nádržky opatrně nalijte studenou 

vodu. Voda, která teče do nádržky, ochlazuje 
horkou vodu uvnitř.

3. Vypusťte studenou vodu ze zásobníku do nádoby 
nebo kbelíku a vylijte ji do kanalizace.

4. Naplňte vodní nádržku podle pokynů v oddílu 1.3.1.

 
1.3.3. Vypuštění vodní nádržky
Vodní nádržka musí být po použití vždy vyprázdněna, 
aby bylo zajištěno bezchybné fungování generátoru 
páry. Tento postup odstraňuje nečistoty kondenzované 
v nádržce v důsledku odpařování.

1.3.2. Plnění vodní nádržky, horký generátor páry

1.3.3. Vypuštění vodní nádržky

1.3.4. Kamna se systémem automatického doplňování vody (3-CA)

Pokud je generátor páry horký, je třeba se vyhnout plnění nebo přidávání vody, protože horká pára a horký
generátor páry mohou způsobit popáleniny. 

Pokud však musíte naplnit vodní nádržku, když je horká, postupujte s velkou opatrností následovně:
1. Vypněte generátor páry.
2. Na mřížku vodní nádržky opatrně nalijte studenou vodu. Voda, která teče do nádržky, ochlazuje horkou 
    vodu uvnitř.
3. Vypusťte studenou vodu ze zásobníku do nádoby nebo kbelíku a vylijte ji do kanalizace.
4. Naplňte vodní nádržku podle pokynů v oddílu 1.3.1.

Vodní nádržka musí být po použití vždy vyprázdněna, aby bylo zajištěno bezchybné fungování generátoru
páry. Tento postup odstraňuje nečistoty kondenzované v nádržce v důsledku odpařování.

Kamna Combi, která mají systém automatického doplňování vody, automaticky naplní zásobník, pokud je spínač 
odpařovače v poloze ZAPNUTÝ. 
   Uzavřete vypouštěcí ventil nádržky a otevřete plnící uzavírací ventil nádržky. Viz obrázky 2 a 7. Po skončení 
saunování uzavřete uzavírací ventil. Viz také 1.3.3.

V generátoru páry lze použít tekuté vůně a sáčky s vůní. Tekuté vůně se nalijí do misky pro vůně. Sáček s vůní je
umístěn na horní straně parní mřížky. 
   Při používání vůní dávejte pozor na horkou páru, která se odpařuje z generátoru páry, protože může pálit. 
Vyhněte se přidávání vody a přidávání vůní do horkého generátoru páry. Miska na vůně se musí mýt tekoucí 
vodou tak často, jak je to nutné.

Sauna musí být po použití generátoru páry vždy důkladně vysušena. Kamna můžou být ponechána zapnuta se 
zapnutým větráním sauny na maximální úrovni, aby se proces vysušení urychlil. 
   Pokud se kamna používají k vysušení sauny, nezapomeňte je po uplynutí daného časového období vypnout.

Nečistoty z vody, např. vodní kámen, se hromadí na stěnách vodní nádržky generátoru páry. Pro odstranění
vodního kamene doporučujeme použít prostředky pro odstranění vodního kamene určené pro domácí
spotřebiče, např. kávovary a rychlovarné konvice. 
   Tyto prostředky se musí používat podle pokynů výrobce. Vnější povrch generátoru páry může být očištěn 
vlhkým hadříkem. Při čištění vnějšího povrchu zajistěte, aby byl provozní vypínač generátoru páry VYPNUTÝ.

1.4. Používání vůní

1.5. Vysušení sauny

1.6. Čištění generátoru páry
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Poniewa¿ woda w zbiorniku bezpo¶rednio po 
zakoñczeniu korzystania z sauny jest bardzo gor±ca, 
nale¿y usuwaæ j± wy³±cznie po och³odzeniu, po odcze-
kaniu kilku godzin od wy³±czenia parownika. Rysunek 2.

Prosimy tak¿e przeczytaæ czê¶ci 1, 2 i 3 podrozdzia³u 
1.3.2.

1.3.4. Grzejniki z automatyczn± instalacj± 
nape³niania wod± (3-CA)
W przypadku grzejników Combi wyposa¿onych w auto-
matyczn± instalacjê nape³niania wod±, zbiornik nape³ni 
siê samoczynnie, je¶li prze³±cznik parownika zostanie 
umieszczony w pozycji ON (W£.). Zamkn±æ zawór spustowy 
i otworzyæ zawór zamykaj±cy zbiornika. Zob. Rysunki 2 i 7.

Zamkn±æ zawór zamykaj±cy zbiornika po zakoñczeniu 
k±pieli. Zob. tak¿e podrozdzia³ 1.3.3.

1.4. U¿ywanie substancji aromatycznych
W parowniku mo¿na stosowaæ substancje aromatyczne 
w p³ynie oraz torebki zapachowe. Substancje aromatycz-
ne w p³ynie nale¿y wlewaæ do pojemnika w parowniku. 
Torebki zapachowe nale¿y umie¶ciæ na kratce parownika.

Podczas u¿ywania substancji aromatycznych, nale¿y 
uwa¿aæ na gor±c± parê wydostaj±c± siê z parownika. 
Nale¿y unikaæ dolewania wody oraz umieszczania sub-
stancji aromatycznych w gor±cym parowniku. Pojemnik 
na substancje aromatyczne nale¿y przemywaæ wod± 
bie¿±c±, zgodnie z potrzebami.

1.5. Osuszanie pomieszczenia sauny
Po u¿yciu parownika nale¿y zawsze odczekaæ, a¿ po-
mieszczenie sauny dok³adnie osuszy siê. Aby przyspieszyæ 
proces osuszania mo¿na w³±czyæ grzejnik, przy jed-
noczesnym ustawieniu wentylacji pomieszczenia na 
maksimum.

Je¶li osuszenie pomieszczenia sauny jest przepro-
wadzane za pomoc± grzejnika, nale¿y pamiêtaæ, by 
wy³±czyæ grzejnik po pewnym czasie.

