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Pokyny k montá¾i a pou¾ití elektrického topného tìlesa do sauny

FU, FU-E FU



Úèel elektrického topného tìlesa:
Topné tìleso FU/FU-E je urèeno k vytápìní domácich 
saun na provozní teplotu. Topné tìleso se nesmí 
pou¾ívat k ¾ádnému jinému úèelu.
Záruèní doba, poskytovaná na topná tìlesa a ovládací 
zaøízení pou¾ívaná v saunách a vyu¾ívaných rodinami, 
je dva (2) roky. Záruèni doba, poskytovaná na topná 
tìlesa a ovládací zaøízení pou¾ívaná v saunách 
vyu¾ívaných hromadnì více obyvateli domu je jeden 
(1) rok.
Pøed pou¾itím topného tìlesa si dùkladnì pøeètìte 
návod k pou¾ití.

POZNÁMKA!
Tyto pokyny k montá¾i a pou¾ití jsou urèeny jak pro 
majitele nebo osobu zodpovìdnou za provoz sauny, 
tak i pro elektrotechnika zodpovìdného za montá¾ 
topného tìlesa.
Po dokonèení montá¾e pøedá osoba zodpovídající za 
montá¾ tyto pokyny majiteli sauny nebo osobì, která 
je za její provoz zodpovìdná.

Blahopøejeme Vám k va¹í volbì!
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1. POKYNY K POU®ITÍ

1.1. Instalace saunových kamenù
V topidle FU/FU-E lze pou¾ívat pouze kameny dodané 
výrobcem topidla. Pøed instalací je musíte øádnì 
umýt, aby se smyl prach. Umístit do topidla je musíte 
podle obrázku 1. Pøi umis»ování vìnujte pozornost 
povrchu kamenù: musí být viditelná hladká strana. Ne¾ 
zapnete topidlo, pøesvìdète se, zda jsou kameny øádnì 
umístìny.

Kameny se èasem opotøebovávají, praskají a zhor¹ují 
se jejich vlastnosti. Opotøebované kameny se musí 
vymìnit, topidlo nesmíte pou¾ívat s po¹kozenými nebo 
chybìjícími kameny. V¹echny po¹kozené kameny musí-
te ihned nahradit novými.

Poskytovaná záruka se nevztahuje na jakékoliv 
¹kody zpùsobené pou¾itím jiných kamenù, ne¾ jaké 
doporuèuje výrobce. 

V topném tìlese nebo v jeho okolí se nesmí nachá-
zet ¾ádné pøedmìty ani zaøízení, která by mohla mìnit 
smìr nebo objem vzduchu proudícího topným tìlesem 
a tím zpùsobit nadmìrný nárùst teploty odporù, co¾ by 
mohlo zpùsobit po¾ár stìn!

1.2. Vyhøívání sauny
Pøi prvním zapnutí topného tìlesa vydává topné 
tìleso i kameny pach. Saunu je proto nutné dùkladnì 
vyvìtrat.

Úèelem topného tìlesa je zvý¹it teplotu sauny a top-
ných kamenù na po¾adovanou provozní teplotu. Pøi 
výkonu topného tìlesa odpovídajícího velikosti sau-
ny netrvá vyhøátí øádnì tepelnì izolované sauny na 
po¾adovanou teplotu déle ne¾ hodinu- viz odstavec 
2.1. „Izolace a materiál stìn sauny”. Vhodná teploty v 
saunì je +65 °C a¾ +80 °C.

Obr. 1 Výmìna ¾árovky v osvìtlení topidla a instalace saunových kamenù.

Saunové kameny se instalují na 
obì strany topidla.

Halogenová 
¾árovka. Odstraòuje se 
vyta¾ením z objímky.
Max. 20 W, 12 V, GU4

Topné kameny se obvykle ohøívají na po¾adovanou 
provozní teplotu pøibli¾nì ve stejnou dobu jako sau-
na. Pokud je výkon topného tìlesa pro danou saunu 
pøíli¹ vysoký, ohøeje se vzduch v saunì rychle, zatímco 
kameny nemusí být dostateènì horké, a proto voda na 
nì nalitá pouze proteèe. Pokud je v¹ak výkon topné-
ho tìlesa pro danou saunu naopak pøíli¹ nízký, bude 
se vzduch v saunì ohøívat pomalu a politím kamenù 
lze teplotu zvý¹it. Voda ov¹em kameny rychle ochladí, 
a následnì bude teplota v saunì nízká, bez mo¾nosti 
dodání dal¹ího tepla.

Pro pohodlné pou¾ití sauny je proto nezbytné peèlivì 
vybrat správné topné tìleso podle velikosti místnosti 
sauny. Viz odstavec 2.3. „Výkon topného tìlesa”.

