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Úèel elektrického topného tìlesa:
Topné tìleso Kubic Combi
- 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 a vyu¾ívaných
obyvateli domu, je jeden (1) rok.
Pøed pou¾itím topného tìlesa si dùkladnì pøeètìte návod
k pou¾ití.

Pou¾itie saunových kachieå:
Saunové kachle Kubic Combi- sú urèené na vykurovanie
rodinných sáun do teploty potrebnej na polievanie. Pou¾itie
na iné úèely je zákázané.
Záruèná doba pre saunové kachle a riadiace prístroje
pou¾ívané v rodinných saunách trvá dva (2 )roky. Záruèná
doba pre saunové kachle a riadiace prístroje, ktoré sa
pou¾ívajú v obecných zariadeniach v súkromných budovách
trvá jeden (1) rok.
Pred uvedením do prevádzky si starostlivo preèítajte návod
pre pou¾ívateåa.

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!

POZOR !
Tento návod na montá¾ a pou¾itie je urèený pre vlastníka
sauny alebo pre osobu zodpovednú za starostlivos» o
saunu, ako aj pre elektromontéra kompetentného pre
montá¾ saunových kachieå.
Pri montá¾i saunových kachieå je potrebné odovzda» tento
návod na pou¾itie a montá¾ majiteåovi sauny alebo osobe,
zodpovednej za starostlivos» o saunu.
Gratulujeme Vám k Vá¹mu dobrému výberu saunových
kachieå !

1. POKYNY K POU®ITÍ

1. NÁVOD PRE POU®ÍVATEÅA

1.1. Skládání topných kamenù

Topné kameny pro elektrické topné tìleso musí mít 4-8 cm
v prùmìru. Topné kameny musí být pevné kusy kamene
urèeného pro pou¾ití v topném tìlese. V topném tìlese se
nesmí pou¾ívat lehké, porézní keramické kameny shodné
velikosti, ani mìkké valouny krupníku, nebo» mohou
zpùsobit pøíli¹ vysoká nárùst teploty odporù a tím jejich
znièení.
Pøed skládáním kamenù je nutné oèistit je od prachu.
Kameny se vkládají do komory topného tìlesa nad
møí¾kou, mezi topné prvky (odpory) tak, aby se kameny
jeden o druhý opíraly. Kameny se nesmí svou vahou opírat
o topné prvky.
Kameny neskládejte pøíli¹ natìsno, aby mezi nimi mohl
proudit vzduch - viz obr. 1. Kameny se musí vkládat volnì
a nesmí být zaklínìné mezi topnými prvky. Malé kameny
do topného tìlesa nevkládejte vùbec.
Kameny musí zcela zakrývat topné prvky. Nesmí v¹ak
vytváøet na topných prvcích vysokou hromadu.
Pou¾íváním dochází k rozpadu topných kamenù. Proto je
nutné je pøerovnat alespoò jednou roènì, nebo i vícekrát,
pokud se sauna pou¾ívá èasto. Zároveò se ze spodní
èásti topného tìlesa odstraní v¹echny úlomky kamenù a
naru¹ené kameny se nahradí novými.
Poskytovaná záruka se nevztahuje na jakékoliv ¹kody
zpùsobené pou¾itím jiných kamenù, ne¾ jaké doporuèuje
výrobce.
Poskytovaná záruka se rovnì¾
nevztahuje na jakékoliv ¹kody
zpùsobené zamezením proudìní
vzduchu, po¹kozenými nebo pøíli¹
malými kameny.

Obr. 1.
Obrázok 1.
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1.1. Navrstvenie kameòov saunových kachieå

Vhodné kamene pre elektrické saunové kachle majú priemer
od 4-8 cm. Ako kamene ¹peciálne pre saunové kachle sa
po¾ívajú známe, masívne lomové kamene. Zakázané
je pou¾íva» åahké, porézne a rovnako veåké keramické
kamene, preto¾e sa nimi mô¾u prehria» a po¹kodi» odpory.
Ako kamene pre saunové kachle sa tie¾ nemô¾u pou¾íva»
mäkké hlinenné kamene.
Kamene je potrebné pred navrstvením oèisti» od
kamenného prachu. Kamene sa kladú na ro¹t saunových
kachieå do medzipriestoru vykurovacích prvkov tak, ¾e sa
kamene vzájomne nesú. Hmotnos» kameòov nesmú nies»
vykurovacie prvky.
Kamene nesmú by» ulo¾ené príli¹ tesne, aby sa nebránilo
prúdeniu vzduchu. Pozri obr. 1. Kamene tie¾ nesmú by»
zakliesnené medzi vykurovacie prvky, kamene majú by»
osadené voåne. Veåmi malé kamene sa nemajú vklada» do
saunových kachlí.
Kamene majú úplne pokry» vykurovacie prvky, ale nesmú
preènieva» príli¹ vysoko ponad saunové kachle.
Poèas pou¾ívania sa kamene stanú krehkými. Z tohto
dôvodu je potrebné najmenej raz roène kamene nanovo
navrstvi», pri èastom pou¾ívaní èastej¹ie. Pri tejto príle¾itosti
odstráòte, prosím, aj prach a úlomky kameòov zo spodnej
èasti saunových kachieå a vymeòte po¹kodené kamene.
Záruka sa nevz»ahuje na ¹kody, ktoré vzniknú pou¾itím
iných saunových kameòov ako odporúèa
výrobca. Záruka sa tie¾ nevz»ahuje na
po¹kodenia saunových kachieå, ktoré
vzniknú zastavením cirkulácie vzduchu
kvôli pou¾ívaniu krehkých alebo príli¹
malých kameòov.

Skládání topných kamenù
Navrstvenie kameòov
saunových kachieå

CS

SK

V topném tìlese nebo v jeho okolí se nesmí nacházet
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!

V kamennej komore alebo v blízkosti saunových kachieå
sa nesmú nachádza» ¾iadne predmety alebo prístroje,
ktoré menia mno¾stvo alebo smer prúdenia vzduchu cez
saunové kachle, a tým spôsobujú prehriatie odporov ako
aj nebezpeèenstvo po¾iaru stenových plôch !

1.2. Vyhøívání sauny, bì¾ná sauna

1.2. Rozohriatie sauny, normálna sauna

1.2.1. Polévání horkých kamenù vodou

1.2.1. Polievanie

Pøed tím, ne¾ topné tìleso zapnete, se pøesvìdète, ¾e na nìm
ani v jeho blízkosti nejsou ¾ádné pøedmìty. Viz odstavec
1.8. „Upozornìní”.
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 topných
kamenù na po¾adovanou provozní teplotu. Pøi výkonu
topného tìlesa odpovídajícího velikosti sauny 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.
Topné kameny se obvykle ohøívají na po¾adovanou
provozní teplotu pøibli¾nì ve stejnou dobu jako sauna.
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 topného 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”

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 u¾ivatel 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 ne¾ 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.