1.6. Czyszczenie parownika
Zanieczyszczenia znajduj±ce siê w wodzie, np. kamieñ, 
osadzaj± siê na ¶ciankach zbiornika wody w parowniku. 
W celu odkamienienia zbiornika zalecamy stosowa-
nie ¶rodków odkamieniaj±cych przeznaczonych dla 
urz±dzeñ gospodarstwa domowego takich jak ekspresy 
do kawy lub czajniki. ¶rodki te nale¿y stosowaæ zgodnie 
z instrukcjami producenta. Zewnêtrzne elementy pa-
rownika nale¿y czy¶wciæ za pomoc± wilgotnej szmatki. 
Podczas czyszczenia elementów zewnêtrznych, nale¿y 
upewniæ siê, ¿e prze³±cznik parownika znajduje siê 
w pozycji OFF (WY£.).

Je¶li parownik nie dzia³a, sprawdziæ nastêpuj±ce:
• czy poziom wody w zbiorniku jest wystarczaj±cy? 

(Zob. podrozdzia³ 1.3)
• czy bezpiecznik termiczny zadzia³a³? (przycisk 

resetuj±cy umieszczony w dolnej czê¶ci parownika)
• czy wilgotno¶æ w saunie nie jest zbyt wysoka?
• czy ustawiono maksymalny poziom wilgotno¶ci?
• czy sterownik pokazuje wy¿sz± warto¶æ, ni¿ 

rzeczywista temperatura sauny.

1.7. Wskazówki korzystania z sauny
• Zaczynamy od umycia siê, np. bior±c prysznic.
• W saunie przebywamy tak d³ugo, jak d³ugo czujemy 

siê tam przyjemnie i komfortowo.
• Zgodnie z przyjêtymi zwyczajami w saunie nie 

przeszkadzamy innym g³o¶n± rozmow± itp.

Voda v nádrži by měla být vypuštěna teprve poté, co 
vychladne během několik hodin po vypnutí generátoru 
páry, protože je velmi horká. (Obrázek 2.)

Viz také pododdíly 1, 2 a 3 oddíl 1.3.2.

1.3.4. Kamna se systémem automatického 
doplňování vody (3-CA)
Kamna Combi, která mají systém automatického 
doplňování vody, automaticky naplní zásobník, pokud 
je spínač odpařovače v poloze ZAPNUTÝ. Uzavřete 
vypouštěcí ventil nádržky a otevřete plnící uzavírací 
ventil nádržky. Viz obrázky 2 a 7.

Po skončení saunování uzavřete uzavírací ventil. Viz 
také 1.3.3.

1.4. Používání vůní
V generátoru páry lze použít tekuté vůně a sáčky s vůní. 
Tekuté vůně se nalijí do misky pro vůně. Sáček s vůní je 
umístěn na horní straně parní mřížky.

Při používání vůní dávejte pozor na horkou páru, která 
se odpařuje z generátoru páry, protože může pálit. 
Vyhněte se přidávání vody a přidávání vůní do horkého 
generátoru páry. Miska na vůně se musí mýt tekoucí 
vodou tak často, jak je to nutné.

1.5. Vysušení sauny
Sauna musí být po použití generátoru páry vždy 
důkladně vysušena. Kamna můžou být ponechána 
zapnuta se zapnutým větráním sauny na maximální 
úrovni, aby se proces vysušení urychlil.

Pokud se kamna používají k vysušení sauny, 
nezapomeňte je po uplynutí daného časového období 
vypnout.

 
1.6. Čištění generátoru páry
Nečistoty z vody, např. vodní kámen, se hromadí na 
stěnách vodní nádržky generátoru páry. Pro odstranění 
vodního kamene doporučujeme použít prostředky 
pro odstranění vodního kamene určené pro domácí 
spotřebiče, např. kávovary a rychlovarné konvice. Tyto 
prostředky se musí používat podle pokynů výrobce. 
Vnější povrch generátoru páry může být očištěn vlhkým 
hadříkem. Při čištění vnějšího povrchu zajistěte, aby byl 
provozní vypínač generátoru páry VYPNUTÝ.

1.7. Pokyny k saunování 
• Nejprve se umyjte. Například sprchou.
• V sauně zůstaňte tak dlouho, jak je Vám to 

příjemné.
• Dle zavedených konvencí nesmíte rušit ostatní 

osoby v sauně hlasitou mluvou.

1.7. Pokyny k saunování

1.8. Varování

•  Nejprve se umyjte. Například sprchou.
•  V sauně zůstaňte tak dlouho, jak je Vám to příjemné.
•  Dle zavedených konvencí nesmíte rušit ostatní osoby v sauně hlasitou mluvou.
•  Nevypuzujte ostatní osoby ze sauny tím, že budete na kameny lít nadměrné množství vody.
•  Zapomeňte na všechny svoje problémy a relaxujte.
•  Dle potřeby se ochlazujte.
•  Jste-li v dobrém zdravotním stavu a máte-li k dispozici bazén, můžete si zaplavat.
•  Po pobytu v sauně se dobře umyjte. Napijte se čisté vody nebo nealkoholického nápoje, aby se hladina 
   tekutin vrátila do normálu.
•  Před oblékáním chvilku odpočívejte a počkejte, než se Vám pulz vrátí do normálu.

K dispozici jsou teploměry i vlhkoměry vhodné pro použití v sauně. Vzhledem k tomu, že účinek páry na člověka 
se liší, není možné poskytnout přesnou, univerzálně použitelnou teplotu saunování, nebo přesné procento 
vlhkosti. Nejlepším průvodcem je pocit vlastního pohodlí. 
   Sauna by měla být vybavena dostatečným větráním, aby bylo zajištěno, že vzduch je bohatý na kyslík, a aby se 
v ní snadno dýchalo. Viz bod 2.4. „Větrání sauny“. 
   Saunování v sauně je považováno za osvěžující zážitek a prospěšné pro zdraví. Saunování čistí a ohřívá vaše 
tělo, uvolňuje svaly, zmenšuje a zmírňuje vyčerpání. Sauna, která je tichým místem, nabízí možnost meditovat.

                  Přečtěte si návod na obsluhu.
            

                  Nezakrývejte.

Pokud generátor páry nefunguje, zkontrolujte následující:
•  Je hladina vody ve vodní nádržce dostačující? (viz oddíl 1.3.)
•  Zapnula se ochrana proti přehřátí? (Resetovací tlačítko na spodní straně generátoru páry)
•  Je vlhkost v sauně příliš vysoká?
•  Je vlhkost nastavena na maximum?
•  Pokud kamna nehřejí, zkontrolujte následující:
   - Elektrická energie byla zapnuta.
   - Řídicí panel zobrazuje vyšší číslo, než je teplota sauny.
   - Pojistky ke kamnům jsou v dobrém stavu.