1.3. Øídicí jednotky topidla
Modely topidla FU60 a FU90 jsou vybaveny samostatným 
ovládacím panelem a interní elektronickou regulaèní 
jednotkou napájení, která je øízená poèítaèem a 
samostatným teplotním èidlem.

Topidla FU60E a FU90E musí být vybaveny samostatnou 
øídicí jednotkou, která musí být nainstalovaná na 
suchém místì mimo prostor sauny.

Pøed tím, ne¾ topné tìleso zapnete, se pøesvìdète, ¾e 
na nìm ani v jeho blízkosti nejsou ¾ádné pøedmìty. Viz 
odstavec 1.6. „Upozornìní”.

1.3.1 Topidla s ovládacím panelem (FU60, FU90)
Teplotu sauny a dobu vytápìní mù¾ete nastavit z 
ovládacího panelu topidla (viz obr. 2). Navíc, stisknutím 
tlaèítka na panelu mù¾ete nastavit èasové zapnutí 
sauny. Z výroby je topidlo nastaveno takto:
•	 teplota kolem +65 °C
•	 doba vytápìní 4 hodiny
•	 èasové zapnutí 0 hodin

Na obr. 3a a 3b je znázornìna struktura nabídky a 
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zmìny nastavení. Naprogramovaná hodnota teploty a 
hodnoty v¹ech ostatních nastavení se ulo¾í do pamìti a 
pou¾ijí se pøi pøí¹tím zapnutí zaøízení.

Zapnutí a vypnutí topidla
Kdy¾ je topidlo pøipojeno ke zdroji elektrického proudu 
a vypínaè na spodním okraji èelního panelu topidla (viz 
obr. 8) je sepnutý, topidlo je v pohotovostním re¾imu. 
(Vypínaè je podsvícený).

 Zapnìte topidlo stisknutím tlaèítka 
I/O na ovládacím panelu.

Topidlo vydá zvuk, který znamená, ¾e byl uveden v 
èinnost bezpeènostní spínaè. Po zapnutí topidla se 
rozsvítí indikátor 6 a na displeji se objeví nastavená 
teplota. Po pìti vteøinách se na obrazovce objeví 
teplota saunovací místnosti.

Jakmile se saunovací místnost vytopí na 
po¾adovanou teplotu, automaticky se vypnou 
topné prvky. Teplota se pak automaticky udr¾uje 
zapínáním a vypínáním topných prvkù. Kdy¾ jsou 
topné prvky zapnuté, na displeji svítí poslední 
desetinná teèka. 

Topidlo se odpojí stisknutím tlaèítka I/O, 
vypr¹ením doby ohøevu, nebo kdy¾ dojde k 
chybì.

1.3.2. Topidla se samostatnou øídicí jednotkou 
(FU60E, FU90E)
Topidla FU-E jsou øízena samostatnými øídicími 
jednotkami. K vybranému modelu øídicí jednotky viz 
pokyny k u¾ívání.

1.4. Polévání horkých kamenù vodou
Vzduch v saunì se s narùstající teplotou stává suchým. 
Proto je nutné topné kameny polévat vodou, aby zùstala 
v saunì po¾adovaná úroveò vlhkosti vzduchu. 

Vlhkost vzduchu v saunì se odvíjí od mno¾ství vody 
nalité na kameny. Pøi správné vlhkosti vzduchu se 
uåivatel sauny potí a snadno se mu dýchá. Poléváním 
kamenù pomocí malé nabìraèky by mìl u¾ivatel sauny 
cítit vliv vlhkosti vzduchu na své poko¾ce. Vysoká teplota 
a vlhkost vzduchu zpùsobují nepøíjemný pocit.

Dlouhodobý pobyt v horké saunì zpùsobuje nárùst 
tìlesné teploty, co¾ mù¾e být zdravotnì nebezpeèné.

Objem nabìraèky by nemìl pøekroèit 0,2 litru. Pøi 
polévání kamenù nepou¾ívejte více vody neå 0,2 l, 
proto¾e pøi vìt¹ím mno¾ství vody hrozí, ¾e se vypaøí 
pouze její èást a zbytek mù¾e jako vaøící voda opaøit 
u¾ivatele sauny.

Kameny nikdy nepolévejte, pokud jsou v blízkosti 
topného tìlesa lidé, nebo» by je vznikající pára mohla 
opaøit.