Predtým ako zapnete kachle, skontrolujte prosím, èi na
kachliach nele¾ia ¾iadne predmety alebo sa nenachádzajú
v bezprostrednej blízkosti kachieå. Pozri kapitolu 1.8
”Upozornenia”.
Pri prvom rozohriatí kachieå vyluèujú saunové kachle
a kamene zápach. Aby sa tento zápach odstránil, musí sa
sauna dôkladne vyvetra».
Funkciou saunových kachieå je dovies» saunu a kamene
do teploty vhodnej na polievanie. Ak je výkon saunových
kachieå prispôsobený veåkosti sauny, rozohreje sa dobre
izolovaná sauna na teplotu pre polievanie asi za jednu
hodinu. Pozri kapitolu 2.1. ”Izolácia sáun a stenových
materiálov”. Vhodná teplota pre saunu je asi +65 °C do
+80 °C.
Saunové kamene sa zvyèajne zohrejú na teplotu vhodnú
na polievanie za taký istý èas ako sauna. Saunové kachle s
príli¹ vysokým výkonom zohrejú saunu rýchlej¹ie ale kamene
zostanú podhriate a nechajú pretiec» polievanú vodu. Na
druhej strane, ak je výkon saunových kachieå ohåadne
veåkosti sauny malý, zohreje sa sauna pomaly a saunový
majster sa pokúsi zvý¹i» teplotu sauny pomocou polievania
kameòov na saunových kachliach. Voda na polievanie ale
len rýchlo ochladí saunové kamene a po chvíli u¾ teplota
v saune nestaèí na ïal¹ie polievanie.
Aby ste si mohli pri saunovaní u¾i» efekt polievania , mali
by ste výkon saunových kachieå v súvislosti s veåkos»ou sauny
zvoli» starostlivo podåa informácií v bro¾úre. Pozri kapitolu
2.3. ”Výkon saunových kachieå”.
Vzduch v saune pri zohrievaní vysychá, preto na dosiahnutie
príjemnej vlhkosti vzduchu sa leje voda na horúce kamene
saunových kachieå.
S mno¾stvom vody sa reguluje príjemná a odporúèaná
vlhkos». Ak je vlhkos» vzduchu vyhovujúca, potí sa poko¾ka
osoby v saune a dych sa åahko spomalí. Odporúèa sa lia»
na kamene najprv men¹ie mno¾stvo vody, aby sa mohol
vyskú¹a» úèinok vlhkosti na poko¾ku. Príli¹ vysoká teplota
a percento vlhkosti sú poci»ované ako nepríjemné.
Dlhý pobyt v horúcej saune vedie k zvý¹eniu telesnej
teploty, èo mô¾e by» nebezpeèné.
Kapacita saunovej naberaèky by mala by» max. 0,2 l. Na
kamene by sa nemalo nalieva» naraz príli¹ veåké mno¾stvo
vody, preto¾e pri odparovaní mô¾e strieka» vrúca voda na
åudí v saune.
Dávajte pozor na to, aby ste neliali vodu na kamene,
keï sa niekto nachádza v ich blízkosti. Horúca para mô¾e
spôsobi» popáleniny.

Vlastnosti vody

Efekt

Koncentrace nečistot

Barva, chuť, sraženiny

Koncentrace železa

Barva, zápach, chuť, sraženiny

Tvrdost: nejdůležitější prvky jsou mangan a
vápník

Doporučení

Sraženiny

Chlorovaná voda

Zdravotní rizika

Zakázáno používat

Mořská voda

Rychlá koroze

Zakázáno používat

Požadavky na kvalitu vody do výparníku
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1.2.2. Saunová voda

1.2.2. Voda na polievanie kameòov

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.

Pri pou¾ívaní vody obsahujúcej vápnik zostáva na kameòoch
a kovových povrchoch saunových kachieå svetlá, krémová
vrstva. Zavápnenie kameòov oslabuje úèinok polievania.
Pri pou¾ívaní ¾elezitej vody zostáva na povrchu a
odporoch vrstva hrdze, ktorá spôsobuje koróziu.
Pou¾ívanie vody s obsahom humusu a chlóru ako aj
morskej vody je zakázané.
Vo vode na polievanie sa mô¾u pou¾íva» len pre tento
úèel povolené vonné látky. Sledujte na obale tieto
príkazy.

1.3. Vyhøívání sauny pomocí výparníku

1.3. Rozohriatie sauny, odparovaè pri
zohrievaní zapnutý

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.

S topným tìlesem Combi lze saunu vyhøívat buïto obvyklým
zpùsobem, nebo pomocí výparníku.
Výparník je vybaven vodní nádr¾í o objemu 5 l, tak¾e jej
lze nepøetr¾itì pou¾ívat po dobu pøibli¾nì dvou hodin.
Nádr¾ výparníku se plní, dokud je topné tìleso chladné.
K dosa¾ení ideální vlhkosti vzduchu musí být teplota
v saunì pomìrnì nízká, pokud mo¾no pøibli¾nì 40 °C,
a výparník ponechán v provozu po dobu cca 1 hodiny k
vyhøívání sauny.

1.3.1. Plnìní vodní nádr¾e, studené topné tìleso

Naplòte nádr¾ èistou vodou. Maximální objem nádr¾e je
pøibli¾nì 5,5 litru (obr. 2). (D-SE max. 2 l.)

Ako voda na polievanie by sa mala pou¾íva» len voda, ktorá
spµòa kvalitatívne predpisy pitnej vody. Dôle¾ité faktory
pre kvalitu vody sú:
•
obsah humusu (farba, chu», usadenie); odporuèenie
pod 12 mg/l
•
obsah ¾eleza (farba, pach, chu», usadenie); 		
odporuèenie pod 0,2 mg/l
•
stupeò tvrdosti: dôle¾ité látky sú mangán (Mn) a
vápnik (Ca); odporuèenie pre mangán pod 0,05 mg/l
a pre vápnik pod 100 mg/l.

S Combi-saunovými kachåami sa mô¾e zohria» sauna tak ako
aj s be¾nými saunovými kachåami, alebo pri zohrievaní je
mo¾né zapnú» odparovaciu funkciu saunových kachieå.
Objem vody nádr¾e odparovaèa je ca. 5 l a staèí pre
plynulú prevádzku na 2 h. DopÍòanie nádr¾e odparovaèa
sa robí, ak sú saunové kachle studené.
Najlep¹í stupeò vlhkosti sa v saune udr¾í, ak sa saunová
teplota nastaví nízko na ca. 40 °C a sauna sa s odparovaèom
zahrieva 1 hodinu.

1.3.1. Plnenie nádr¾e pri studenom odparovaèi

Naplòte nádr¾ èistou vodou z vodovodu. Max. naplnené
mno¾stvo èiní ca. 5,5 l (obr. 2).

Plnìní vodní nádre
Naplnenie nádre na vodu

Vypou¹tìní vodní nádre
Vyprázdnenie nádre na vodu

Obr. 2.
Obrázok 2.
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Plnìní a vypou¹tìní vodní nádr¾e
Naplnenie a vyprázdnenie nádr¾e na vodu
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1.3.2. Plnìní vodní nádr¾e, horké topné tìleso

1.3.2. Plnenie nádr¾e pri horúcom odparovaèi

1.
2.

1.
2.

Pokud je topné tìleso horké, vyvarujte se doplòování vody,
proto¾e horká pára i výparník mohou zpùsobit opaøení
èi popáleniny. Pokud v¹ak vodu pøi horkém topném
tìlese doplnit musíte, postupujte následovnì, s nejvy¹¹í
opatrností:

3.
4.

Vypnìte výparník.
Opatrnì nalijte studenou vodu na møí¾ku vodní
nádr¾e. Voda nateèe do nádr¾e a ochladí zbývající
vodu v nádr¾i.
Vypus»te chladnou vodu z nádr¾e do nádoby a 		
vylijte ji do odpadu.
Naplòte vodní nádr¾ podle pokynù v odstavci 1.3.1.

Pokiaå je odparovaè rozohriaty, mali by ste sa vyhnú»
plneniu jeho nádr¾e, preto¾e aj samotný horúci prístroj a
aj vznikajúca para mô¾u spôsobi» popáleniny. V prípade, ¾e
musíte dolia» vodu do horúcej nádr¾e, poèínajte si nanajvý¹
opatrne a pri dodr¾aní nasledovných nariadení:

3.
4.

Vypnite odparovaè.
Lejte opatrne studenú vodu na mrie¾ku, odkiaå ona
steèie do nádr¾e na vodu a schladí tým horúcu vodu.
Zachy»te vytekajúcu, ochladenú vodu vytekajúcu z
nádr¾e do nádoby a vylejte ju do odtoku.
Naplòte nádr¾ odparovaèa podåa 1.3.1.

1.3.3. Vypou¹tìní vodní nádr¾e

1.3.3. Vyprázdnenie nádr¾e na vodu

1.3.4. Topná tìlesa Combi s automatickým plnìním
(KKV50SEA-KKV90SEA)

1.3.4. Combi-saunové kachle s automatikou na
plnenie vody (KKV50SEA-KKV90SEA)

1.4. Pou¾ití vùní

1.4. Pou¾ívanie vonných zmesí

1.5. Vysou¹ení místnosti sauny

1.5. Su¹enie sauny

1.6. Èi¹tìní výparníku

1.6. Èistenie odparovaèa

1.7. Pokyny k pou¾ití sauny

1.7. Návod na saunovanie

•
•

•

Bezchybný provoz výparníku vy¾aduje vypou¹tìní vody z
nádr¾e v¾dy, kdy¾ se výparník nepou¾ívá. Tím se z nádr¾e
odstraní neèistoty nahromadìné v dùsledku odpaøování
vody.
Proto¾e je voda v nádr¾i po pou¾ití výparníku horká,
je nutné ji vypou¹tìt a¾ po jejím dostateèném ochlazení
nìkolik hodin po vypnutí výparníku. (Obr. 2.)
Viz také odstavce 1, 2 a 3 v èlánku 1.3.2.