1.7.1. Teplota a vlhkost sauny

1.8.1. Popis symbolů

•  Mořský vzduch a vlhké klima mohou způsobit korozi kovových povrchů kamen.
•  V sauně nesušte oblečení, protože to představuje riziko požáru. Nadměrná vlhkost může také 
   poškodit elektrické vybavení.
•  Držte se dál od kamen, když jsou horká. Kameny nebo vnější povrch kamen mohou způsobit popáleniny.
•  Nelijte na kameny příliš velké množství vody. Vypařující voda se stává horkou.
•  Neponechávejte v sauně děti, mladistvé, postižené nebo nemocné lidi samotné.
•  Zdravotní omezení saunování konzultujte se svým lékařem.
•  Rodiče by měli děti udržovat mimo dosah generátoru páry.
•  Chcete-li brát do sauny velmi malé děti, poraďte se s dětským lékařem:
    - věk,
    - teplota sauny,
    - čas strávený v teplé sauně?
•  V sauně se pohybujte opatrně, protože plošina a podlaha mohou být kluzké.
•  Do horké sauny nikdy nechoďte po požití alkoholu, silných léků nebo narkotik.

1.9. Řešení problémů
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2. Kabina sauny

2.1. Konstrukcja kabiny sauny

2. MÍSTNOST SAUNY

2.1. Konstrukce místnosti sauny

A

G
C

E
F

D

A

B

Rys. 3.
Obrázek 3. 

A. Wełna izolacyjna (50–100 mm). Kabina sauny musi 
być starannie izolowana, by moc pieca była stale 
umiarkowanie niska.

B. Zabezpieczenie od wilgoci, np. papier aluminiowy. 
Połyskliwą stroną do wnętrza sauny. Łączenia zabez-
pieczyć taśmą aluminiową.

C. Szczelina went. (ok. 10 mm) między warstwą zabez-
pieczającą a panelem (zalecana).

D. Lekka płyta pilśniowa (12–16 mm). Przed montażem 
paneli sprawdzić stan instalacji elektr. i wzmocnienia 
wymagane do zainstalowania pieca i ław.

E. Szczelina wentylacyjna (ok. 3 mm) między ścianą 
a sufitem.

F. Wysokość sauny to zwykle 2100–2300 mm. Jej wy-
sokość minimalna zależy od pieca (zob. tabela 1). 
Odległość pomiędzy ławą górną a sufitem nie powinna 
przekraczać 1200 mm.

G. Stosować ceramiczne pokrycia podłogowe i ciemne 
spoiny. Delikatne pokrycia podłogowe mogą ulec za-
plamieniu i/lub uszkodzeniu przez cząsteczki kamieni 
sauny bądź zanieczyszczoną wodę.

UWAGA! Dowiedzieć się, które części ściany 
ogniowej można przysłonić. Nie zasłaniać używa-
nych przewodów dymnych.

UWAGA! Lekkie pokrywy instalowane na ścia-
nie lub suficie, mogą stanowić zagrożenie ppoż.

2.1.1. Ciemnienie ścian sauny
Jest zjawiskiem naturalnym, że drewniane powierzchnie 
sauny z czasem ciemnieją. Zjawisko to przyspieszają:
• światło słoneczne
• ciepło z pieca
• preparaty ochronne (mają one niską odporność na 

wysokie temperatury)
• zanieczyszczenia odrywające się od kamieni i uno-

szące w powietrzu.

A. Izolační vlna, tloušťka 50–100 mm. Místnost sauny 
musí být pečlivě izolovaná, aby bylo možné 
udržovat výkon kamen přiměřeně nízko.

B. Ochrana před vlhkem, např. hliníková fólie. Lesklou 
stranu fólie umístěte směrem k sauně. Spoje 
přelepte hliníkovou páskou.

C. Asi 10 mm široká větrací mezera mezi ochranou 
proti vlhkosti a obkladem (doporučujeme).

D. Obkladová deska o nízké hmotnosti a tloušťce 
12–16 mm. Než začnete obkládat, zkontrolujte 
elektroinstalaci a výztuhy ve stěnách pro montáž 
kamen a lavic.

E. Asi 3 mm široká větrací mezera mezi stěnou a 
stropním panelem.

F. Výška sauny je většinou 2100–2300 mm. Minimální 
výška závisí na kamnech (viz tabulka 1). Prostor 
mezi vrchní lavicí a stropem by neměl překročit 
1200 mm.

G. Použijte podlahovou krytinu z keramických materiálů 
a tmavou spárovací maltu. Částice, které se 
uvolňují ze saunových kamenů a nečistoty ve vodě 
používané v sauně mohou vytvořit na citlivých 
podlahových krytinách skvrny a/nebo je poškodit.

UPOZORNĚNÍ! Ověřte si u požárníků, které části 
protipožární zdi mohou být izolovány. Používané 
větrací otvory nesmějí být izolovány.

UPOZORNĚNÍ! Lehké ochranné kryty, které jsou 
instalovány přímo na stěnu nebo strop, mohou 
představovat riziko požáru.

2.1.1. Černání stěn sauny
Je úplně přirozené, že dřevěné povrchy v sauně časem 
černají. Černání může být urychleno
• slunečním svitem
• žárem z kamen
• ochrannými prostředky na stěnách (ochranné 

prostředky mají nízkou tepelnou odolnost)
• drobnými částečkami, které se uvolňují ze 

saunových kamenů a které se zvedají s prouděním 
vzduchu.

2.1. Konstrukce místnosti sauny

A.  Izolační vlna, tloušťka 50–100 mm. Místnost sauny musí být pečlivě izolovaná, aby bylo možné udržovat
     výkon kamen přiměřeně nízko.
B.  Ochrana před vlhkem, např. hliníková fólie. Lesklou stranu fólie umístěte směrem k sauně. Spoje přelepte
      hliníkovou páskou.
C.  Asi 10 mm široká větrací mezera mezi ochranou proti vlhkosti a obkladem (doporučujeme).
D.  Obkladová deska o nízké hmotnosti a tloušťce 12–16 mm. Než začnete obkládat, zkontrolujte
      elektroinstalaci a výztuhy ve stěnách pro montáž kamen a lavic.
E.  Asi 3 mm široká větrací mezera mezi stěnou a stropním panelem.
F.   Výška sauny je většinou 2100–2300 mm. Minimální výška závisí na kamnech (viz tabulka 1). Prostor mezi
      vrchní lavicí a stropem by neměl překročit 1200 mm.
G.  Použijte podlahovou krytinu z keramických materiálů a tmavou spárovací maltu. Částice, které se uvolňují
      ze saunových kamenů a nečistoty ve vodě používané v sauně mohou vytvořit na citlivých podlahových
      krytinách skvrny a/nebo je poškodit.