1.  Displej
2. Vypínaè topidla
3. Zmìna re¾imu
4. Sní¾it hodnotu *)
5. Zvý¹it hodnotu *)
6. Svìtelný indikátor teploty
7. Svìtelný indikátor èasu

Obr. 2. Ovládací panel

7 6

54
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1 3

*) Zmìnu urychlíte tak, ¾e tlaèítko 
pøidr¾íte stlaèené

1.4.1. Saunová voda
Voda pou¾ívaná k polévání kamenù musí splòovat 
po¾adavky na èistou vodu pro domácnost. Faktory 
ovlivòující kvalitu vody zahrnují následující:
•	 obsah neèistot (zabarvení, zápach, usazeniny); 

doporuèený obsah: ménì ne¾ 12 mg/litr;
•	 obsah ¾eleza (zabarvení, zápach, chu», usazeniny); 

doporuèený obsah: ménì ne¾ 0,2 mg/litr;
•	 tvrdost vody - nejvýznamnìj¹í látky jsou mangan 

(Mn) a vápník (Ca); doporuèený obsah pro mangan 
0,05 mg/litr, vápník ménì ne¾ 100 mg/litr.

Vápenatá voda zanechává bílý, lepivý potah na 
povrchu kamenù a kovových povr¹ích topného tìlesa. 
Usazování vápníku na kamenech sni¾uje jejich topné 
vlastnosti.

®elezitá voda zanechává rezavý potah na povrchu 
topného tìlesa a topných prvcích, a zpùsobuje korozi.

K polévání se nesmí pou¾ívat kalná, chlorovaná ani 
moøská voda.

Je mo¾né pou¾ívat pouze parfémy urèené výslovnì 
pro pou¾ití v saunì. Dodr¾ujte pokyny uvedené na 
obalu.

1.4.2. Teplota a vlhkost v saunì
K dispozici jsou teplomìry i vlhkomìry vhodné pro 
pou¾ití v saunì. Vzhledem k tomu, ¾e úèinky páry 
na jednotlivce se li¹í, není mo¾né stanovit pøesnou, 
v¹eobecnì platnou hodnotu teploty a relativní vlhkosti. 
Nejlep¹ím vodítkem je proto vlastní pocit u¾ivatele 
sauny.

Sauna musí být vybavena odpovídajícím vìtráním, 
které zajistí dostateèný obsah kyslíku ve vzduchu a 
snadné dýchání v saunì. Viz odstavec 2.4. „Vìtrání v 
saunì”.

Pou¾ívání sauny se pova¾uje za osvì¾ující zá¾itek 
pøínosný pro zdraví. Saunování èistí a ohøívá tìlo, 
uvolòuje svalstvo, uklidòuje a odstraòuje starosti. Jako 
klidné místo poskytuje sauna pøíle¾itost k meditaci.

1.5. Pokyny k pou¾ití sauny
•	 Zaènìte osobní hygienou, napøíklad sprchou.
•	 V saunì zùstaòte tak dlouho, jak je Vám to 

pøíjemné.
•	 Neru¹te ostatní u¾ivatele sauny hlasitým hovorem.
•	 Neobtì¾ujte ostatní u¾ivatele sauny nadmìrným 

poléváním kamenù.
•	 Zapomeòte na v¹echny své problémy a uvolnìte se.
•	 Ochlazujte svou poko¾ku podle potøeby.
•	 Pokud vám to zdraví dovolí, mù¾ete si zaplavat, 

pokud je k dispozici bazén.
•	 Po pou¾ití sauny se dùkladnì umyjte. Dejte si 

èerstvou vodu nebo jiný nealkoholický nápoj, 
abyste vyrovnali obsah tekutin v tìle.

•	 Chvíli odpoèívejte a poèkejte, ne¾ se vá¹ tep vrátí 
do normálního stavu, pak se teprve obléknìte.
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Nabídku otevøte stisknutím tlaèítka MENU.

Teplota v saunovací místnosti
Displej ukazuje nastavení teploty v saunovací místnosti. Bliká svìtelný indikátor 6.
•	 Nastavení na po¾adovanou teplotu se zmìní pomocí tlaèítek + a –. Rozsah je 40–110 °C.

Na dal¹í nastavení pøejdete stisknutím tlaèítka MENU.

Zbývající èas vytápìní
Zbývající èas vytápìní nastavíte stisknutím tlaèítek – a +.

Èasové zapnutí (èasované spu¹tìní)
•	 Dr¾te tlaèítko + stisknuté tak dlouho, a¾ pøejdete pøes maximální dobu topení. Zaène 

blikat svìtelný indikátor 7.
•	 Pomocí tlaèítek – a + zadejte po¾adovanou hodnotu èasového spu¹tìní. Do 10 hodin 

pøibývá èas po 10 minutách, od 10 do 18 hodin pøibývá po hodinách. 

Zadávání ukonèíte stisknutím tlaèítka MENU.

Základní re¾im (zapnuté topidlo)
Displej ukazuje teplotu v saunì.