Topná tìlesa Combi vybavená automatickým plnìním vody
nádr¾ výparníku automaticky doplòují, pokud je vypínaè
výparníku (2) v poloze zapnuto (ON). Uzavøete vypou¹tìcí
ventil nádr¾e a otevøete plnicí uzávìr nádr¾e. Viz obr. 2
a 7.
Uzávìr nádr¾e uzavøete jakmile skonèíte saunování. Viz
také odstavec 1.3.3.

Ve výparníku lze pou¾ívat náplnì s vùnìmi. Náplò s vùní
se pokládá na møí¾ku výparníku., tekuté aroma do kalíšku.
Pøi pou¾ívání vùní dávejte pozor na horkou páru, která
mù¾e zpùsobit opaøení. Nedoplòuje vodu ani nevkládejte
vùnì do horkého výparníku.
Vùnì nevlévejte do vody v nádr¾i.

Místnost sauny je nutné nechat po pou¾ití výparníku
dùkladnì vyschnout. Vysou¹ení sauny lze urychlit
ponecháním zapnutého topného tìlesa pøi maximálním
vìtrání sauny.
Pokud topné tìleso pou¾íváte k vysou¹ení sauny,
nezapomeòte jej následnì vypnout.

Na stìnách vodní nádr¾e výparníku se usazují neèistoty z
vody, napø. vodní kámen. K odstranìní vodního kamene
doporuèujeme pou¾ívat pøípravky urèené k odstraòování
vodního kamene z domácích spotøebièù, napø. varných
konvic a kávovarù. Pou¾ívejte tyto pøípravky podle pokynù
jejich výrobce. Vnìj¹í souèásti výparníku omývejte pomocí
vlhkého hadøíku. Pøi èi¹tìní vnìj¹í strany výparníku se ujistìte,
¾e jeho vypínaè je v poloze vypnuto (OFF).
•
•

•

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.

Po ka¾dom pou¾ití sa musí nádr¾ na vodu vyprázdni» kvôli
zabezpeèeniu bezporuchového fungovania. Odstránia
sa tým aj neèistoty, ktoré vznikajú v nádr¾i ako dôsledok
vyparovania vody.
Ked¾e prístroj bezprostredne po pou¾ití je horúci,
odporúèa sa po vypnutí poèka» niekoåko hodín a potom
vypusti» nádr¾ (obr. 2).
Pozri k tomu odsek 1.3.2. body 1-3.

Tie Combi-saunové kachle, ktoré sú vybavené automatikou
na plnenie vody, dopÍòajú vodu automaticky, ak je zapnutý
prevádzkový spínaè (2) odparovaèa. Vyprázdòovací ventil
nádr¾e na vodu na saunových kachliach musí by» zatvorený
a zatvárací ventil pre plnenie nádr¾e na vodu musí by»
otvorený. Pozri obr. 2 a 7.
Po ukonèení saunovania zatvorte zatvárací ventil na
plnenie nádr¾e na vodu. Pozri tie¾ odsek 1.3.3.
V odparovaèi sa mô¾u pou¾íva» vonné zmesi v suchej forme.
Suché zmesi (Potpourris) sa rozdelia na parovú mrie¾ku.
Pri pou¾ití vonných zmesí si treba dáva» pozor na
stúpajúce horúce pary. Treba sa vyhnú» plneniu vody a
vonných zmesí do horúceho odparovaèa.
Nelejte, prosím, esencie na polievanie do nádr¾e na
vodu.
Saunu treba po ka¾dom pou¾ití dôkladne vysu¹i». Aby sa
urýchlil proces su¹enia, mô¾ete necha» zapnuté saunové
kachle za súèasného zapnutia ventilátora na maximálny
výkon.
Ak budete postupova» touto metódou, bezpodmieneène
dávajte pozor na to, aby sa saunové kachle vypli samé v
nastavenom èase.
Vo vodnej nádr¾i odparovaèa sa ukladajú neèistoty, ktoré sa
pri odparovaní vyluèujú z vody, napr. vápnik. Na odstránenie
vápenatých usadenín sa pou¾ívajú be¾né odvápòovacie
prostriedky pre kávovary etc. (prosím postupujte podåa
návodu na pou¾itie!). Oèistite vonkaj¹ie plochy prístroja
vlhkou handrou. Èistenie vonkaj¹ích èastí vykonávajte len
na vypnutom prístroji.

•
•

•
•

Pred saunovaním sa umyte. Staèí sa osprchova».
V saune zostante tak dlho, pokiaå je vám to 		
príjemné.
K dobrým manierom v saune patrí, ¾e beriete 		
ohåad na ostatných åudí v saune tak, ¾e ich neru¹íte
nepotrebným hluèným správaním.
Nevy¾ente druhých príli¹ èastým polievaním 		
kameòov.
Zabudnite na v¹etok stres a uvoånite sa.
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•
•
•
•

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.

SK
•
•
•
•

Nechajte svoju prehriatu poko¾ku medzitým 		
ochladi».
V prípade, ¾e ste zdravý a existuje tá mo¾nos», 		
choïte si zapláva».
Po pou¾ití sauny sa umyte. Na doplnenie stratených
tekutín si zoberte so sebou osvie¾ujúci nápoj.
Oddychujte, pokiaå sa necítite vyrovnane.

1.7.1. Teplota a vlhkost v saunì

1.7.1. Teplota a vlhkos» v saune

1.8. Upozornìní

1.8. Upozornenia

•

•

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.
•

•
•
•
•
•
•

•
•

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.

1.9. Øe¹ení potí¾í

Pokud nefunguje výparník, zkontrolujte následující:
•
Je v nádr¾i dostateèné mno¾ství vody?
(viz odstavec 1.3.)
•
Do¹lo k sepnutí ochrany pøed pøehøátím?
(tlaèítko nastavení výchozího stavu na spodní stranì
výparníku)
•
Je vlhkost v saunì pøíli¹ vysoká?
•
Je termostat výparníku nastaven na maximum?
Pokud nefunguje topné tìleso, zkontrolujte následující:
•
Napájení je zapnuto
•
Termostat ukazuje vy¹¹í teplotu, ne¾ je teplota v
saunì.
•
Pojistky topného tìlesa jsou v poøádku.
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Na meranie teploty a vlhkosti v saune existujú prístroje,
ktoré sú vhodné na pou¾itie v saune. V podstate je nemo¾né,
urèi» v¹eobecne platnú teplotu a percento vlhkosti v saune,
preto¾e ka¾dý èlovek vníma úèinok sauny inak. Vlastný pocit
ka¾dého v saune je ten najlep¹í teplomer !
Primeraná ventilácia v saune je dôle¾itá, preto¾e vo
vzduchu musí by» dostatok kyslíka a vzduch sa musí da»
åahko dýcha». Pozri kapitolu 2.4. ”Ventilácia v saune”.
Åudia poci»ujú saunu ako nieèo zdravé a osvie¾ujúce.
Pobyt v saune oèis»uje, zohrieva, uvoåòuje, ukåudòuje,
zmieròuje psychický tlak a ponúka kåudné miesto na
premý¹åanie.
•

•
•
•
•
•
•

•
•

morská a vlhká klíma mô¾u spôsobova» hrdzavenie
kovových èastí saunových kachieå.
nepou¾ívajte saunu na su¹enie ¹iat alebo prádla,
okrem toho sa mô¾u po¹kodi» elektrické prístroje
vysokou vlhkos»ou.
pozor na horúce saunové kachle. Kamene a aj 		
samotné teleso sú veåmi horúce a mô¾u
spáli» ko¾u.
na kamene sa nesmie naraz nalia» príli¹ veåa vody,
preto¾e voda vyparená z horúcich kameòov mo¾e
spáli» ko¾u.
deti, åudia s poruchou pohybového aparátu, chorí a
slabí nesmú zosta» v saune sami.
zdravotné obmedzenia týkajúce sa pobytu v saune
treba konzultova» s lekárom.
rodièia nesmú necha» svoje deti v blízkosti 		
saunových kachieå.
o saunovaní malých detí by si mali da» matky na
poradenskom mieste.
- vek,
- teplota v saune,
- doba v saune ?
Pohybujte sa v saune obzvlá¹» opatrne, preto¾e
lavice a podlaha mô¾u by» klzké.
Nechoïte do sauny pod vplyvom narkotík (alkohol,
lieky, drogy atï.)

