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Úèel elektrického topného tìlesa:
Topné tìleso BC/BC-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 a 
vyu¾ívaných 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!

Pou¾itie saunových kachieå:
Saunové kachle BC/BC-E 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.

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 !
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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 pra-
chu. Kameny se vkládají do komory topného tìlesa nad 
møí¾kou, mezi topné prvky (odpory) tak, aby se kame-
ny 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.

V topném tìlese nebo v jeho 
okolí se nesmí nacházet ¾ádné 
pøedmìty ani zaøízení, kte-
rá by mohla mìnit smìr nebo 
objem vzduchu proudícího top-
ným 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.

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 

1. POKYNY K POU®ITÍ 1. NÁVOD PRE POU®ÍVATEÅA

1.1. Navrstvenie kameòov saunových kachieå
Vhodné kamene pre elektrické saunové kachle majú 
priemer od 4–8 cm. Ako kamene ¹peciálne pre sauno-
vé 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 ka-
menného 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 neb-
ránilo prúdeniu vzduchu. Pozri obr. 1. Kamene tie¾ ne-
smú by» zakliesnené medzi vykurovacie prvky, kamene 
majú by» osadené voåne. Veåmi malé kamene sa nema-
jú vklada» do saunových kachlí.

Kamene majú úplne pokry» vykurovacie prvky, ale ne-
smú preènieva» príli¹ vysoko ponad saunové kachle. 

Poèas pou¾ívania sa kamene stanú krehkými. Z toh-
to dôvodu je potrebné najmenej raz roène kamene na-
novo navrstvi», pri èastom pou¾ívaní èastej¹ie. Pri tej-
to príle¾itosti odstráòte, prosím, aj prach a úlomky 

kameòov zo spodnej èasti saunových 
kachieå a vymeòte po¹kodené kame-
ne.

Záruka sa nevz»ahuje na ¹kody, 
ktoré vzniknú pou¾itím iných sau-
nových kameòov ako odporúèa vý-
robca. Záruka sa tie¾ nevz»ahuje na 
po¹kodenia saunových kachieå, ktoré 
vzniknú zastavením cirkulácie vzdu-
chu kvôli pou¾ívaniu krehkých alebo 
príli¹ malých kameòov.

V kamennej komore alebo v blíz-
kosti saunových kachieå sa nesmú na-
chádza» ¾iadne predmety alebo prí-
stroje, ktoré menia mno¾stvo alebo 
smer prúdenia vzduchu cez sauno-
vé kachle, a tým spôsobujú prehria-
tie odporov ako aj nebezpeèenstvo 
po¾iaru stenových plôch !

1.2. Rozohriatie sauny
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 kame-
ne do teploty vhodnej na polievanie. Ak je výkon sau-
nových kachieå prispôsobený veåkosti sauny, rozohre-
je 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 vhod-
nú na polievanie za taký istý èas ako sauna. Saunové 
kachle s príli¹ vysokým výkonom zohrejú saunu rýchlej¹ie 
ale kamene zostanú podhriate a nechajú pretiec» po-
lievanú vodu. Na druhej strane, ak je výkon saunových 
kachieå ohåadne veåkosti sauny malý, zohreje sa sauna 
pomaly a saunový majster sa pokúsi zvý¹i» teplotu sau-
ny pomocou polievania kameòov na saunových kach-
liach. Voda na polievanie ale len rýchlo ochladí sau-
nové kamene a po chvíli u¾ teplota v saune nestaèí na 

Obrázek 1.  Skládání topných kamenù
Obrázok 1. Navrstvenie kameòov sau-

nových kachieå
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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. Øízení a pou¾ívání topidla
Topidla BC45, BC60, BC80 a BC90 jsou vybavena 
èasovaèem a termostatem, které jsou umístìny v horní 
èásti.

Topidla BC45E, BC60E, BC80E a BC90E musí být 
vybavena samostatnými øídicími jednotkami, které musí 
být umístìny na suchém místì mimo potírnu.

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 èasovaèem a s termostatem (BC45, 
BC60, BC80, BC90)
Èasový spínaè
Topné tìleso se zapíná pøes èasový spínaè. Èasový 
spínaè je vybaven dvìma stupnicemi: První z nich (s 
vìt±ími èíslicemi) se pouåívá pro okamåité zapnutí, tj. 
topné tìleso bude v provozu po stanovenou dobu (0–
4 hodiny). Druhá stupnice (1–8 hodin) se pouåívá pro 
naèasování sepnutí po uplynutí stanovené doby. Topné 
tìleso se zapne, jakmile je èasový spínaè 
v poloze pro okamåité sepnutí, tj. na èísle 
4. Topné tìleso bude pak dodávat teplo 
po dobu pøibliånì 4 hodin, pokud pøed 
tím nenastavíte ovladaè na nulu. Jakmile 
dosáhne ovladaè hodnoty 0, odpojí se 
napájení topných prvkù a topné tìleso se 
vypne. 