Je úplně přirozené, že dřevěné povrchy v sauně časem černají. 
Černání může být urychleno:
•  slunečním svitem
•  žárem z kamen
•  ochrannými prostředky na stěnách (ochranné prostředky mají nízkou tepelnou odolnost)
•  drobnými částečkami, které se uvolňují ze saunových kamenů a které se zvedají s prouděním vzduchu.

UPOZORNĚNÍ! 

Ověřte si u požárníků, které části protipožární zdi mohou být izolovány. Používané větrací otvory nesmějí být izolovány.
Lehké ochranné kryty, které jsou instalovány přímo na stěnu nebo strop, mohou představovat riziko požáru.

2.1.1. Černání stěn sauny

2. MÍSTNOST SAUNY

5

UPOZORNĚNÍ!

Ověřte si u požárníků, které části protipožární zdi mohou být izolovány. Používané větrací otvory nesmějí 
být izolovány. Lehké ochranné kryty, které jsou instalovány přímo na stěnu nebo strop, mohou představovat 
riziko požáru
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2.2. Wentylacja kabiny sauny
Wymiana powietrza powinna zachodzić 6 razy na 
godzinę. Rys. 4 ilustruje różne sposoby wentylowania 
kabiny sauny.

2.2. Větrání sauny
Vzduch v sauně by se měl vyměnit šestkrát za hodinu. 
Obrázek 4 zobrazuje různé možnosti větrání sauny.
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360°

180°

Rys. 4.
Obrázek 4. 

A. Lokalizacja wlotu powietrza. Wlot powietrza, w 
przypadku zainstalowania mechanicznej wentylacji 
wylotowej, powinien znajdować się nad piecem. Wlot 
powietrza instalacji grawitacyjnych ma znajdować 
się poniżej pieca lub obok niego. Średnica nawiewu 
musi wynosić 50–100 mm. Nie umieszczać 
wlotu powietrza tak, by strumień powietrza 
chłodził czujnik temperatury (zob. wskazówki 
dot. czujnika temperatury w opisie instalacji 
jednostki sterującej)!

B. Wylot powietrza. Powinien znajdować się blisko 
podłogi, możliwie jak najdalej od pieca. Średnica 
wylotu powinna być dwukrotnie większa od średnicy 
wlotu powietrza.

C. Dodatk. went. susząca (zamknięta podczas grzania 
i kąpieli). Można też suszyć saunę przez pozostawienie 
otwartych drzwi po zakończeniu kąpieli.

D. Gdy wylot powietrza znajduje się w łazience, szczelina 
pod drzwiami sauny musi wynosić >100 mm. 
Stosowanie układu mechanicznego jest obowiązkowe.

 
2.3. Moc pieca
Jeśli ściany i  sufit pokryte są płytami, a  za płytami 
znajduje się odpowiednia izolacja, moc wyjściowa pieca 
jest określana w  zależności od kubatury sauny. Przy 
ścianach nieizolowanych (cegła, bloki szklane, szkło, 
beton, płytki itp) moc ta musi być większa. Do kubatury 
sauny dodać 1,2  m3 na każdy metr kwadratowy 
nieizolowanej ściany. Np. kabina o kub. 10 m3 z drzwiami 
ze szkła wymaga pieca o mocy potrzebnej dla kabiny 
o kub. ok. 12 m3. Jeśli kabina ma ściany z bali, należy 
pomnożyć jej kubaturę przez 1,5. Wybrać prawidłową 
moc pieca z tabeli 1.

2.4. Higiena kabiny
Ręczniki ułożone na ławach zabezpieczają je przed 
potem spływającym podczas kąpieli.

Ławy, ściany i podłogę sauny należy starannie oczysz-
czać przynajmniej raz na sześć miesięcy. Czyścić ostrą 
szczotką i środkiem do saun.

Kurz i brud z pieca usuwać wilgotną ścierką. Kamień 
usuwać 10 % roztworem kwasu cytrynowego, po czym 
spłukać.

A. Umístění otvoru přívodu vzduchu. Pokud používáte 
mechanické větrání, umístěte otvor přívodu 
vzduchu nad kamna. Pokud používáte větrání 
s přirozenou cirkulací vzduchu, umístěte otvor 
přívodu vzduchu pod kamna nebo vedle kamen. 
Průměr hadice přívodu vzduchu musí být 50–
100 mm. Neumisťujte otvor přívodu vzduchu 
tak, aby proud vzduchu ochlazoval teplotní 
čidlo (viz pokyny k instalaci teplotního čidla v 
návodu k instalaci řídicí jednotky)!

B. Větrací otvor. Větrací otvor umístěte v blízkosti 
podlahy, pokud možno co nejdále od kamen. 
Průměr hadice větracího otvoru by měl být 
dvojnásobek průměru hadice otvoru přívodu 
vzduchu.

C. Volitelný otvor pro vysoušení (při vytápění sauny a 
saunování je zavřený). Saunu lze také vysušit tak, 
že po pobytu v ní necháte otevřené dveře.

D. Jestliže je větrací otvor v umývárně, mezera pode 
dveřmi sauny musí být nejméně 100 mm. V tomto 
případě je povinné mechanické větrání.

2.3. Výkon kamen
Když jsou stěny a strop obloženy obkladovými deskami 
a izolace za obkladovými deskami je dostatečná, tak se 
výkon kamen určuje podle objemu sauny. Neizolované 
stěny (cihly, skleněné bloky, sklo, beton, kachličky, atd.) 
zvyšují potřebu výkonu kamen. Na každý čtvereční meter 
neizolované stěny přidejte k objemu sauny 1,2 m³. Např. 
sauna o objemu 10 m³ se skleněnými dveřmi potřebuje 
stejný výkon kamen, jako sauna s obyčejnými dveřmi o 
objemu 12 m³. Pokud má sauna dlouhé stěny, vynásobte 
objem sauny hodnotou 1,5. Zvolte správný výkon kamen 
podle tabulky 1.