1.9. Poruchy

V prípade, ¾e odparovaè nefunguje správne, preskú¹ajte
nasledujúce body:
•
nachádza sa v nádr¾i na vodu dostatok vody ?
(pozri odsek 1.3.)
•
bola zapnutá ochrana proti prehriatiu ? (v tomto
prípade stlaète potvrdzujúci gombík na spodnej
strane prístroja)
•
je vlhkos» v saune príli¹ vysoká ?
•
nachádza sa regulátor termostatu v pozícii maxima ?
V prípade, ¾e sa saunové kachle nerozohrievajú, preskú¹ajte
nasledovné body:
•
prúd je zapnutý.
•
termostat je nastavený na vy¹¹iu teplotu ako je 		
existujúca teplota v saune.
•
poistky saunových kachieå sú dobré.
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2. Sauna

2.1. Izolace a materiál stìn sauny

2.1. Izolácia sáun a stenových materiálov.

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
izolovat.
POZNÁMKA! Ochrana stìn a stropu pomocí tepelné
ochrany, jako jsou napøíklad minerální desky, montovaných
pøímo na stìny nebo strop, mù¾e zpùsobit nebezpeèný
nárùst teploty stìn a stropu.

Aby sa dosiahol primeraný výkon saunových kachieå,
mô¾e by» potrebné, umiestni» ni¾¹ie strop sauny (norm.
2100-2300 mm, min. vý¹ka sauny 1900 mm), tak aby bol
objem miestnosti sauny men¹í a prípadne sa mohol zvoli»
men¹í výkon saunových kachieå. Zni¾enie stropu sa vykoná
tak, ¾e sa dá trám do men¹ej vý¹ky. Trámové medzipriestory
sa zaizolujú (izolácia najmenej 100 mm) a ako bolo vy¹¹ie
popísané zvnútra sa oblo¾ia.
Aby teplota stúpala nahor, odporúèa sa rozostup medzi
saunovou lavicou a stropom najviac 1100 - 1200 mm.
POZOR ! Spoloène s úradníkom protipo¾iarneho úradu
sa musí zisti», ktoré diely protipo¾iarneho múru smú by»
zaizolované.
POZOR ! Ochrana stien alebo stropu s åahkým prekrytím,
napr. minerálnými platòami, ktoré sú pripevnené priamo
na stenu alebo na strop, mô¾e spôsobi» nebezpeèný nárast
teploty v stenových alebo v stropných materiáloch.

V elektricky vytápìné saunì je nutné v¹echny masivní
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.

V elektricky vyhrievanej saune musia by» v¹etky masívne
stenové plochy, ktoré zachytávajú veåa tepla (tehla, sklenená
tehla, malta a.i.) dostatoène izolované, aby sa vystaèilo s
relatívne nízkym výkonom saunových kachieå.
Za dobre izolovanú mo¾no pova¾ova» saunu, ktorá je
vybavená nasledovnou ¹truktúrou steny a stropu:
•
hrúbka dôkladne ulo¾enej izolaènej vlny je tie¾ vo
vnútri 100 mm (najmenej 50 mm)
•
ako parozábrana sa pou¾íva napr. hliníkový papier,
prièom okraje sa starostlivo tesne zalo¾ia a ulo¾ia
tak, aby lesklá strana bola otoèná do vnútra sauny
•
medzi parozábranou a panelmi sa nachádza 		
(odporúèaná hodnota) 10 mm veåká odvetrávacia
medzera.
•
ako vnútorná vrstva sa pou¾ívajú åahké panely, 		
ktoré majú hrúbku asi 12 - 16 mm
•
cez stenové oplá¹tenie na hranici stropných 		
panelových dosiek sa nechá odvetrávacia medzera
na pár mm

2.1.1. Èernání stìn sauny

2.1.1. Zmena zafarbenia stien sauny

2.2. Podlaha sauny

2.2. Teplota a vlhkos» v saune

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 tepla ne¾ neo¹etøené døevo. To bylo
prokázáno praktickými 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, která by
znamenala hrozbu po¾áru hoølavých materiálù v saunì.
Maximální pøípustná teplota povrchu stìn a stropu sauny
je +140°C.
Topná tìlesa pro sauny nesoucí znaèku CE splòují
po¾adavky v¹ech naøízení pro sauny. Dodr¾ování tìchto
naøízení sledují pøíslu¹né úøady.

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
podlahové krytiny pod nebo v blízkosti topného tìlesa.
Svìtle zbarvená spárovací malta mezi podlahovými
dla¾dicemi mù¾e vstøebávat neèistoty a vodu (tj. ¾elezitý
obsah).

Drevené materiály v saune, ako napr. drevené oblo¾enie,
mení èasom farbu, tmavne. Tento proces urýchåuje aj slneèné
svetlo a horúèava saunových kachieå. Ak je stenové oblo¾enie
o¹etrené ¹peciálnym ochranným prostriedkom, je mo¾né
spozorova» relatívne rýchlo zmenu zafarbenia steny nach
kachåami podåa druhu ochranného prostriedku. Zmena
zafarbenia vzniká tým, ¾e ochranný prostriedok preukazuje
men¹iu odolnos» voèi teplote ako neo¹etrené drevo. Táto
skutoènos» bola zistená testami v praxi. Mikrominerálne
látky, ktoré odpadávajú z kameòov na kachle, mô¾u sfarbi»
povrch steny v blízkosti kachieå do tmava. Mikrominerálne
látky, ktoré odpadávajú z kameòov na kachle, mô¾u sfarbi»
povrch steny v blízkosti kachieå na tmavo.
Ak sa pri in¹talácii saunových kachieå dodr¾ia predpisy
odporúèané výrobcom, rozohrejú sa saunové kachle len
tak, ¾e nevznikne ¾iadne nebezpeèenstvo pre horåavé
materiály v saune. Najvy¹¹ia povolená teplota pre povrch
stien a stropu v saune èiní +140°Celsia.
Saunové kachle, ktoré disponujú symbolom CE, spÍòajú
v¹etky nariadenia pre saunovacie zariadenia. Príslu¹né
úrady kontrolujú, èi sú tieto nariadenia dodr¾iavané.
Z dôvodu teplotných zmien sa saunové kamene stávajú
krehkými a lámavými.
Úlomky kameòov a drobný kamenný materiál je
splachovaný vodou na polievanie kameòov na podlahu
sauny. Horúce úlomky kameòov mô¾u po¹kodi» vrstvu
umelej hmoty na podlahovine pod saunovými kachåami a
v ich bezprostrednej blízkosti.
Neèistoty zo saunových kameòov a z vody na polievanie
(napr. obsah ¾eleza) mô¾u by» pohltené svetlými ¹párovacími
hmotami dla¾dicových podláh.
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Vìtrák vhánìní vzduchu.
Volitelný vìtrák vhánìní vzduchu pøi pou¾ití odsávání
vzduchu. Otvor je umístìn 50 cm nad topným tìlesem.
Vìtrák sání vzduchu.
Volitelný su¹icí ventil, uzavøený pøi vytápìní a 		
pou¾ívání sauny. Saunu lze rovnì¾ vysou¹et
otevøením dveøí po dokonèení saunování.
Pokud je sací vìtrák pouze v místnosti se sprchami, 		
musí být pode dveømi sauny alespoò 5 cm mezera. 		
Doporuèuje se pou¾ití mechanického vìtrání.

Obr. 3.
Obrázok 3.

SK

1.
2.
3.
4.
5.