Základní re¾im (bì¾í èasové spou¹tìní, topidlo vypnuté)
Zobrazuje se zbývající èas do sepnutí topidla a¾ do nuly, pak se topidlo zapne.

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Obr. 3a. Nastavení struktury nabídky, základní nastavení

Pøíklad: topidlo bude topit 3 hodiny a 30 minut.

Pøíklad: topidlo se zapne po 10 minutách.

1.6. Upozornìní
•	 Moøský vzduch a vlhké podnebí mù¾e zpùsobit 

korozi kovových povrchù topného tìlesa.
•	 Nenechávejte v saunì schnout odìvy, proto¾e 

to mù¾e zpùsobit vznik po¾áru. Nadmìrná 
vlhkost vzduchu mù¾e zpùsobit po¹kození 
elektroinstalací.

•	 Dodr¾ujte bezpeènou vzdálenost od horkého 
topného tìlesa. Kameny a vnìj¹í povrch topného 
tìlesa mohou zpùsobovat popáleniny.

•	 Nepolévejte kameny nadmìrným mno¾stvím 
vody. Odpaøující se voda je horká.

•	 V saunì nenechávejte o samotì osoby nízkého 

vìku, tìlesnì posti¾ené ani nemocné.
•	 Poraïte se se svým lékaøem o pøípadných 

zdravotních omezeních pou¾ití sauny. 
•	 Rodièe musí dbát na to, aby se jejich dìti 

nepøibli¾ovaly k topnému tìlesu. 
•	 Poraïte se se svým dìtským lékaøem ohlednì 

saunování malých dìtí, s ohledem na  
- vìk; - teplotu v saunì; - dobu strávenou v saunì.

•	 V saunì se pohybujte velice opatrnì, proto¾e 
podlaha mù¾e být kluzká.

•	 Do sauny nikdy nechoïte po po¾ití alkoholu, léèiv 
nebo drog.
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Obr. 3b. Nastavení struktury nabídky, dodateèné nastavení

Vypínaèem vypnìte pøívod proudu (viz obr. 8). Stisknìte tlaèítko MENU a dr¾te je stisknuté, 
pak zapnìte proud vypínaèem.

Èekejte, a¾ se na displeji objeví èíslo verze programu.
•	 Maximální èas vyhøívání zmìòte stisknutím +.
•	 Èidlo, které ète nastavení, zmìòte stisknutím –. 

Maximální doba vyhøívání
Maximální dobu vyhøívání mù¾ete zmìnit pomocí tlaèítek – a +. Rozsah je 2 – 8 hodin 
(nastavení z výroby je 4 hodiny). 

Nastavení èidla ètení
Ètení lze upravovat po -10 jednotkách. Nastavení nemá pøímý vliv na mìøenou teplotu, av¹ak 
zmìní se mìøicí køivka.

Stisknìte tlaèítko MENU. Topidlo pøejde do pohotovostního stavu.

Topidlo v pohotovostním re¾imu (standby)

DODATEÈNÉ NASTAVENÍ

Pøíklad: topidlo bude topit 4 hodiny od zapnutí. (Zbývající èas je mo¾né zmìnit, viz obr. 3a).

1.7. Øe¹ení potí¾í
Pokud nefunguje topné tìleso, zkontrolujte 
následující:
•	 Napájení je zapnuto
•	 Ovládací panel ukazuje vy¹¹í èíslo, ne¾ je skuteèná 

teplota v saunì
•	 Pojistky (3 ks) topidla jsou v poøádku
•	 Ochrana pøehøátí není vypnutá (viz obr. 13)

Dojde-li k chybì, vypne se napájení topidla a na 
ovládacím panelu se zobrazí chybové hlá¹ení “Er (èíslo)”, 
které pomù¾e nalézt pøíèinu chyby. Tabulka 1.

Popis Odstranìní

ER1 Naru¹ení obvodu èidla na mìøení 
teploty.

Zkontrolujte èervený a ¾lutý vodiè vedoucí k teplotnímu èidlu a jejich 
kontakty (viz obr. 10), jestli nejsou pøeru¹ené.

ER2 Zkrat v obvodu teplotního èidla. Zkontrolujte èervený a ¾lutý vodiè vedoucí k teplotnímu èidlu a jejich 
kontakty (viz obr. 10), jestli nejsou pøeru¹ené.

Tab. 1. Chybová hlá¹ení. Ve¹keré servisní zásahy musí dìlat pouze osoba s pøíslu¹nou kvalifikací.
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2. MÍSTNOST SAUNY

2.1. Izolace a materiál stìn sauny
V elektricky vytápìné saunì je nutné v¹echny masiv-
ní povrchy stìn, které pohlcují znaèné mno¾ství tepla 
(napø. cihly, sklenìné tvárnice, sádra apod.) dostateènì 
tepelnì izolovat, aby nedocházelo k nadmìrné spotøebì 
topným tìlesem.