2.4. Hygiena v sauně
Během pobytu v sauně používejte ručníky, aby se 
zabránilo kontaktu potu s lavicemi.

Lavici, stěny a podlahu sauny je nutno alespoň 
jedenkrát za šest měsíců důkladně umýt. Použijte kartáč 
na drhnutí a čisticí prostředek pro péči o sauny.

Prach a nečistoty z kamen otřete vlhkým hadříkem. 
Vápenaté skvrny z kamen odstraňte pomocí 10% roztoku 
kyseliny citronové a opláchněte.

2.2. Větrání sauny

Vzduch v sauně by se měl vyměnit šestkrát za hodinu.
Obrázek 4 zobrazuje různé možnosti větrání sauny.

A.  Umístění otvoru přívodu vzduchu. Pokud používáte mechanické větrání, umístěte otvor přívodu
      vzduchu nad kamna. Pokud používáte větrání s přirozenou cirkulací vzduchu, umístěte otvor přívodu
      vzduchu pod kamna nebo vedle kamen. Průměr hadice přívodu vzduchu musí být 50– 100 mm.
      Neumisťujte otvor přívodu vzduchu tak, aby proud vzduchu ochlazoval teplotní čidlo (viz pokyny k
      instalaci teplotního čidla v návodu k instalaci řídicí jednotky)!
B.  Větrací otvor. Větrací otvor umístěte v blízkosti podlahy, pokud možno co nejdále od kamen. Průměr
      hadice větracího otvoru by měl být dvojnásobek průměru hadice otvoru přívodu vzduchu. 
 C. Volitelný otvor pro vysoušení (při vytápění sauny a saunování je zavřený). Saunu lze také vysušit tak,
      že po pobytu v ní necháte otevřené dveře.
D.  Jestliže je větrací otvor v umývárně, mezera pode dveřmi sauny musí být nejméně 100 mm. V tomto
      případě je povinné mechanické větrání.

Když jsou stěny a strop obloženy obkladovými deskami a izolace za obkladovými deskami je dostatečná, 
tak se výkon kamen určuje podle objemu sauny. Neizolované stěny (cihly, skleněné bloky, sklo, beton, 
kachličky, atd.) zvyšují potřebu výkonu kamen. 
   Na každý čtvereční meter neizolované stěny přidejte k objemu sauny 1,2 m³. Např. sauna o objemu 10 
m³ se skleněnými dveřmi potřebuje stejný výkon kamen, jako sauna s obyčejnými dveřmi o objemu 12 m³. 
Pokud má sauna dlouhé stěny, vynásobte objem sauny hodnotou 1,5. Zvolte správný výkon kamen podle 
tabulky 1.

Během pobytu v sauně používejte ručníky, aby se zabránilo kontaktu potu s lavicemi. 
   Lavici, stěny a podlahu sauny je nutno alespoň jedenkrát za šest měsíců důkladně umýt. Použijte kartáč 
na drhnutí a čisticí prostředek pro péči o sauny. 
   Prach a nečistoty z kamen otřete vlhkým hadříkem. Vápenaté skvrny z kamen odstraňte pomocí 10% 
roztoku kyseliny citronové a opláchněte.

2.3. Výkon kamen

2.4. Hygiena v sauně
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Grzejnik
Kamna

Model i
wymiary
Model a rozměry

Moc
Výkon

Parownik
Odpařovač

Pomieszczenie sauny
Místnost sauny

Minimalne odleg³osci od pieca
Minimální vzdálenosti

Przewód zasilaj±cy
Připojovací kabel/pojistka

Moc
Výkon

Maks. 
wydajno¶æ 
parownika
Max. účinnost 
odpařování

Pojemnosæ
Objem v 
metrech 
krychlových

Wysokosæ
Výška

A
min.

B
min.

Od 
sufitu
ke 
stropu

Od 
pod³ogi
na 
podlahu

400 V
3N~

Zabez-
pieczenia
Pojistka

Szeroko¶æ/ Šířka 
450 mm
G³êboko¶æ/ 
Hloubka 385 mm
Wysoko¶æ/Výška 
560 mm
Ciê¿ar/Hmotnost 
11 kg
Kamienie/
Kameny max. 
20 kg kW kW kg/h

Patrz punkt
2.3.
Viz bod 2.3.

min.
mm

Patrz
rys. 6.
Viz 
obr. 6.

Patrz rys. 5.
Viz obrázek 5.

Patrz rys. 7. Dane dotycz±
tylko przewodu ³±cz±cego 
(2)!
Viz obr. 7. Tyto rozměry se 
týkají pouze přípojného 
kabelu (2)!

min.
m3

max.
m3 mm mm mm mm mm2 A

360C(A) 6,0 2,0 2,5 5 8 1900 50 50 1100 80 7 x 1,5 *) 3 x 10
390C(A) 9,0 2,0 2,5 8 14 1900 120 100 1100 80 7 x 2,5 *) 3 x 16

3. INSTALACJA GRZEJNIKA

3.1. Czynno¶ci wstêpne
Przed zainstalowaniem grzejnika nale¿y zapoznaæ siê z 
instrukcj± monta¿u oraz sprawdziæ, czy:
• Typ i moc grzejnika s± prawid³owo dobrane do wiel-

ko¶ci pomieszczenia sauny (nale¿y kierowaæ siê war-
to¶ciami kubatur pomieszczeñ podanymi w Tabeli 1),

• Mamy do dyspozycji wystarczaj±co du¿o kamieni 
dobrej jako¶ci,

• Parametry zasilania s± takie, jakich wymaga grzejnik,
• Je¶li dom jest ogrzewany energi± elektryczn±, 

nale¿y sprawdziæ, czy obwód steruj±cy (stycznik) 
wymaga dodatkowego przeka¼nika, aby dzia³a³ 
bezpotencja³owo, poniewa¿ regulacja napiêciowa 
jest transmitowana od pieca, kiedy zostanie w³±czony,

• Usytuowanie grzejnika spe³nia minimalne wymaga-
nia dotycz±ce zachowania bezpiecznych odleg³o¶ci 
podanych na rysunku w tabeli 1 i na rys. 5 i 6.

Spe³nienie powy¿szych wymagañ instalacyjnych jest ab-
solutnie konieczne, gdy¿ odstêpstwa w tym wzglêdzie 
mog± stworzyæ powa¿ne zagro¿enie po¿arowe. W 
jednym pomieszczeniu sauny mo¿na zainstalowaæ 
tylko jeden grzejnik.

