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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. Pøed
pou¾itím topného tìlesa si dùkladnì pøeètìte návod
k pou¾ití.
Topné tìleso je urèeno k vytápìní domácich saun na
provozní teplotu. Topné tìleso se nesmí pou¾ívat k
¾ádnému jinému úèelu.
Blahopøejeme Vám k va¹í volbì!
Záruka:
•
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.
•
Záruka se nevztahuje na závady zpusobené
nesprávnou instalací, nesprávným pou¾íváním
nebo nesprávnou údr¾bou.
•
Záruka se nevztahuje na závady zpusobené
pou¾íváním kamenu, které nejsou doporucené
výrobcem saunových kamen.
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1. POKYNY K POU®ITÍ
1.1. Skládání topných kamenù

Zpùsob poskládání saunových kamenù znaènì ovlivòuje
funkènost kamen (obr. 1).
Dùle¾ité informace o saunových kamenech:
•
Kameny musí mít prùmìr 5–10 cm.
•
Pou¾ívejte pouze hranaté kameny, které jsou
urèené pro saunová kamna. Vhodnými kameny
jsou peridotit, olivín–dolerit a olivín.
•
V kamnech se nesmìjí pou¾ívat lehké, porézní
keramické „kameny“ ani mìkké masteky, nebo»
pøi ohøívání neabsorbují dostateèné mno¾ství
tepla.
•
Ne¾ zaènete kameny skládat do kamen, smyjte z
nich prach.
Kdy¾ skládáte kameny:
•
Nepou¹tìjte je z vý¹ky.
•
Nevtlaèujte je mezi topná tìlesa.
•
Kameny neskládejte pøíli¹ natìsno, aby mezi nimi
mohl proudit vzduch.
•
Skládejte je tak, aby le¾ely na sobì a nezatì¾ovaly
topná tìlesa.
•
Neklaïte je na vysokou hromadu.
•
Mezi kameny ani do jejich blízkosti neklaïte
pøedmìty, které by bránily volnému prùchodu
vzduchu, anebo by mìnily smìr jeho proudìní.

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
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 ( 2.3.). Topné
kameny se obvykle ohøívají na po¾adovanou provozní
teplotu pøibli¾nì ve stejnou dobu jako sauna. Vhodná
teploty v saunì je +65 °C a¾ +80 °C.

1.3. Provoz kamen

Pøed tím, ne¾ topné tìleso zapnete, se pøesvìdète, ¾e
na nìm ani v jeho blízkosti nejsou ¾ádné pøedmìty.
1.6.
•
Modely kamen BX45, BX60, BX80 a BX90 jsou
vybavené èasovaèem a termostatem. Èasovaè
slou¾í k nastavení doby provozu kamen,
termostatem se udr¾uje po¾adovaná teplota.
•
Modely kamen BX45E, BX60E, BX80E a BX90E
mají samostatnou øídicí jednotku. Seznamte se s
návodem k ovládání va¹eho modelu.

1.1. Údr¾ba

V dùsledku velkých zmìn teplot se kameny èasem
rozpadají. Pou¾íváte-li saunu èasto, nejménì jednou za
rok, anebo radìji èastìji, kameny pøeskládejte. Pøitom
z podlo¾ky pod kameny odstraòte odpadané kamínky
a popraskané kameny vymìòte za nové. Kamna si
tak zachovají optimální výhøevnost a nebudou se
pøehøívat.

Obrázek 1. Skládání topných kamenù
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Obrázek 2. Vypínaè èasovaèe

Obrázek 3. Vypínaè termostatu

1.3.1. Zapnutí kamen

1.3.4. Nastavení teploty

1.3.2. Nastavení prodlevy (èasové zapnutí)

Optimální teplotu vyzkou¹ejte tak, ¾e termostat
nastavíte na nejvy¹¹í hodnotu. Zaène-li vám být
v saunì pøíli¹ horko, trochu pootoète vypínaèem
termostatu zpìt. K dosa¾ení pøíjemného pocitu v
oblasti vysokých teplot vìt¹inou staèí malý rozdíl.

Vypínaè èasovaèe otoète do polohy „on“ (èást
A na obr. 2, 0–4 hodiny). Kamna ihned zaènou
topit.

Vypínaè èasovaèe otoète do polohy „presetting“ (èást B na obr. 2, 0–8 hodin). Kamna
zaènou topit, a¾ èasovaè otoèí vypínaè zpìt
do polohy „on“. Poté se kamna na zhruba 4
hodiny zapnou.