Konstrukce stropu a stìn lze pova¾ovat za dostateènì 
tepelnì izolované, pokud:
•	 je tlou¹»ka peèlivì polo¾ené izolaèní vlny uvnitø 

budovy 100 mm (nejménì 50 mm).
•	 je zaji¹tìna izolace proti vlhkosti, napø. vrstvou 

alobalu s tìsnì pøilepenými okraji. Alobal se musí 
pokládat lesklou vrstvou do místnosti.

•	 je mezi panely a ochranou proti vlhkosti alespoò 
10 mm vìtrací mezera (doporuèení).

•	 jsou vnitøní stìny oblo¾eny deskami o tlou¹»ce 12–
16 mm.

•	 je na horní hranì oblo¾ení stìn u okraje oblo¾ení 
stropu vìtrací mezera o ¹íøce nìkolika milimetrù.

Dosa¾ení optimální úèinnosti topného tìlesa pøi 
vyhøívání sauny mù¾e napomoci sní¾ení stropu sauny 
(obvykle 2100–2300 mm, minimální vý¹ka 1900 mm). 
Tím se sní¾í vnitøní objem místnosti sauny a men¹í výkon 
topného tìlesa mù¾e být dostateèný. Strop lze sní¾it 
upevnìním stropních nosníkù na po¾adovanou vý¹ku. 
Prostory mezi nosníky se izolují (minimální tlou¹»ka 
izolace 100–mm) a jak je uvedeno vý¹e, povrchovì 
o¹etøují.

Vzhledem k tomu, ¾e teplý vzduch stoupá vzhùru, 
doporuèuje se maximální vzdálenost lavice od stropu 
1100–1200 mm.

POZNÁMKA! Poraïte se s pøíslu¹nými úøady po¾ární 
prevence o tom, kterou èást ohnivzdorné stìny lze izo-
lovat.

POZNÁMKA! Ochrana stìn a stropu pomocí tepel-
né ochrany, jako jsou napøíklad minerální desky, mon-
tovaných pøímo na stìny nebo strop, mù¾e zpùsobit 
nebezpeèný nárùst teploty stìn a stropu.

2.1.1. Èernání stìn sauny
Døevìný materiál v saunì, jako je napøíklad oblo¾ení 
stìn, zaène èasem èernat. Èernání urychluje sluneèní 
záøení a teplo z topného tìlesa. Pokud byly povrchy 
oblo¾ení stìn o¹etøeny ochrannými èinidly, je èernání 
stìn nad topným tìlesem rychlej¹í, v závislosti na 
pou¾ité ochranì. Toto èernání je zpùsobeno tím, ¾e 
ochranná èinidla jsou ménì odolná proti pùsobení tep-
la ne¾ neo¹etøené døevo. To bylo prokázáno praktický-
mi zkou¹kami. Mikroskopický odpad z topných kamenù 
mù¾e zpùsobovat èernání povrchù v blízkosti topného 
tìlesa.

Pøi dodr¾ení pokynù výrobce pøi izolaci topného 
tìlesa sauny nedojde k jeho ohøevu v takové míøe, kte-
rá by znamenala hrozbu po¾áru hoølavých materiálù v 
saunì. Maximální pøípustná teplota povrchu stìn a stro-
pu sauny je +140 °C.

Topná tìlesa pro sauny nesoucí znaèku CE splòují 
po¾adavky v¹ech naøízení pro sauny. Dodr¾ování tìchto 
naøízení sledují pøíslu¹né úøady.

2.2. Podlaha sauny
Vzhledem k velkým výkyvùm teplot se topné kameny 
pou¾íváním rozpadají.

Malé úlomky kamenù se pak oplachují na podlahu pøi 
polévání. Horké úlomky mohou po¹kodit plastové pod-

lahové krytiny pod nebo v blízkosti topného tìlesa.
Svìtle zbarvená spárovací malta mezi podlahovými 

dla¾dicemi mù¾e vstøebávat neèistoty a vodu (tj. ¾ele-
zitý obsah).

Aby nedocházelo ke sni¾ování estetické hodnoty, 
doporuèuje se pou¾ívat pod topným tìlesem a v jeho 
okolí pouze tmavé spárování a kamenné dla¾dice.

2.3. Výkon topného tìlesa
Pokud jsou stìny a strop sauny oblo¾eny panely, a tepel-
ná izolace zabraòující úniku tepla do stìn je dostateèná, 
stanovuje se potøebný výkon topného tìlesa podle 
vnitøního objemu místnosti sauny -viz tabulka 1.