Tabela 1.  Szczegó³y instalacji grzejników typu 3-C(A)
Tabulka 1.  Podrobnosti o instalaci kamen 3-C (A)

Rys. 5.  Minimalne odleg³o¶ci instalacyjne
Obrázek 5.  Bezpečnostní vzdálenosti od kamen

Rys. 6.  Instalacja pieca we wnêce
Obrázek 6.  Instalace kamen do výklenku

3. NÁVOD K INSTALACI

3.1. Před instalací
Před instalací kamen si prostudujte pokyny pro instalaci 
a zkontrolujte následující body:
• Jsou výkon a typ kamen pro tuto saunu vyhovující?
• Je třeba se řídit objemy v metrech krychlových 

uvedenými v tabulce 1.
• Máte k dispozici dostatečný počet vysoce kvalitních 

saunových kamenů?
• Je napájecí napětí pro tato kamna vhodné?
• Pokud je domácnost vytápěna elektrickou energií, 

potřebuje kontrolní okruh (stykač) doplňkové relé, 
aby byla kontrolní funkce bez potenciálu, protože 
řídící napětí je při zapnutí přenášeno z kamen?

• Umístění kamen splňuje minimální požadavky 
ohledně bezpečných vzdáleností uvedených na obr. 
5 a 6 a v tabulce 1.

Je naprosto nezbytné, aby se instalace prováděla 
v souladu s těmito hodnotami. Nebudete-li se jimi 
řídit, může dojít k požáru. V sauně mohou být 
instalována pouze jedna elektrická kamna.

3. NÁVOD K INSTALACI

3.1. Před instalací

Před instalací kamen si prostudujte pokyny pro instalaci a zkontrolujte následující body:

•  Jsou výkon a typ kamen pro tuto saunu vyhovující?
•  Je třeba se řídit objemy v metrech krychlových uvedenými v tabulce 1.
•  Máte k dispozici dostatečný počet vysoce kvalitních saunových kamenů?
•  Je napájecí napětí pro tato kamna vhodné?
•  Pokud je domácnost vytápěna elektrickou energií, potřebuje kontrolní okruh (stykač) doplňkové relé, aby
   byla kontrolní funkce bez potenciálu, protože řídící napětí je při zapnutí přenášeno z kamen?
•  Umístění kamen splňuje minimální požadavky ohledně bezpečných vzdáleností uvedených na obr. 5 a 6 
   a v tabulce 1.

Je naprosto nezbytné, aby se instalace prováděla v souladu s těmito hodnotami. Nebudete-li se jimi
řídit, může dojít k požáru. V sauně mohou být instalována pouze jedna elektrická kamna.

7



PL

54

CS

Rys. 7.  Mocowanie grzejnika na ¶cianie
Obrázek 7. Upevnění kamen na stěnu

3.2. Mocowanie grzejnika na ¶cianie
1. Przymocowaæ wspornik do ¶ciany przykrêcaj±c go 

wkrêtami dostarczonymi razem ze wspornikiem. 
Zachowaæ minimalne bezpieczne odleg³o¶ci poda-
ne w tabeli 1 i na rys. 5 i 7. 

UWAGA! W miejscu, gdzie zawieszony bêdzie grzejnik, 
pod p³yt± ¶cienn± powinny znajdowaæ siê wzmocnie-
nia, np. deska lub deski – tak, ¿eby wkrêty mo¿na by³o 
wkrêciæ w lite drewno, wytrzymalsze ni¿ sama p³yta 
¶cienna. Je¶li pod p³ytami nie ma wzmocnieñ, deski 
mo¿na przymocowaæ z wierzchu.
2.  Powiesiæ grzejnik na wsporniku zahaczaj±c doln± 

krawêd¼ obudowy o haczyki znajduj±ce siê w 
dolnej czê¶ci wspornika i dociskaj±c do wspornika 
górn± czê¶æ grzejnika. 

3. Przykrêciæ wkrêt mocuj±cy krawêd¼ grzejnika do 
wspornika. 

3.3. Instalacja pieca we wnêce
Piec mo¿na zainstalowaæ we wnêce o wysoko¶ci mini-
malnej 1 900 milimetrów. Patrz rys. 6.

MODEL A min. mm
360C(A) 160
390C(A) 220

Upewnij siê czy ko³nierz 
zosta³ w³a¶ciwie 
zamocowany.

1. Skrzynka przy³±czeniowa
2. Przewód zasilaj±cy

3.4. Porêcz ochronna
Je¿eli wokó³ grzejnika instalujemy porêcz ochronn±, 
nale¿y to zrobiæ z zachowaniem minimalnych odleg³o¶ci 
podanych na rysunku 5 i w tabeli 1.

3.5. Instalowanie modu³u steruj±cego i 
czujników
Modu³ steruj±cy nale¿y zainstalowaæ w suchym miejscu 
poza pomieszczeniem sauny, na wysoko¶ci oko³o 170 cm. 
Do modu³u steruj±cego do³±czona jest osobna instrukcja 
dok³adnie opisuj±ca sposób monta¿u na ¶cianie.

Czujnik temperatury nale¿y zainstalowaæ na ¶cia-
nie w pomieszczeniu sauny, nad grzejnikiem. Czujnik 
powinien byæ usytuowany w osi symetrii grzejnika, w 
odleg³o¶ci 100 mm od sufitu sauny.

3.6. Automatyczne nape³nianie (3-CA)
Nale¿y pod³±czyæ grzejnik do ujêcia wody za pomoc± 
elastycznego przewodu. Upewniæ siê, ¿e po³±czenie 
wyposa¿ono w zawór odcinaj±cy. Zob. Rysunek 8. 

1. Spojovací skříňka
2. Přípojný kabel

Zajistěte, aby svorka 
správně zapadla do 
otvoru.

3.2. Upevnění kamen na stěnu
1. Pomocí šroubů dodaných s konzolí namontujte 

konzoli na stěnu. Dodržujte minimální bezpečnostní 
vzdálenosti uvedené v tabulce 1 a na obr. 5 a 7.

UPOZORNĚNÍ! Za obkladovou deskou musí být 
umístěn nějaký nosník, např. dřevěná deska, aby 
upevňovací šrouby mohly být zašroubovány do 
silnějšího dřevěného materiálu než je obklad. 
Pokud za obkladem žádné desky nejsou, lze je 
přimontovat i na obklad.
2. Zvedněte kamna k montážní konzole na stěně 

tak, aby se upevňovací háky spodní části konzoly 
nacházely za okrajem tělesa kamen.