Otvor na prívod vzduchu.
Alternatívny otvor na prívod vzduchu, ak sa robí 		
Odvetrávanie strojovo. Otvor sa nachádza 50 cm nad 		
saunovými kachåami.
Otvor na odvod vzduchu.
Mo¾ný ventil na su¹enie, ktorý poèas zohrievania a 		
saunovania je zatvorený. Sauna mô¾e by» vysu¹ená aj tak,
¾e sa nechajú otvorené jej dvere.
V prípade, ¾e v umyvárke je k dispozícii otvor na 		
odvetrávanie, mala by by» medzera nad prahom dverí
sauny ¹iroká najmenej 5 cm, odvod vzduchu prístrojmi je
potom nevyhnutný.

Vìtrání místnosti sauny
Ventilácia v saune

Aby nedocházelo ke sni¾ování estetické hodnoty,
doporuèuje se pou¾ívat pod topným tìlesem a v jeho okolí
pouze tmavé spárování a kamenné dla¾dice.
Zajistìte, aby voda, odkapávající na podlahu sauny,
odtékala odpadem.

Kvôli zabráneniu vzniku estetických nedodstatkov (z
vy¹¹ie spomenutých dôvodov), mala by sa pou¾íva» pod
saunovými kachåami a v ich bezprostrednej blízkosti taká
ochranná vrstva na podlahu, ktorá obsahuje kameò a tmavá
¹párovacia hmota.
Voda, teèúca na podlahu sauny, sa musí odvies» do
odtoku.

2.3. Výkon topného tìlesa

2.3. Výkon saunových kachieå

2.4. Vìtrání místnosti sauny

2.4. Ventilácia v saune

Pokud jsou stìny a strop sauny oblo¾eny panely, a tepelná
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 tvárnic,
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.
Dodateèné vìtrání sauny je velice dùle¾ité. Vzduch v
saunì se musí obmìòovat ¹estkrát za hodinu. Potrubí
pøivádìjící èerstvý vzduch musí pøicházet pøímo zvenku.
Podle nejnovìj¹ích výzkumù by ústí tohoto potrubí mìlo
být ve vý¹ce nejménì 50 cm nad topným tìlesem. Prùmìr
potrubí musí být 5-10 cm.
Odsávací potrubí musí být vyvedeno z dolní èásti sauny
pøímo do vìtracího komínu, nebo sacím potrubím u podlahy
sauny do vìtráku v horní èásti sauny. Odsávaný vzduch lze
také odvádìt pøes místnost se sprchami 5 cm otvorem pod
dveømi sauny. Odsávaný vzduch ze sauny by se mìl odebírat
co nejdále od topného tìlesa, ale v ka¾dém pøípadì blízko
úrovnì podlahy. Plocha øezu odsávacího potrubí musí být
dvojnásobná v porovnání s pøívodním potrubím.
Vý¹e popsaný systém vy¾aduje mechanické vìtrání.
Pokud se topné tìleso montuje do hotové sauny, je nutné
se pøi zaji¹tìní vìtrání øídit pokyny dodavatele sauny.
Následující obrázky uvádìjí pøíklady vìtracích soustav
pro sauny- viz obr. 3.
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Ak sú steny a strop oblo¾ené a tepelná izolácia je za panelmi
dostatoèná, aby sa zabránilo úniku tepla do stenových
materiálov, závisí po¾adovaný výkon kachieå od veåkosti
vnútorného priestoru sauny. (Pozri tab. 1).
V prípade, ¾e v saune sú viditeåné neizolované stenové
plochy ako plochy tehlové, zo sklenenej tehly, skla, betónu
alebo kachlièiek, mal by by» pripoèítaný na ka¾dý ¹tvorcový
meter tejto plochy objem 1,2 m3.
Sauny s fo¹òovými stenami sa zohrievajú pomaly, tak¾e pri
urèovaní výkonu saunových kachieå treba objem priestoru
sauny násobi» s 1,5.

Pre saunu je obzvlá¹» dôle¾itá dobrá ventilácia. Vzduch v
saune by sa mal za hodinu ¹es» krát vymeni». Rúra na èerstvý
vzduch by mala prichádza» priamo zvonku a podåa najnov¹ích
výskumov by sa mala nachádza» vo vý¹ke najmenej 50 cm nad
saunovými kachåami. Priemer rúry by mal by» ca. 5-10 cm.
Odvod vzduchu by mal by» vedený v spodnej èasti sauny
priamo do odvodu alebo cez odvodnú rúru tesne nad
podlahou sauny k ventilu v hornej èasti sauny. Odvod
vzduchu mô¾e vies» von aj popod dvere, ak sa pod dverami
nachádza medzera veåká aspoò 5 cm, ktorá vedie k
umyvárke s odvetrávacím ventilom. Odvetrávanie sauny
by malo by» èo najviac vzdialené od saunových kachieå ale
èo najbli¾¹ie k podlahe. Prierez odvetrávacej rúry by mal
by» dva krát väè¹í ako je priemer rúry na prívod èerstvého
vzduchu.
Vy¹¹ie spomínaná ventilácia funguje, ak je uskutoènená
prístrojmi.
V prípade, ¾e sa zabuduje hotová sauna, musia sa dodr¾a»
vetracie predpisy výrobcu sauny.
V obrázkovej sérii sú znázornené príklady pre ¹truktúru
ventilácie. Pozri obr. 3.
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2.5. Hygienické podmínky sauny

2.5. Hygiena v saune

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.

K tomu aby saunovanie bolo príjemné, je potrebné
zabezpeèi» hygienu v saune.
Odporúèame sada» si v saune na uteráky, aby sa pot
nedostal na lavice. Po pou¾ití je potrebné ich vypra». Pre
hostí treba pripravi» vlastné saunové uteráky.
V súvislosti s èistením sauny by mala by» podlaha sauny
povysávaná/pozametaná a utretá vlhkou handrou.
Najmenej ka¾dého polroka by mala by» sauna dôkladne
vyèistená. Steny, lavice a podlaha sauny by mali by» oèistené
kefou a èistiacim prostriedkom na sauny.
Prach a ¹pinu zo saunových kachieå treba utrie» vlhkou
handrou.

3. POKYNY K MONTÁ®I

3. NÁVOD PRE IN©TALATÉRA

3.1. Pøed montá¾í

3.1. Pred montá¾ou

3.2. Pøipevnìní topného tìlesa na stìnu
(KKV50SE/A-KKV90SE/A)

3.2. Upevnenie saunových kachieå na stene
(KKV50SE/A-KKV90SE/A)

T7C-T9C,1.K11GS-K15GS
Tabulka
Podrobnosti montá¾e topného tìlesa
Kubic Combi
Kamna připevněte k zemi pomocí fixačních bodů, umístěných

Tabuåka 1.

Pøed montá¾í topného tìlesa si prostudujte návod a
zkontrolujte následující body:
•
Odpovídá výkon topného tìlesa velikosti sauny?
Dodr¾ujte údaje o objemech uvedené v tabulce 1.
•
Je k dispozici dostateèný poèet kvalitních topných
kamenù?
•
Je dostupný zdroj napájení vhodný pro dané topné
tìleso?
•
Uva¾ované umístìní topného tìlesa musí splòovat
minimální bezpeènostní po¾adavky uvedené na obr.
4. a v tabulce 1.
Je zcela nezbytné, aby pøi montá¾i byly tyto hodnoty
dodr¾eny. Jejich nedodr¾ení mù¾e zpùsobit po¾ár.
•
V saunì je mo¾né pou¾ít pouze jediné topné tìleso.
•
Topné tìleso je nutné osadit tak, aby bylo mo¾né
èíst varovné nápisy i po jeho montá¾i.
•
Topná tìlesa KKV-SE nelze osazovat do stìny.

Pred tým ako nain¹talujete saunové kachle, preèítajte si
návod na montá¾ a preskú¹ajte nasledovné zále¾itosti:
•
majú montované saunové kachle výkon a typ 		
vhodný pre saunu ?
Hodnoty objemu priestoru v tabuåke 1 nesmú by»
prekroèené.
•
je k dispozícii dostatok kameòov dobrej kvality pre
saunové kachle ?
•
je sie»ové napätie vhodné pre saunové kachle ?
•
miesto montá¾e kachieå spÍòa minimálne bezpeèné
vzdialenosti uvedené v obr. 4 a tabuåke 1.
Tieto vzdialenosti musia by» bezpodmieneène dodr¾ané,
aby sa zabránilo nebezpeèiu po¾iaru.
•
V saune mô¾u by» namontované len jedny saunové
kachle.
•
Saunové kachle sa musia tak nain¹talova», aby 		
¹títky s upozorneniami zostali po montá¾i
åahko èitateåné.
•
KKV-SE saunové kachle sa nesmú montova» so 		
stenových ník.