Pokud obsahují stìny sauny neizolované plochy, jako 
jsou napøíklad cihlové stìny, stìny ze sklenìných tvár-
nic, betonu nebo stìny oblo¾ené kachlem, pøipoète se 
ka¾dý ètvereèní metr takové plochy 1,2 m3 k objemu 
místnosti sauny. Topné tìleso o potøebném výkonu se 
pak vybere podle hodnot uvedených v tabulce.

Proto¾e se roubené stìny prohøívají pomaleji, násobí 
se objem sauny hodnotou 1,5 a podle výsledku se volí 
topné tìleso o potøebném výkonu.

2.4. Vìtrání místnosti sauny
V saunì je mimoøádnì dùle¾ité vìtrání. Vzduch v 
potírnì je nutno vymìnit nejménì ¹estkrát za hodinu. 
Vzduchové potrubí o prùmìru 50–100 mm musí být 
umístìné nejménì 500 mm nad topidlem.

Odtah musí být umístìný co nejdále od topidla tìsnì 
nad podlahou potírny a ve srovnání se vstupem musí mít 
alespoò dvojnásobný prùmìr. 

Vyèerpaný vzduch je nutné vést pøímo do komína, 
anebo, je-li výstupní potrubí tìsnì nad podlahou, do 
vìtracího otvoru v horní èásti sauny. Vyèerpaný vzduch 
lze také vyvádìt odtahem do koupelny, a to otvorem o 
prùmìru 100–150 mm pode dveømi. 

Pro shora uvedený systém je nezbytný mechanický 
vìtrák.

Montujete-li topidlo do hotové sauny, pøi montá¾i 
vìtráku se musíte øídit pokyny výrobce sauny.

Pøíklad vìtracího systému v potírnì naleznete na 
obrázku 4.

2.5. Hygienické podmínky sauny
Vysoká úroveò hygieny v saunì uèiní saunování 
pøíjemným zá¾itkem. 

Doporuèuje se pou¾ívat k sezení ruèníky, které 
zabraòují pronikání potu do lavic. Ruèníky perte po 
ka¾dém pou¾ití. Hostùm poskytujte jiné ruèníky.

Pøi èi¹tìní sauny se doporuèuje zamést nebo vysát i její 
podlahu. Podlahu lze rovnì¾ vytøít.

Saunu dùkladnì myjte alespoò jednou za ¹est mìsícù. 
Stìny, lavice a podlahu oèistìte pomocí kartáèe a 
èistícího pøípravku pro sauny.

Z topného tìlesa odstraòte prach a neèistoty vlhkým 
hadøíkem.
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Obr. 4. Vìtrání místnosti sauny

1. Vstupní vìtrací otvor
2. Výstupní vìtrací otvor
3. Volitelná záklopka, která je v prùbìhu vytápìní a saunování uzavøená. Saunu také lze vysou¹et tak, ¾e po skonèení 

pobytu v saunì necháme otevøené dveøe.
4. Je-li v potírnì pouze odtah vzduchu, pode dveømi musí být alespoò 100 mm mezera. Vhodnìj¹í je nicménì mechanická 

ventilace.
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Topné tìleso

Model a rozmìry

Výkon Místnost sauny Minimální vzdálenosti Napájecí kabel/Pojistka

Objem Vý¹ka A
min.

B
min.

Ke stropu K podlaze 400 V 3N~ Pojistka 230 V 1N~ Pojistka

©íøka 480 mm
Hloubka 235 mm
Vý¹ka 900 mm
Hmotnost 20 kg
Mno¾ství topných 
kamenù 30 kg

kW

2.3.!

min
mm

Viz obr. 5. Viz obr. 9C. Hodnoty platí pouze pro pøívodní 
kabel.

*)

mm mm
min.
mm

min.
mm mm2 A mm2 A

min
m3

max
m3

FU60,	FU60E 6 5 8 1900 50 230 1000 30 5	x	1,5 3	x	10 3	x	6 1	x	35
FU90,	FU90E 9 8 14 1900 70 290 1000 30 5	x	2,5 3	x	16 3	x	10 1	x	50

3. POKYNY K MONTÁ®I

Obr. 5 Bezpeèné vzdálenosti pro topné tìleso

Tab. 2 Podrobné údaje k instalaci topidla FU/FU-E *)	 ze	strany	ke	stìnì	nebo	k	horní	lavici

3.1. Pøed montá¾í
Pøed montá¾í topného tìlesa si prostudujte návod a 
zkontrolujte následující body:
•	 Odpovídá výkon topného tìlesa velikosti sauny?
Dodr¾ujte údaje o objemech uvedené v tabulce 2.
•	 Je k dispozici dostateèný poèet kvalitních topných 

kamenù?
•	 Je dostupný zdroj napájení vhodný pro dané topné 

tìleso?
•	 Minimální bezpeèné vzdálenosti pro montá¾ 

topidla jsou uvedeny na obr. 5 a v tabulce 2.
Je bezpodmíneènì nutné, aby instalace byla 

provedena v souladu s tìmito hodnotami. Jakákoli 
nedbalost mù¾e mít za následek nebezpeèí vzniku 
po¾áru. V potírnì mù¾e být nainstalováno pouze jediné 
topidlo.