3. Zajistěte okraj kamen na montážní konzole pomocí 
šroubu.

3.3. Instalace kamen do výklenku
Kamna lze namontovat do výklenku o minimální výšce 
1 900 mm. Viz obr. 6.

3.4. Bezpečnostní zábradlí
Pokud je kolem kamen postaveno bezpečnostní zábradlí, 
je třeba dodržet minimální vzdálenosti uvedené na obr. 
5 a v tabulce 1 k instalaci zábradlí.

3.5. Instalace řídicí jednotky a čidel
Instalujte řídicí jednotku na suchém místě mimo saunu 
ve výšce přibližně 170 cm. Řídicí jednotka je dodávána 
s podrobnými pokyny, jak jednotku upevnit na stěnu.

Namontujte teplotní čidlo nad kamna na stěnu 
místnosti sauny. Musí být nainstalováno v podélné ose 
od středu kamen, 100 mm od stropu.

 
3.6. Automatické plnění (3-CA)
Připojte kamna k vodnímu potrubí studené vody pomocí 
pružné hadice. Zajistěte, aby připojení mělo uzavírací 
ventil. Viz obrázek 8. Sauna a/nebo mycí zařízení by 

3.2. Upevnění kamen na stěnu

3.3. Instalace kamen do výklenku

1. Pomocí šroubů dodaných s konzolí namontujte konzoli na stěnu. Dodržujte minimální bezpečnostní
    vzdálenosti uvedené v tabulce 1 a na obr. 5 a 7.

2. Zvedněte kamna k montážní konzole na stěně tak, aby se upevňovací háky spodní části konzoly
    nacházely za okrajem tělesa kamen. 

3. Zajistěte okraj kamen na montážní konzole pomocí šroubu.

Kamna lze namontovat do výklenku o minimální výšce 1 900 mm. Viz obr. 6.

Pokud je kolem kamen postaveno bezpečnostní zábradlí, je třeba dodržet minimální vzdálenosti uvedené 
na obr. 5 a v tabulce 1 k instalaci zábradlí.

Instalujte řídicí jednotku na suchém místě mimo saunu ve výšce přibližně 170 cm. Řídicí jednotka je 
dodávána s podrobnými pokyny, jak jednotku upevnit na stěnu. 
   Namontujte teplotní čidlo nad kamna na stěnu místnosti sauny. Musí být nainstalováno v podélné ose 
od středu kamen, 100 mm od stropu.

Připojte kamna k vodnímu potrubí studené vody pomocí pružné hadice. Zajistěte, aby připojení mělo 
uzavírací ventil. Viz obrázek 8. Sauna a/nebo mycí zařízení by měly mít v případě poškození hadice 
nebo netěsnosti k dispozici podlahovou vpust.

UPOZORNĚNÍ! Za obkladovou deskou musí být umístěn nějaký nosník, např. dřevěná deska, aby 
upevňovací šrouby mohly být zašroubovány do silnějšího dřevěného materiálu než je obklad.
Pokud za obkladem žádné desky nejsou, lze je přimontovat i na obklad.

3.4. Bezpečnostní zábradlí

3.5. Instalace řídicí jednotky a čidel

3.6. Automatické plnění (3-CA)

8

UPOZORNĚNÍ! Za obkladovou deskou musí být umístěn nějaký nosník, např. dřevěná deska, aby 
upevňovací šrouby mohly být zašroubovány do silnějšího dřevěného materiálu než je obklad. Pokud 
za obkladem žádné desky nejsou, lze je přimontovat i na obklad.
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Zawór zamykaj±cy
Uzavírací ventil

Zimna  
woda
Studená voda

Max 1 MPa 
(10 bar)

Rys. 9.  Schemat elektryczny
Obrázek 9. Elektrická připojení kamen

Rys. 8.  Automatyczna nape³nianie
Obrázek 8. Automatické plnění
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W saunie i/lub pomieszczeniach sanitarnych powinny 
znajdowaæ siê pod³ogowe kratki ¶ciekowe, w przypad-
ku uszkodzenia przewodu lub wyst±pienia przecieku.

3.7. Pod³±czenie elektryczne
Grzejnik nale¿y pod³±czyæ do instalacji elektrycznej 
zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami. Pod³±czenie 
mo¿e wykonaæ tylko wykwalifikowany elektryk.

Grzejnik jest pó³stale pod³±czony do puszki 
przy³±czeniowej instalowanej na ¶cianie sauny (patrz 
rysunku 8). Nale¿y u¿yæ kabla przy³±czeniowego w 
izolacji gumowej, typu H07RN-F lub odpowiednika.

UWAGA! Ze wzglêdu na zjawisko krucho¶ci termicz-
nej do pod³±czania grzejnika nie wolno stosowaæ ka-
bla w izolacji z PCW. Puszka przy³±czeniowa musi byæ 
bryzgoszczelna i zainstalowana nie wy¿ej ni¿ 50 cm 
nad pod³og±.

Je¶li kabel przy³±czeniowy i kable instalacyjne maj± 
biec wy¿ej ni¿ 100 cm nad pod³og± sauny lub we-
wn±trz jej ¶cian, nale¿y zastosowaæ kable zdolne pod 
obci±¿eniem wytrzymaæ temperaturê minimum 170 °C 
(np. kable typu SSJ). Urz±dzenia elektryczne instalo-
wane wy¿ej ni¿ 100 cm nad pod³og± sauny musz± byæ 
atestowane do pracy w temperaturze otoczenia +125 
°C (oznaczenie T125).

3.8. Rezystancja izolacji grzejnika 
elektrycznego
Podczas koñcowego sprawdzenia instalacji elektrycznej 
pomiar odporno¶ci izolacji na przebicie mo¿e wykazaæ 
„up³ywno¶æ” izolacji grzejnika. Zjawisko to jest spowo-
dowane absorpcj± wilgoci z powietrza przez materia³ 
izolacji grzejników (podczas przechowywania i trans-
portu). Po kilkakrotnym uruchomieniu grzejnika wilgoæ 
odparuje z materia³u izolacji rezystorów i rezystancja 
izolacji wróci do normy.