Pøíklad: Chcete si udìlat tøíhodinovou procházku a
pak se chcete saunovat. Vypínaè èasovaèe otoète do
polohy „pre-setting“ na èíslo 2.
Spustí se èasovaè a po dvou hodinách se kamna
zapnou. Sauna se vyhøeje asi za hodinu, tak¾e po
návratu z tøíhodinové procházky se mù¾ete hned
zaèít saunovat.
1.3.3. Vypnutí kamen

Kamna se vypnou, a¾ èasovaè pøetoèí vypínaè
na nulu. Chcete-li kamna vypnout døív,
vypínaè mù¾ete kdykoli pøetoèit na nulu
sami.
Po skonèení saunování je nutné vypínaè vypnout.
Doporuèujeme v¹ak obèas nechat kamna po urèitou
dobu zapnutá, aby se vysu¹ily døevìné souèásti sauny.
UPOZORNÌNÍ! Po pøetoèení vypínaèe na nulu v¾dy
zkontrolujte, zda je vypínaè skuteènì vypnutý a kamna
netopí.

Vlastnost vody
Neèistoty
®elezitá voda
Tvrdost: nejdùle¾itìj¹ími slo¾kami jsou mangan
(Mn) a vápenec, resp. vápník (Ca)
Chlorovaná voda
Moøská voda

Tabulka 1.
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Po¾adavky na kvalitu vody

Termostatem (obr. 3) se v saunì udr¾uje po¾adovaná
teplota. Vyzkou¹ejte, jaká teplota vám nejlépe
vyhovuje.

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.
Teplo a pára úèinkují na ka¾dého jinak. Musíte si sami
vyzkou¹et, jaká vlhkost a teplota vám nejlépe vyhovuje.
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.
Voda pou¾ívaná k polévání kamenù musí splòovat
po¾adavky na èistou vodu pro domácnost (tabulka 1).
Je mo¾né pou¾ívat pouze parfémy urèené výslovnì pro
pou¾ití v saunì. Dodr¾ujte pokyny uvedené na obalu.

Úèinek
Zbarvení, chu», usazeniny
Zbarvení, zápach, chu», usazeniny
Usazeniny
©kodí zdraví
Rychlá koroze

Doporuèení
< 12 mg/l
< 0,2 mg/l
Mn: < 0,05 mg/l
Ca: < 100 mg/l
Nesmí se pou¾ívat
Nesmí se pou¾ívat

CS

1.5. Pokyny k pou¾ití sauny
•
•
•
•
•
•
•

•

Zaènìte osobní hygienou, napøíklad sprchou.
V saunì zùstaòte tak dlouho, jak je Vám to
pøíjemné.
Zapomeòte na v¹echny své problémy a uvolnìte se.
Neru¹te ostatní u¾ivatele sauny hlasitým hovorem.
Neobtì¾ujte ostatní u¾ivatele sauny nadmìrným
poléváním kamenù.
Ochlazujte svou poko¾ku podle potøeby.
Pokud vám to zdraví dovolí, mù¾ete si zaplavat,
pokud je k dispozici bazén. Po pou¾ití sauny se
dùkladnì umyjte.
Chvíli odpoèívejte a poèkejte, ne¾ se vá¹ tep vrátí
do normálního stavu, pak se teprve obléknìte.
Dejte si èerstvou vodu nebo jiný nealkoholický
nápoj, abyste vyrovnali obsah tekutin v tìle.

1.6. Upozornìní
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dlouhodobý pobyt v horké saunì zpùsobuje
nárùst tìlesné teploty, co¾ mù¾e být zdravotnì
nebezpeèné.
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.
Ve vytopené saunì nikdy nespìte!
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.

1.7. Øe¹ení potí¾í

Upozornìní! Ve¹keré servisní operace musí provádìt
povìøená osoba.

Kamna netopí.
•
•
•
•
•

Zkontrolujte, zda jsou v poøádku pojistky.
Zkontrolujte kontakty pøívodního kabelu ( 3.3.).
Èasovaè vypínaèe otoète do polohy „on“ ( 1.3.1.).
Pootoète termostatem k vy¹¹í hodnotì ( 1.3.4.).
Zkontrolujte, zda není vadná ochrana pøehøátí.
Èasovaè funguje, ale kamna netopí. ( 3.5.)

Sauna se vytápí pomalu. Kdy¾ na kameny nalijete
vodu, rychle se ochladí.
•
•
•
•
•

•

Zkontrolujte, zda jsou v poøádku pojistky.
Zkontrolujte, jestli høejí v¹echna topné prvky.
Pootoète termostatem k vy¹¹í hodnotì ( 1.3.4.).
Zkontrolujte výstup tepla z kamen. ( 2.3.).
Zkontrolujte saunové kameny ( 1.1.). Jsou-li
naskládány pøíli¹ natìsno, jsou-li zneèi¹tìné nebo
jsou nevhodného typu, mohou bránit prùchodu
vzduchu kamny, co¾ mù¾e sní¾it jejich úèinnost.
Zkontrolujte, zda je správnì nastavené vìtrání v
saunì. ( 2.2.).