3.1.1. Zapojení pøipojovacího kabelu
Na obr. 5 je znázornìno, jak zapojit pøipojovací a datový 
kabel topidla FU/FU-E. Správné zapojení datového 
kabelu je barevnì vyznaèeno. 

360° 180°

>1000 mm
>500 mm

Obr. 6 Minimální vzdálenost èidla od ventilátoru
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3.2. Upevnìní topidla na zeï
Závìsný panel topidla je pøipevnìný k topidlu. Povolte 
pøipevòovací ¹roub panelu a panel odstraòte z 
topidla. 
1. Pøipevnìte na stìnu dr¾ák topného tìlesa pomocí 
pøilo¾ených ¹roubù. Dbejte na dodr¾ení minimální 
bezpeènostní vzdálenosti uvedené v tabulce 2 a na 
obr. 5. Pøipevnìní závìsného panelu je znázornìno na 
obr. 9.

POZNÁMKA! Za oblo¾ením stìny v místì montá¾e 
topného tìlesa musí být nosná deska, aby se ¹rouby 
dr¾áku ¹roubovaly do silnìj¹ího podkladu, ne¾ je 
samotné oblo¾ení. Pokud za oblo¾ením stìny nosná 
deska není, lze ji pøipevnit i na oblo¾ení.
2. Zvednìte topidlo k panelu na zeï tak, aby 
upevòovací háèky spodní èásti panelu pøesahovaly pøes 
okraj topidla a horní èást topidla pøitisknìte k panelu.
3. Upevnìte horní èást topného tìlesa k dr¾áku 
pomocí upínací svorky.

3.3. Bezpeènostní møí¾
Bezpeènostní møí¾ se pou¾ívá kolem topného tìlesa; 
minimální vzdálenosti uvedené na obr. 5 a v tabulce 2 
je nutné dodr¾et.
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3.4. Zapojení vodièù
Topné tìleso smí k rozvodné síti pøipojit pouze 
oprávnìný, zpùsobilý elektrotechnik v souladu s plat-
nými naøízeními. Viz bod 3.1.1. “Zapojení pøipojovacího 
kabelu”

Napojení osvìtlení na øídicí jednotku musí být 
provedeno stejným kabelem, jakým je napájená øídicí 
jednotka. Topné tìleso se pøipojuje polotuhým kabelem 
k rozvodné krabici na stìnì sauny - viz obr. 6. Napájecí 
kabel musí být pryåí krytý typ H07RN-F nebo jemu 
odpovídající.

POZNÁMKA! Vzhledem ke køehnutí v dùsledku 
vysokých teplot se nesmí pou¾ívat kabely izolované 
PVC. Rozvodná krabice musí být odolná proti potøísnìní 
a její maximální vý¹ka nad podlahou nesmí pøekroèit 
50 cm.

Pokud jsou napájecí kabely a vodièe vý¹e ne¾ 100 cm 
nad úrovní podlahy sauny, umístìné v saunì nebo ve 
stìnách, musejí být v provozu odolné proti teplotám 
170 °C (napø. SSJ). Ve¹kerá elektrická zaøízení montovaná 
vý¹e ne¾ 100 cm nad úrovní podlahy sauny musí být 
schválená pro pou¾ití pøi teplotì 125 °C (oznaèení 
T125).

Kromì napájecího konektoru je øídicí jednotka 
vybavená dal¹ím konektorem (P), který slou¾í k ovládání 
topidla, viz obr. 10.

Ovládací kabel je veden pøímo do pøipojovací krabice 
topidla a odtud do koncového bloku topidla gumovým 
kabelem stejné tlou¹»ky, jako má pøipojovací kabel.

3.4.1. Instalace teplotního èidla
•	 FU:  Nainstalujte èidlo (senzor) tak, jako je tomu na 

obrázku 5. Upevnìte kabel èidla do konektoru v 
kamnech tím zpùsobem, ¾e ka¾dá barva se napojí 
do stejné barvy.

•	 FU-E: Namontujte krabièku s èidlem pøilo¾enou k 
øídicí jednotce v souladu s návodem k montá¾i a 
obsluze. Viz obr. 5.