1. Pøipevnìte na stìnu dr¾ák topného tìlesa pomocí
pøilo¾ených ¹roubù. Dodr¾ujte minimální bezpeèné
vzdálenosti uvedené v tabulce 1 a na obr. 4. Montá¾ dr¾áku
je popsána na obr. 5.
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.

1. Upevnite montá¾ny podstavec na tento úèel dodanými
skrutkami na stenu a dodr¾te bezpeèné vzdialenosti uvedené
na obr. 4 a v tabuåke 1. Umiestnenie montá¾neho podstavca
je znázornené na obr. 5.
POZOR ! Na miestach, kam sa majú da» upevòovacie skrutky,
sa musí za panelmi da» doska ako podpera, v ktorej skrutky
pevne sedia. V prípade, ¾e sa za panelmi nenachádza ¾iadna
doska, mô¾e sa to umiestni» aj pred panely.
Informácie o montá¾i pre Kubic Combi
saunové kachle

ve
dvoutìleso/Kachle
nožičkách. Dodržujte Výkon
opěr minimální
bezpečné
Topné
Místnost
sauny vzdálenosti uvedené v tabulce.
		
Sauna

Minimální vzdálenosti
Min. vzdialenost' kachieå

Model a rozmìry/
Model a miery

A

¹íøka/¹írka
400 mm
Hloubka/håbka
335 mm
Vý¹ka
640 mm
Hmotnost/
hmotnos»
16 kg
Mno¾ství topných
kamenù/kamenná
komora
max. 25 kg

kW

Objem /
Objem
miestnosti
min max
m3
m3

Vý¹ka

min
mm

B

mm

mm

Ke stropu K podlaze
K stropu K podlahe
mm

mm

Pojistka
Poistka

400V3N~

mm2

A

Viz obr. 4.
Pozri obrázok 4.

Viz polo¾ka 2.3.
Pozri kap. 2.3.

**)

*)
KKV50SE
KKV50SEA
KKV60SE
KKV60SEA
KKV80SE
KKV80SEA
KKV90SE
KKV90SEA

Napájecí kabel
Prípojný kábel

5,0

3

6

1900

35

20

1100

150

5 x 1,5+2 x 1,5

3 x 10

6,0

5

8

1900

50

60

1100

150

5 x 1,5+2 x 1,5

3 x 10

8,0

7

12	

1900

100

90

1100

150

5 x 2,5+2 x 2,5

3 x 16

9,0

8

14

1900

120

100

1100

150

5 x 2,5+2 x 2,5

3 x 16

*)
od boku ke stìnì nebo horní lavici
**) od èelní stìny k horní lavici nebo møí¾i

*) z boku k stene alebo k hornej lavici
**) od prednej plochy k hornej lavici alebo k hornému zábradliu

27

CS
Obr. 4.
Obrázok 4.

SK

Bezpeèné vzdálenosti pro topné tìleso
Bezpeèné minimálne vzdialenosti saunových kachieå

2. Ulo¾te topné tìleso na dr¾ák na stìnì tak, aby nosné tyèe
zapadly
v dolní èásti topného tìlesa.
Obr. 4,do
5, otvorù
6.
3. Upevnìte horní èást topného tìlesa k dr¾áku pomocí
upínací svorky.

2. Zdvihnite saunové kachle na postavec upevnený na stene
tak, aby konce upevòovacích tyèí zapadli do otvorov na
dne kachieå.
3. Upevnite vrchnú èas» saunových kachieå upínacím
dr¾iakom na podstavec.

3.3. Bezpeènostní møí¾

3.3. Ochranné zábradlie

3.4. Montá¾ øídící jednotky CS10.5 a èidel

3.4. Prípojka CS10.5 riadiceho prístroja a
snímaèa

Bezpeènostní møí¾ se pou¾ívá kolem topného tìlesa;
minimální vzdálenosti uvedené na obr. 6 a v tabulce 1 je
nutné dodr¾et.

Øídící jednotku umístìte v suchém místì vnì sauny ve vý¹ce
pøibli¾nì 170 cm. Souèástí dodávky øídící jednotky jsou
podrobné pokyny k její montá¾i na stìnu.
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V prípade, ¾e okolo saunových kachieå bude zabudované
ochranné zábradlie, treba to vykona» pri dodr¾aní
minimálnych bezpeèných vzdialeností uvedených v tabuåke
6 a tabuåke 1.

Riadici prístroj sa umiestni v suchej miestnosti zvonku sauny
vo vý¹ke asi 170 cm. V súvislosti s riadiacim prístrojom sú
vydané presné návody pre jeho montá¾ na stenu.
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Místnost sauny

Výparník

Max. výkon
výparníku

Śířka

Minimální vzdálenosti

Ke
stropu

Výška

Objem

Propojovací kabel Pojistky

K podlaze

Hloubka
Výška

viz obr. 5.

Váha

viz obr. 8.

Množství kamenů

Šířka
Hloubka
Výška
Váha
Množství kamenů

Šířka
Hloubka

Obr. 5.
Výška
Obrázok 5.
Váha

Obr. 6.

Umístìní dr¾áku topného tìlesa (KKV-SE)
Miesto montá¾neho podstavca saunových
kachieå (KKV-SE)

Obrázok 6.

Bezpeènostní møí¾ topného tìlesa
(KKV-SE)
Ochranné zábradlie saunových kachieå
(KKV-SE)

Množství kamenů

Šířka
3.5. Automatické
plnìní vody (KKV50SEAHloubka
KKV90SEA)

3.5. automatické dopµòanie vody
(KKV50SEA-KKV90SEA)

Pøipojte
Výškatopné tìleso k rozvodu studené vody pomocí
pru¾né hadice. Toto pøipojení musí být vybaveno uzávìrem
Váha
- viz obr. 7. Sauna a místnost se sprchami musí být vybavenÿ
podlahovým
odpadem pro odvádìní vody v pøípadì
Množství kamenů
po¹kození hadice a unikání vody z ní.
Poznámka! Zapojení napájení pro plnìní vodou: Pøipojte
vodièe W1 a P na pásek CS10.5 v øídící jednotce. Poznámka!
Nezapojujte
vodiè z konektoru
P øídící jednotky na konektor
3.3.
Automatické
plnění vody
P
topného
tìlesa.
(Viz
obr.
11.)
Připojte topné těleso k rozvodu studené vody pomocí pružné

Saunové kachle sa pripoja elastickou spájacou hadicou
na prívod studenej vody. Vodovodná prípojka musí by»
vybavená zatváracím ventilom, Pozri obr. 7. Na podlahe
sauny a/alebo umyvárky sa musí nachádza» odtok, pre
prípad, ¾e by sa hadica po¹kodila alebo bola netesná.
POZOR ! Elektrická prípojka v súvislosti s automatikou na
dopµòanie vody: Prípojky sa pripoja W 1 a P na prípojkovú
li¹tu riadiaceho prístroja CS10.5. POZOR ! Od prípojky P
riadiceho prístroja sa neulo¾í ¾iadny vodiè k prípojke P
saunových kachieå. (Pozri obr. 11.)

hadice. Toto připojení musí být vybaveno uzávěrem - viz obr.7.
Sauna a místnost se sprchami musí být vybaveny podlahovým
odpadem pro odvádění vody v případě poškození hadice a únik
vody.

MAX 1 MPa
(10 bar)

Studená voda
Studená voda

2
2. Uzávìr
Zatvárací ventil

1
R ¾3/4
in

3.6. Zapojení vodièù

Topné tìleso smí k rozvodné síti pøipojit pouze
oprávnìný, zpùsobilý elektrotechnik v souladu s platnými
naøízeními.
Topné tìleso se pøipojuje polotuhým kabelem k rozvodné
krabici na stìnì sauny - viz obr. 8. Napájecí kabel musí být
pry¾í 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.

1. Napájecí kabel
Prípojný kábel

Obr. 7.
Obrázok 7.