Sauna se vytopí rychle, av¹ak málo se ohøívají
kameny. Kdy¾ na nì støíknete vodu, neodpaøí se,
nýbr¾ kameny jen proteèe.
•
•
•

Nastavte termostat na ni¾¹í hodnotu ( 1.3.4.).
Zkontrolujte, zda vzduch na výstupu z kamen není
pøehøátý ( 2.3.).
Zkontrolujte, zda je správnì nastavené vìtrání v
saunì. ( 2.2.).

Sauna je vytopená nerovnomìrnì.
•

Zkontrolujte, zda je topné tìleso nainstalované
ve správné vý¹ce. Optimální vý¹ka pro umístìní
topidla je 100 mm nad podlahou. Nejvý¹ mù¾e být
topné tìleso umístìno 200 mm nad podlahou.
( 3.2.)

Panel nebo jiný materiál poblí¾ kamen rychle
èerná.
•
•

•

Zkontrolujte, zda je dodr¾ená pøedepsaná
vzdálenost ( 3.1.).
Zkontrolujte saunové kameny ( 1.1.). Jsou-li
naskládány pøíli¹ natìsno, jsou-li zneèi¹tìné nebo
jsou nevhodného typu, mohou bránit prùchodu
vzduchu kamny a mohou se pøehøívat okolní
pøedmìty.
Viz rovnì¾ odst. 2.1.1.

Z kamen jde zápach.
•
•

Viz odst. 1.2.
Horkem z kamen se mohou zvýraznit pachy
pøítomné ve vzduchu, které pøi normální teplotì
nejsou cítit a nejdou z kamen. Mù¾e se napøíklad
odpaøovat barva, lepidlo, olej apod.

Kamna jsou hluèná
•

•
•

BX: Èasovaè je mechanický a funguje-li normálnì,
tiká. Pokud tiká i pøi vypnutých kamnech,
zkontrolujte, zda je správnì zapojený.
Obèas mù¾e být sly¹et, jak praskají zahøáté kameny
Zvuky mù¾e zpùsobovat i tepelná rozta¾nost
materiálù pøi zahøívání.
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2. Místnost sauny
•

A

•

F

E
D

B

A
C

G

Obrázek 4.

2.1. Uspoøádání saunovací místnosti

A. Izolaèní vlna, tlou¹»ka 50-100 mm. Sauna musí být
peèlivì zaizolovaná, aby kamna nemusela bì¾et na
pøíli¹ vysoký výkon.
B. Ochrana proti vlhkosti, napø. hliníkový papír. Pøipevnìte
jej hliníkovou páskou, lesklou stranou dovnitø.
C. Odvìtrávací prostor cca 10 mm mezi ochranou
proti vlhkosti a panelem (doporuèeno).
D. Lehký sloupek panelu, tlou¹»ka 12–16 mm. Ne¾
zaènete s montá¾í panelù, zkontrolujte pøívody ke
kamnùm a výztuhy lavic.
E. Odvìtrávací prostor cca 3 mm mezi stìnou a stropním panelem.
F. Vý¹ka sauny bývá obvykle zhruba 2100–2300 mm.
Minimální vý¹ka závisí na kamnech (viz tab. 2). Prostor mezi horní lavicí a stropem by nemìl být vìt¹í
ne¾ 1200 mm.
G. Podlaha by mìla být z keramických dla¾dic vyspárovaných øídkou cementovou maltou. U¹lechtilej¹í
materiály by se mohly zneèistit anebo po¹kodit
úlomky ze saunových kamenù a neèistotami
obsa¾enými v saunové vodì.
UPOZORNÌNÍ! Izolaci protipo¾ární pøepá¾ky konzultujte s bezpeènostním technikem. Odtah od kamen
nesmí být zaizolovaný!
UPOZORNÌNÍ! Lehká ochranná izolace pøímo na
stìnì nebo na
stropì mù¾e být z
hlediska zahoøení
nebezpeèná.
min. 1000 mm

ochrannými prostøedky nanesenými na stìnu (tyto
prostøedky nebývají odolné proti vy¹¹ím teplotám)
jemnými prachovými zrny ve vzduchu, které se
oddrolují ze saunových kamenù.