Obr. 7 Zapojení pøipojovacího kabelu

Øízení elektrického vytápìní

Konektor pøipojovacího kabelu

Konektor datového kabelu FU60, FU90

1 2 3

1

2

3

FU60, FU90

FU60E, FU90E

4 5
Konektor pøipojovacího kabelu

Konektor kabelu osvìtlení

4

5

Obr. 8 Vypínaè elektøiny

Poznámka! Vzduchový ventilátor neumis»ujte poblí¾ 
teplotního èidla. Vzduch proudící u ventilátoru by 
èidlo ochlazoval a do øídicí jednotky by se pøená¹ela 
zkreslená hodnota teploty. Topidlo by se tak mohlo 
pøehøát. Minimální vzdálenost ventilátoru od senzoru 
je (viz obr. 5):
•	 v¹esmìrový ventilátor: 1 000 mm
•	 ventilátor nasmìrovaný pryè od èidla: 500 mm

Èidlo musí být namontováno na místo, jak je uvedeno 
v tìchto pokynech. Není-li dodr¾ena minimální 
vzdálenost, ventilaci je nutné upravit.

3.4.2. Resetování pøehøátého topidla
Krabice s èidly obsahuje teplotní èidlo a ochranu 
pøehøátí. Pokud teplota v okolí èidla pøíli¹ stoupne, 
ochrana pøehøátí odpojí napájení topidla. Resetování 
pøehøátého topidla je znázornìné na obr. 13.

Upozornìní! Ne¾ stisknete resetovací tlaèítko, je 
nejdøíve nutné odstranit pøíèinu pøehøívání.

3.4.3. Montá¾ ovládacího panelu
Ovládací panel je vodotìsný a pracuje s nízkým napìtím. 
Lze jej namontovat do koupelny nebo do ¹atny, anebo 
do obytné místnosti. Je-li namontovaný v saunovací 
místnosti, musí být umístìný v bezpeèné vzdálenosti 
od topidla a nejvý¹ jeden metr nad podlahou.  

Ovládací panel se dodává s døevìnými krycími li¹tami, 
s montá¾ní pøírubou, se dvìma pøipevòovacími ¹rouby 
a s tøímetrovým datovým kabelem, který je mo¾né 
v pøípadì potøeby zkrátit. Lze si objednat i pìti- a 
desetimetrové kabely. 

Je-li ve zdi “husí krk”, datový kabel lze vést tudy. Jinak 
bude vedený po povrchu. 

Pøipevnìní ovládacího panelu (viz obr. 9):
1. Datový kabel protáhnìte pøírubou. Pøírubu 

upevnìte upevòovacími ¹rouby. 
2. Umístìte ovládací panel do pøíruby. Zapadne do 

pru¾inových svorek. 
3. Je-li to nutné, zakryjte datový kabel døevìnými 

li¹tami.
4. Pøipojte volný konec datového kabelu ke 

konektoru v topidle podle barevného oznaèení 
(obr. 7: A)
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Obr. 9 Umístìní závìsného panelu topidla a zapojení topidla
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3.5. Odpor izolace elektrického topného tìlesa
Pøi závìreèné kontrole elektroinstalací mù¾e dojít ke 
zji¹tìní „úniku“ pøi mìøení odporu izolace topného 
tìlesa. Dùvodem je absorpce vlhkosti ze vzduchu 
izolaèním materiálem topného tìlesa (skladování, 
pøeprava). Po nìkolikerém pou¾ití topného tìlesa se 
vlhkost z odporù vypaøí.

Nepøipojujte napájení topného tìlesa pøes spínaè 
poruchového proudu.

Obr. 13 Resetovací tlaèítko 
ochrany pøehøátí
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Obr. 11 Zapojení topného tìlesa FU-E
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Obr. 10 Zapojení topného tìlesa FU

Obr. 12a Pøipojení øídicí jednotky C150 a topidla FU-E Obr. 12b Pøipojení øídicí jednotky C150 a topidla FU-E
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4. NÁHRADNÍ DÍLY

1 Topný prvek 2000 W FU60,	FU60E ZSE-256
2 Topný prvek 3000 W FU90,	FU90E ZSE-259
3 Saunový kámen 1 ks ZSE-260
4 Sada saunových kamenù

5 Gril ZSE-120
6 Teplotní èidlo FU60,	FU90 WX247
7 Ovládací panel (FU60, FU90) FU60,	FU90 ZSME-200-1
8 Nástìnná montá¾ní pøíruba FU60,	FU90 ZSME-80
9 Zdroj elektrického proudu FU60,	FU90 ZSE-240
10 Vypínaè FU60,	FU90 ZSK-684
11 Datový kabel, 3 m 

Datový kabel, 5 m 
Datový kabel, 10 m 

FU60,	FU90
FU60,	FU90
FU60,	FU90

WX250
WX251
WX252

12 Halogenová ¾árovka 20 W/12 V/GU4 ZSE-340