Automatické plnìní
Automatické 		
dopµòanie vody

3.6. Elektrické pripojenia

Pripojenie saunových kachieå na sie» mô¾e, pri dodr¾aní
v¹etkých platných predpisov,
Saunové kachle sa napoly pevne upevnia na svorkovú
skrinku na stene sauny. Pozri obr. 8. Ako prípojný kábel
sa pou¾ije gumenný kábel typu H07RN-F alebo iný
zodpovedajúci kábel.
POZOR ! PVC-izolované káble sa nesmú pou¾íva» ako
prípojné káble saunových kachieå z dôvodu ich zlej
¾iaruvzdornosti. Svorková skrinka musí by» odolná voèi
striekajúcej vode a mô¾e by» umiestnená najvy¹¹ie 50 cm
nad podlahou.
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SK

1. Konektorová krabice
2. Napájecí kabel
3. Odboènice
1. Prípojková skrinka
2. Prípojný kábel
3. Svorková skrinka

Obr. 8.
Obrázok 8.

Zapojení topného tìlesa
prípojka saunových kachieå

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).

V prípade, ¾e prípojka alebo montá¾ny kábel v saune
alebo saunovej stene vyús»ujú vo vý¹ke nad 100 cm, musia
vydr¾a» za»a¾enie teploty najmenej 170 °C (napr. SSJ).
Elektrické prístroje, ktoré sú umiestnené vy¹¹ie ako 100
cm nad saunovou podlahou, musia by» vhodné pre pou¾itie
pri teplote 125 °C (poznámka T125).

3.7. Odpor izolace elektrického topného tìlesa

3.7. Izolaèný odpor elektrických saunových
kachieå

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. 9a.

Zapojení topného tìlesa KKV50SE-		
KKV90SE
Obrázok 9a. Elektrické prípojky saunových kachieå 		
KKV50SE-KKV90SE
Typ topného
tìlesa
Kach¾ový
model
KV90SE
KV90SEA

Pøíkon
Výkon
(kW)

Topný výkon/
Saunových
kachie¾
(kW)

9

Obr.
8. zapojení topného tělesa
KV80SE

Výparník
Odparovaè
(kW)

Pri koneènej kontrole elektrickej in¹talácie sa mô¾e vyskytnú»
pri meraní izolaèného odporu ”trhlina”, èo mô¾e spätne vies»
k tomu, ¾e vlhkos» zo vzduchu vnikne do izolaèného materiálu
vyhrievacieho rezistora (pri skladovaní a transporte). Vlhkos»
unikne z odporov po dvoch zohriatiach.
Nezapínajte prúd elektrických saunových kachieå
chybným spínaèom !

Obr. 9b.

Zapojení topného tìlesa KKV50SEA-		
KKV90SEA a astmatického plnìní vody
Obrázok 9b. Elektrické prípojky saunových kachieå 		
KKV50SEA-KKV90SEA + automatické 		
dopµòanie vody
Pojistky

Vodièe/Kábel

Poistky

A

mm2

400V 3N/230V 1N~
B

mm2

A+B
mm2

3x3

2

3 x 16A

5 x 2,5

2 x 2,5

7 x 2,5

KV80SEA

8

3 x 2,67

2

3 x 16A

5 x 2,5

2 x 2,5

7 x 2,5

KV60SE
KV60SEA

6

3x2

2

3 x 10A

5 x 1,5

2 x 1,5

7 x 1,5

KV50SE
KV50SEA

5

3 x 1,5

2

3 x 10A

5 x 1,5

2 x 1,5

7 x 1,5

T9C
T9CA

9

2 x 3,5 + 2

2

3 x 16A

5 x 2,5

2 x 2,5

7 x 2,5

T7C
T7CA

7

3+2+2

2

3 x 16A

5 x 2,5

2 x 2,5

7 x 2,5
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Tabulka 2.
Tabuåka 2.

EN

DE

D29SE

50SEA-90SEA

50SE-90SE

Automatic filling
Automatische
Wasserbefüllung
Automatické plnění

2

2

N

U

W1

1

4

1

P

N N N U V W W1 P

N N N U V W W1 P

T7CA-T9CA

T7C-T9C

Automatic filling
Automatische
Wasserbefüllung
Automatické plnění

2000 W

2000 W

2

4

1

4

2

1
N N N U V W W1 P

N N N U V W W1 P

K11GS-K15GS

4
2

K1
A1

K2

K3
A1

PE N L1 L2 L3 K

N U W1 P
400 V 3N~

Figure 9.
Electrical connections
Abbildung
9. Elektroanschlüsse
Obr
9.
Elektrické zapojení
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4

CG170C/C105S

EN

DE
BLUE/BLAU
MODRÁ
WHITE/WEIß
BÍLÁ

OVERHEAT PROTECTOR/ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
POJISTKA PROTI PŘEHŘÁTÍ

2

RED/ROT
ČERVENÁ 3
YELLOW/GELB
ŽLUTÁ 4
BLUE/BLAU
MODRÁ

5

WHITE/WEIß
BÍLÁ

6

4321

SENSOR/FÜHLER
TEPLOTNÍ ČIDLO

6 x 0,25 mm2 l=4 m

SENSOR/FÜHLER
TEPLOTNÍ ČIDLO

HUMIDITY SENSOR/FEUCHTESENSOR
VLHKOSTNÍ ČIDLO

C105S

RED/ROT
ČERVENÁ 7
ZELENÁ 8
GREEN/GRÜN
GRAY/GRAU
ŠEDÁ

Figure 10.
Abbildung
Obr. 10 10.

4 x 0,25 mm2

1

U3U2 N N N N L1 L2 L3 K U V W W1 P

HUMIDITY SENSOR

9

VLHKOSTNÍ
ČIDLO
FEUCHTESENSOR

YELLOW/GELB
ŽLUTÁ10

A

SWITCH FOR
ALL-POLE
DISCONNECTION
SCHALTER
FÜR
JEDNOPÓLOVÝ
ALLPOLIGE
VYPÍNAČ
ABSCHALTUNG

L1

230 V 1N~
220 V 1N~

Model

D29SE

32

RESIDUAL
CURRENT DEVICE
FEHLERSTROMPROUDOVÝ CHRÁNIČ
SCHUTZSCHALTER

FUSE
SICHERUNG
POJISTKA

POWER SUPPLY
ZDROJ
NAPĚTÍ
HAUPTZENTRALE

Output
Leistung
Výkon
2,9

FAN
LÜFTER
VĚTRÁK
max. 100 W
LIGHT
LICHT
SVĚTLO
max. 100 W

N

Heater output
Ofenleistung
Výkon spirál

1

WHITE/WEIß

BÍLÁ
ČERVENÁ
YELLOW/GELB
ŽLUTÁ
BLUE/BLAU
MODRÁ
WHITE/WEIß
BÍLÁ
RED/ROT
ČERVENÁ
GREEN/GRÜN
ZELENÁ
GRAY/GRAU
ŠEDÁ
YELLOW/GELB
ŽLUTÁ
RED/ROT

2
3
4

1,0

KV50SE/A
KV60SE/A
KV80SE/A
KV90SE/A
T7C/A
T9C/A

D29SE

Cables 400 V 3N~ (mm2)
2
Kabel
400
3N~
(mm
)
Kabeláž
pro V
400V
3 fáze
(mm2)

A

B

3 x 2,5

3 x 1,5

POJISTKA PROTI PŘEHŘÁTÍ
OVERHEAT PROTECTOR/ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Figure 11.
Abbildung
Obr. 11 11.