2.2. Vìtrání sauny

Vzduch v saunì by se mìl vymìnit ¹estkrát za hodinu.
Rùzné zpùsoby vìtrání jsou znázornìné na obr. 5.
A. Umístìní pøívodu vzduchu. Má-li sauna mechanický odtah vzduchu, umístìte pøívod vzduchu nad
kamna. Vìtrá-li se jen prùvanem, pøívod umístìte
vedle kamen nebo pod nì. Vìtrací potrubí musí mít
prùmìr alespoò 50–100 mm. BX-E: Pøívod vzduchu
nesmí být umístìný tak, aby pøivádìný vzduch
ochlazoval teplotní èidlo (viz pokyny pro montá¾
teplotního èidla v návodu k instalaci øídicí jednotky)!
B. Odtah vzduchu. Výstupní vìtrák umístìte tìsnì
nad podlahu co nejdále od kamen. Prùmìr
odvìtrávacího potrubí musí být dvojnásobkem
prùmìru pøívodního potrubí.
C. Volitelný vysou¹ecí vìtrák (bìhem vytápìní a saunování je uzavøený). Saunu lze vysou¹et i tak, ¾e po
saunování necháme otevøené dveøe od sauny.
D. Je-li odtah vzduchu ve spr¹e, mezera pode dveømi
sauny musí být nejménì 100 mm. Odtah musí být
vybavený mechanickým vìtrákem.

2.3. Výkon topného tìlesa

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. Jsou-li stìny nezaizolované (cihly, sklenìný blok, sklenìná tabule, beton, tvárnice apod.), zvy¹ují se nároky na topný výkon. Na ka¾dý
ètvereèní metr nezaizolované stìny je nutno pøipoèíst
1,2 m³ prostoru v saunì. Má-li sauna napøíklad s prostorem 10 m³ sklenìné dveøe, po¾adavek na výstup topného
vzduchu odpovídá prostoru 12 m³. Jsou-li stìny sauny z
kulatiny, objem sauny je nutno vynásobit koeficientem
1,5. Výstupní výkon kamen je uvedený v tabulce 2.

2.4. Hygiena v saunì

Aby se lavice nezneèi¹»ovaly potem, osoby v saunì by
mìly sedìt na ruèníku.
Nejménì jednou za ¹est mìsícù by se mìly lavice,
stìny a podlaha v saunì dùkladnì vydrhnout kartáèem
a dezinfekèním prostøedkem.
Prach a ¹pínu z kamen vytírejte mokrým hadrem. ©pína,
která ulpí v kamnech, vymyjte 10 % roztokem kyseliny
citronové a povrch pak opláchnìte.

D

2.1.1. Èernání
saunových stìn

Povrch døevìných
stìn v saunì obvykle èasem zèernává.
Tento proces se
mù¾e urychlit:
•
sluneèním
svìtlem
•
teplem z kamen
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3. POKYNY K MONTÁ®I
3.1. Pøed montá¾í

Výkon Místnost sauny

Topné tìleso
Model a rozmìry
©íøka
• BX 500 mm
• BX-E 470 mm
Hloubka 340 mm
Vý¹ka 510 mm
Hmotnost 11 kg
Mno¾ství topných
kamenù
max. 25 kg
BX45/BX45E
BX60/BX60E
BX80/BX80E
BX90/BX90E

Tabulka 2.

Minimální bezpeèné vzdálenosti pro montá¾
topidla jsou uvedeny na obr. 6 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.
•

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 dostupný zdroj napájení vhodný pro dané topné
tìleso?

Objem

Vý¹ka

2.3.

kW
4,5
6,0
8,0
9,0

min.
m³
3
5
7
8

Zapojení vodièù

400 V 3N~
Napájecí kabel

230 V 1N~
Pojistka

Napájecí kabel

Pojistka

K termostatu
(BX-E)

Viz obr. 8. Hodnoty platí pouze pro pøívodní kabel.

max.
m³
6
8
12
14

min.
mm
1900
1900
1900
1900

mm²
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 2,5
5 x 2,5

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

mm²
3 x 2,5
3 x 2,5
3x6
3 x 10

A
1 x 20
1 x 35
1 x 35
1 x 50

mm²
4 x 0,25
4 x 0,25
4 x 0,25
4 x 0,25

Podrobnosti montáåe topného tìlesa BX/BX-E

Obrázek 6. Bezpeèné vzdálenosti pro topné tìleso
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3.2. Pøipevnìní topného tìlesa na stìnu

Viz obr. 7.
1. Odstraòte oba dva papírové kryty pøed instalací.
2. Pøipevnìte na stìnu dr¾ák topného tìlesa pomocí
pøilo¾ených ¹roubù. 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.
3. Kdy¾ zavíráte kryt rozvodné skøínì, zkontrolujte,
zda øádnì doléhá jeho horní okraj. Pokud by tam
zùstala ¹kvírka, do rozvodné skøínì by se mohla
dostat voda.
4. U topného tìlesa namontovaného na stìnì si
mù¾eme zvolit, zda bude ovládání na pravé nebo
na levé stranì.
5. Ulo¾te topné tìleso na dr¾ák na stìnì tak, aby
nosné tyèe zapadly do otvorù v dolní èásti topného
tìlesa. Upevnìte horní èást topného tìlesa k
dr¾áku pomocí upínací svorky.