Nie nale¿y pod³±czaæ zasilania grzejnika poprzez 
od³±cznik reaguj±cy na pr±d zwarciowy!

měly mít v případě poškození hadice nebo netěsnosti k 
dispozici podlahovou vpust.

 
3.7. Připojení k elektrické síti
Kamna smí k elektrické síti připojit pouze pověřený 
kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Kamna jsou polostacionárně připojena ke svorkové 
skříni na stěně sauny. Viz obr. 7. Připojovací kabel 
musí být z gumového kabelu typu H07RN-F nebo jeho 
ekvivalentu.

UPOZORNĚNÍ! Z důvodu křehnutí v důsledku působení 
tepla je zakázáno k připojení kamen použít připojovací 
kabel s PVC pláštěm. Spojovací skříňka musí být odolná 
vůči stříkající vodě a její maximální výška od podlahy 
nesmí překročit 50 cm.

Jsou-li připojovací a instalační kabely v sauně nebo ve 
stěnách sauny umístěny výše než 100 cm od podlahy, 
tak musejí odolávat teplotě minimálně 170 °C, když jsou 
pod proudem (např. SSJ). Elektrické vybavení instalované 
ve větší výšce nad podlahou sauny než 100 cm musí být 
schváleno pro použití při teplotě 125 °C (označení T125).

 
3.8. Izolační odpor elektrických kamen
Při provádění konečné kontroly elektrických instalací 
může být při měření izolačního odporu kamen zjištěna 
„netěsnost“. Je to způsobeno tím, že izolační materiál 
topných odporníků absorboval vlhkost ze vzduchu 
(skladování, transport). Po několikerém použití kamen 
bude vlhkost z topných odporníků odstraněna.

Nepřipojujte přívodní elektrický kabel ke kamnům přes 
RCD (zařízení se zbytkovým proudem)!

3.7. Připojení k elektrické síti

3.8. Izolační odpor elektrických kamen

Kamna smí k elektrické síti připojit pouze pověřený kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.
   Kamna jsou polostacionárně připojena ke svorkové skříni na stěně sauny. Viz obr. 7. Připojovací kabel
musí být z gumového kabelu typu H07RN-F nebo jeho ekvivalentu.
UPOZORNĚNÍ! Z důvodu křehnutí v důsledku působení tepla je zakázáno k připojení kamen použít 
připojovací kabel s PVC pláštěm. Spojovací skříňka musí být odolná vůči stříkající vodě a její maximální 
výška od podlahy nesmí překročit 50 cm. 
   Jsou-li připojovací a instalační kabely v sauně nebo ve
stěnách sauny umístěny výše než 100 cm od podlahy, tak musejí odolávat teplotě minimálně 170 °C, 
když jsou pod proudem (např. SSJ). Elektrické vybavení instalované ve větší výšce nad podlahou sauny 
než 100 cm musí být schváleno pro použití při teplotě 125 °C (označení T125).

Při provádění konečné kontroly elektrických instalací může být při měření izolačního odporu kamen 
zjištěna „netěsnost“. Je to způsobeno tím, že izolační materiál topných odporníků absorboval vlhkost ze 
vzduchu (skladování, transport). Po několikerém použití kamen bude vlhkost z topných odporníků odstraněna. 
   Nepřipojujte přívodní elektrický kabel ke kamnům přes RCD (zařízení se zbytkovým proudem)!
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CS

360C(A)
360C(A)

BIAHY/BÍLÝ

ZÓLTY/ŽLUTÝ

CZERWONY/ČERVENÝ

ZIELONY/ZELENÝ 

SZARY/ŠEDÁ

BIAHY/BÍLÝ

CZERWONY/ČERVENÝ

ZÓLTY/ŽLUTÝ

NIEBIESKI/MODRÝ

NIEBIESKI/MODRÝ

4 x 0,5 mm2

6 x 0,5 mm2    l=4 m

WENTYLATOR
VENTILÁTOR

OSWIETLENIE
SVĚTLO

ZASILANIE ENERGI¡
ELEKTRYCZN¡
ZDROJ NAPÁJENÍ

POJISTKY
BEZPIECZNIKI

TERMOSTAT

PIEC
KAMNA

max. 100 W

max. 100 W

max. 100 W

SKRZYNKA PRZY£¡CZENIOWA
SPOJOVACÍ SKŘÍŇKA

VARIANTA
KONTROLKA 
GRZANIA

OGRANICZNIK PRZEGRZANIA/OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

CZUJNIK/ČIDLO

CZUJNIK 
WILGOTNO¦CI

CZUJNIK WILGOTNO¦CI/ČIDLO VLHKOSTI

Rys. 10.  Schemat elektryczny grzejnika typu 3-C(A) i sterownik C105S (pot±czenie trójfazowe)
Obrázek 10. 3fázové elektrické připojení řídicí jednotky kamen C105S a 3-C (A)

Grzejnik
Kamna

Przewód zasilaj±cy/Kabely   400V 3N~

mm2 mm2 mm2 mm2 mm2

360C(A) 5 x 1,5 7 x 1,5 2 x 1,5 4 x 1,5 3 x 6
390C(A) 5 x 2,5 7 x 2,5 2 x 2,5 4 x 2,5 3 x 10

A A+B B C D
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CS

4. CZÊ¦CI ZAMIENNE

1 Element grzejny Topné těleso 2000 W/230 V ZSB-226

2 Element grzejny Topné těleso 3000 W/230 V ZSB-229

3 Element grzejny parownika, 
kompletny

Topné těleso 
odpařovače, 
sestavené

2000 W/230 V ZSB-571

4 Zbiornik wody, kompletny Vodní nádržka, 
sestavená

ZSB-540

5 Przewód spustowy, kompletny Odtoková trubka, 
sestavená

ZSB-600

6 Kran Zátka 1/4 ZH-130

7 Ogranicznik przegrzania Ochrana proti 
přehřátí

ZSK-764

8 Termostat Termostat ZSN-250

9 Zawór elektromagnetyczny 
(360CA, 390CA)

Elektromagnetický 
ventil (360CA, 
390CA)

ZSS-610

10 Pojemnik na substancje 
aromatyczne

Miska na vůně ZSB-521

4. NÁHRADNÍ DÍLY

Zalecamy korzystanie wyłącznie z części zamiennychoferowanych przez producenta. 
Препоръчваме да се използват само резервните части на производителя.
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4. NÁHRADNÍ DÍLY

Doporučujeme používat pouze náhradní díly od výrobce.
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