4321

SENSOR/FÜHLER
TEPLOTNÍ ČIDLO

6 x 0.25 mm2 l=4 m

SENSOR
FÜHLER ČIDLO
TEPLOTNÍ

C105S

U3 U2 N N N N L1 L2 L3 K U V W W1 P
HUMIDITY SENSOR
FEUCHTESENSOR
VLHKOSTNÍ ČIDLO

SICHERUNGEN
POJISTKY

Model
Modell
Model

U W1 P

4 x 0.25 mm2

B
A

A

400 V/230 V 3N~
380 V/220 V 3N~

N

JUNCTION BOX
PROPOJOVACÍ
VERTEILERDOSE

PE

POWER SUPPLY
HAUPTZENTRALE
ZDROJ NAPĚTÍ

2

B

9

L3
L2
L1
N

A2

1

10

FUSES

K2
4

1 x 16 (1 x 13)

6
8

34

A1

Fuses
Sicherungen
Pojistky

5
7

OPTION
max. 100 W

KRABIČKA

Vaporiser
Verdampfer
Výparník

2,9

BLUE/BLAU
MODRÁ

14

31

B

(HLAVNÍ VYPÍNAČ)

12

11

PE

Modell
Model

2000 W

2900 W

OPTION
RESIDUAL
max.100 W
CURRENT
DEVICE
PROUDOVÝ CHRÁNIČ
FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER
FAN
LÜFTER
VĚTRÁK
max. 100 W

2

LIGHT

1

2 4
1

A+B

N N N U V W W1 P

LICHT
SVĚTLO

4

N N N U V W W1 P

max. 100 W
JUNCTION BOX

VERTEILERDOSE
PROPOJOVACÍ
KRABIČKA

KV50SE-90SE
T7C-T9C

Output
Leistung
Výkon

Heater output
Ofenleistung
Výkon spirál

Vaporiser
Verdampfer
Výparník

Fuses
Sicherungen
Pojistky

kW
5
6
8
9
7
9

kW
3 x 1,5
3 x 2,0
3 x 2,67
3 x 3,0
2 x 2,0 + 2 x 1,5
3 x 2,0 + 2 x 1,5

kW
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

A
3 x 10
3 x 10
3 x 16
3 x 16
3 x 16
3 x 16

KV50SEA-90SEA
T7CA-T9CA

Cables 400 V 3N~ (mm2)
2
Kabel 400
VV
3N~
(mm
)
Kabeláž
400
3 fáze
(mm2)

A

B

A+B

5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 2,5
5 x 2,5
5 x 2,5
5 x 2,5

2 x 1,5
2 x 1,5
2 x 2,5
2 x 2,5
2 x 2,5
2 x 2,5

7 x 1,5
7 x 1,5
7 x 2,5
7 x 2,5
7 x 2,5
7 x 2,5
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EN

DE

BLUE/BLAU
MODRÁ
WHITE/WEIß
BÍLÁ
RED/ROT
ČERVENÁ
YELLOW/GELB

ŽLUTÁ

BLUE/BLAU
MODRÁ
WHITE/WEIß
BÍLÁ
RED/ROT
ČERVENÁ
GREEN/GRÜN
ZELENÁ
GRAY/GRAU
ŠEDÁ
YELLOW/GELB

SWITCH FOR
ALL-POLE
DISCONNECTION

ŽLUTÁ

4 x 0.25 mm2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SCHALTER
FÜR
JEDNOPÓLOVÝ
ALLPOLIGE
VYPÍNAČ (HLAVNÍ)
ABSCHALTUNG

OVERHEAT PROTECTOR/ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
POJISTKA PROTI PŘEHŘÁTÍ
THERMOSTAT/TERMOSTAT

4321
SENSOR
FÜHLER ČIDLO
TEPLOTNÍ

C105S
U3 U2 N N N N L1 L2 L3 K U V W W1 P

6 x 0.25 mm2

HUMIDITY SENSOR
FEUCHTESENSOR
VLHKOSTNÍ ČIDLO

PE

A

OPTION
RESIDUAL
CURRENT
max. 100 W
DEVICE
FEHLERSTROMPROUDOVÝ
CHRÁNIČ
SCHUTZSCHALTER

10A FUSE

SICHERUNG
POJISTKA

L1
N

FAN
LÜFTER
VĚTRÁK
max. 100 W
LIGHT
LICHT
SVĚTLA
max. 100 W

POWER SUPPLY
HAUPTZENTRALE
ZDROJ
NAPĚTÍ

230 V 1N~
220 V 1N~

B

D

4
2

FUSES
SICHERUNGEN
POJISTKY

K1

L3
L2
L1
N

POWER SUPPLY
ZDROJ
NAPĚTÍ
HAUPTZENTRALE

K3

400 V/230 V 3N~
380 V/220 V 3N~

A1

E
JUNCTION BOX
VERTEILERDOSE
PROPOJOVACÍ
KRABIČKA

Model
Modell
Model

Output
Leistung
Výkon

K2

A1

PE N L1 L2 L3 K

Heater output
Ofenleistung
Výkon spirál

Vaporiser
Verdampfer
Výparník

N U W1 P

Fuses
Sicherungen
Pojistky

A

K11GS
K13,5GS
K15GS

kW

kW

kW

A

11,0
13,5
15,0

11,0 (3 x 2,15 + 3 x 1,5)
13,5 (3 x 2 + 3 x 2,5)
15,0 (6 x 2,5)

2,0
2,0
2,0

10
10
10

K11GSK15GS

Cables 400 V 3N~
Kabel
400
V 3N~
Kabeláž
400V
3 fáze (mm2)

D
A
3 x 16
3 x 20
3 x 25

A

B

C

D

E

mm2

mm2

mm2

mm2

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

6 x 1,5
6 x 1,5
6 x 1,5

5 x 2,5
5 x 4,0
5 x 6,0

5 x 2,5
5 x 2,5
5 x 2,5

Figure 12.
Abbildung
Obr. 12 12.

Always fill the water reservoir before use!
Füllen Sie vor
dem
stets den
Wassertank auf!
Vždy
předGebrauch
použitím naplňte
výparník!
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JUNCTION BOX
VERTEILERDOSEKRABIČKA
PROPOJOVACÍ

C

EN

DE

4. SPARE PARTS

4. NÁHRADNÍ
ERSATZTEILE
DÍLY
KV50SE-KV90SE
KV50SEA-KV90SEA

T7C-T9C
T7CA-T9CA
1500 W
2000 W

ZSS-110
ZSS-120

A

B

1
C

T9C: A, C, E = 2000 W
B, D = 1500 W
T7C: B, E = 2000 W
C, D = 1500 W

D

KV50
KV60
KV80
KV90

E

3
3
3
3

x
x
x
x

1500
2000
2670
3000

W/230
W/230
W/230
W/230

V
V
V
V

ZSK-690
ZSK-700
ZSK-710
ZSK-720

1
7

7

2
3
4

D29SE

4
5

6

5

6

2

3

K11GS-K15GS

G

1
F

2900 W ZSN-210

E

2

D

C

B
A

1

3
4
6

2

5
11

1500
2000
2150
2500

9

3+4

10

6

W
W
W
W

ZSS-110
ZSS-120
ZSP-240
ZSP-250

12

8

1

W
A
B
C
D
E
F
G
K11GS 1500 2150 1500 2150 1500 2150 2000
K13.5GS 2500 2000 2500 2000 2500 2000 2000
K15GS 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2000

TYP

2

Evaporator heating element,
assembled
Water reservoir, assembled

Heizelement
des Verdampfers, 2000 W/230 V
Topná spirála výparníku,
montiert
smontovaná
Wassertank,
montiert
Vodní nádrž, smontovaná

3
4
5
6
7

Drain pipe, assembled
Tap
Overheating protector
Thermostat 110 ˚C
Soapstone cup

Entleerungsrohr,
Vypouštěcí ventil montiert
Hahn
Kohoutek
Überhitzungsschutz
Pojistka přehřátí
Thermostat
110 ˚C
Termostat
Specksteinbecher
Kalíšky z mastku

8

Relay K2

Relais
Relé K2

9
10
11
12

Contactor
Contactor
Power relay
MG valve

Kontaktgeber
Stykač
Kontakgeber
Stykač
Leistungsrelais
Relé
Magnetventil
Ventil automatického dopouštění

ZH-104

D29SE: ZSN-242
KV50SE-KV90SE: ZSVH-6
KV50SEA-KV90SEA: ZSVH-7
T7C-T9C: ZSS-405
T7CA-T9CA: ZSS-400
K11GS-K15GS: ZSL-795B
ZH-110
1/4
ZH-130
ZSK-764
ZSN-250
ø75/50 T7C-T9C
ZSS-505
ø46/36 KV50SE-KV90SE ZH-205
ZSF-730

WI-08102/A

ZSL-940/ZSK-778
ZSL-750/ZSK-778
ZSL-760
ZSS-610

1
1

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
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