1.

3.3. 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 (obr. 7: A).
Rozvodná krabice musí být odolná proti potøísnìní
a její maximální vý¹ka nad podlahou nesmí
pøekroèit 500 mm.
•
Napájecí kabel (obr. 7: B) musí být pryåí krytý typ
H07RN-F nebo jemu odpovídající. POZNÁMKA!
Vzhledem ke køehnutí v dùsledku vysokých teplot
se nesmí pou¾ívat kabely izolované PVC.
•
Pokud jsou napájecí kabely a vodièe vý¹e ne¾
100 mm 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 1000 mm
nad úrovní podlahy sauny musí být schválená pro
pou¾ití pøi teplotì 125 °C (oznaèení T125).
•
BX: Kromì napájecího konektoru je øídicí jednotka
vybavená dal¹ím konektorem (P), který slou¾í
k ovládání topidla, viz obr. 9. Ovládací kabel je
veden pøímo do pøipojovací krabice topidla a
odtud do koncového bloku topidla gumovým
kabelem stejné tlou¹»ky, jako má pøipojovací
kabel.

2.

TYPE
BX45/BX45E
BX60/BX60E
BX80/BX80E
BX90/BX90E

X
0

24

X min.
145
160
210
220

450

x6

100–200

3.

4.

(doporuèení: 100)

5.

A. Rozboèovaè
B. Napájecí kabel

Obrázek 7. Pøipevnìní topidla na stìnì
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3.3.1. 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 proudový
chrániè!

3.4. Montá¾ øídící jednotky a èidel (BX-E)

Souèástí dodávky øídící jednotky jsou podrobné pokyny
k její montá¾i na stìnu. Teplotní èidlo musí být umístìné
na stìnì potírny ve støedové ose topidla 100 mm pod
stropem. Obr. 6.
Pøívod vzduchu nesmí být umístìný tak, aby
pøivádìný vzduch ochlazoval teplotní èidlo. Obr. 5.

3.5. Resetování ochrany proti pøehøátí

Pokud teplota v saunì nebezpeènì stoupne, ochrana
proti pøehøátí trvale odpojí pøívod elektøiny ke kamnùm.
Ochranu lze resetovat, a¾ kamna vychladnou.
BX
Resetovací tlaèítko je umístìno v rozvodné skøíni
kamen (obr. 8). Ochranu pøehøátí mù¾e resetovat pouze
kvalifikovaný elektroinstalatér.
Ne¾ budete ochranu resetovat, je nutné nalézt pøíèinu,
proè sepnula.
•
Nejsou kameny rozdrolené nebo natìsnané pøíli¹
na sebe?
•
Nezapínali jste kamna po dlouhé dobì, kdy jste je
nepou¾ívali?
•
Není odstranìné èidlo termostatu, nebo není
vadné?
•
Neutrpìlo topidlo nìjaký náraz nebo otøes?
BX-E
Viz návod k instalaci øídicí jednotky.

Obrázek 8. Resetovací tlaèítko ochrany pøehøátí
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Obrázek 10. Zapojení topného tìlesa BX-E

3 x 1,5 mm2 (SSJ)

PROUDOVÝ
CHRÁNIÈ

ŽLUTÝ

ÈERVENÝ

BÍLÝ

MODRÝ

Obrázek 9. Zapojení topného tìlesa BX

4 x 0,25 mm2
3 x 1,5 mm2

ÈIDLO
OVLÁDÁNÍ
VYTÁPÌNÍ
SVÌTLO
Max. 100 W
NAPÁJENÍ

VÌTRÁK
Max. 100 W

TOPNÉ TÌLESO

POJISTKY

Obrázek 11a. Pøipojení øídicí jednotky C150 a topidla
BX-E k tøífázovému napájení
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ODBOÈNICE

Obrázek 11b. Pøipojení øídicí jednotky C90 a topidla BX-E
k tøífázovému napájení

T

4. VARAOSAT
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4. SPARE PARTS

4. ERSATZTEILE
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