Pøíklad 1. Chcete si jít zabìhat a mít saunu 
pøipravenou po návratu. Odhadovaná 
doba bìhání je 5 hodin. Otoète ovladaèem 
èasového spínaèe pøes stupnici 0–4 na èíslo 
4 na stupnici naèasování sepnutí (stupnice 
1–8).

Èasový spínaè se spustí a po uplynutí ètyø 
hodin se zapne topné tìleso. Vzhledem k 
tomu, åe vytopení sauny trvá pøibliånì hodinu, bude 
sauna pøipravená k pouåití pøibliånì po pìti hodinách, 
tedy právì po návratu z bìhání.

Pøíklad 2. Pokud chcete saunu pouåít okamåitì a 
nechcete tedy vyuåít naèasování zaèátku vytápìní, 
nastavte ovladaè èasového spínaèe pouze na stupnici 
0-4. Topné tìleso se zapne okamåitì, a sauna bude k 
pouåití pøipravena pøibliånì za hodinu.

Topné tìleso vypnìte ihned po skonèení saunování 
a zkontrolujte, åe jsou kameny suché. Nìkdy je vhodné 
ponechat topení zapnuté je±tì po nìjakou dobu, aby 
døevìné prvky v saunì mohly dostateènì vyschnout. 

POZNÁMKA! Je zcela nezbytné zkontrolovat, åe po 
uplynutí stanovené doby èasový spínaè skuteènì 
odpojil napájení topného tìlesa.

ïal¹ie polievanie.
Aby ste si mohli pri saunovaní u¾i» efekt polieva-

nia, mali by ste výkon saunových kachieå v súvislos-
ti s veåkos»ou sauny zvoli» starostlivo podåa informá-
cií v bro¾úre. Pozri kapitolu 2.3. ”Výkon saunových 
kachieå”.

1.3. Riadenie a pou¾ívanie vykurovacieho 
telesa
Vykurovacie telesá BC45, BC60, BC80 a BC90 sú vyba-
vené èasovaèom a termostatom, ktoré sú umiestnené 
v hornej èasti. 

Vykurovacie telesá BC45E, BC60E, BC80E a BC90E mu-
sia by» vybavené samostatnými riadiacimi jednotkami, 
ktoré musia by» umiestnené na suchom mieste mimo 
parnú kabínu.

Predtým ako zapnete kachle, skontrolujte prosím, èi 
na kachliach nele¾ia ¾iadne predmety alebo sa nena-
chádzajú v bezprostrednej blízkosti kachieå. Pozri ka-
pitolu 1.6. ”Upozornenia”.

1.3.1. Vykurovacie telesá s èasovaèom a termosta-
tom (BC45, BC60, BC80, BC90)
Hodinový spínaè
Saunové kachle sa zapnú otoèením hodinového spínaèa. 
©kála hodinového spínaèa má dva rozsahy, z ktorých 
prvý je rozsah (väè±ie èísla) “okamåité zapnutie“, sau-
nové kachle sa zapnú na naprogramovaný èas (0–4 ho-
diny). Druhý rozsah ±kály je tzv. predvoåba (1–8 hodín). 
V tomto rozsahu sa saunové kachle rozohrejú v åelanom 

èakacom èase. Rozohriatie zaène, keï ho-
dinový mechanizmus pretoèí spä» spínaè 
na „okamåité zapnutie“, t.z. aå po èíslo 
±tyri (4). Potom sú saunové kachle zapnu-
té na asi 4 hodiny v prípade, åe spínaè nie 
je skôr spä» pretoèený do 0-polohy, v kto-
rej sa odporové prúdy vypnú a saunové 
kachle sa ochladia.

Príklad 1. Èlovek by chcel ís» na túru 
a potom do sauny. Túra by trvala asi 
5 hodín. Hodinový spínaè sauny  musí  
by» pretoèený v zmysle hodinového 
ukazovateåa cez funkèný rozsah (±kála 
0–4) na rozsah predvoåby (±kála 1–8) na 
èíslo 4.

Hodiny idú a po 4 hodinách sa zapnú 
saunové kahcle a rozohrejú sa. Keïåe èas rozohriatia 
sauny je asi hodina, sauna bude za 5 hodín teplá, èiåe 
presne keï sa èlovek vráti z túry.

Príklad 2. Ak by èlovek chcel ís» do sauny “okamåite“, 
èiåe nechcel by pouåi» funkciu predvoåby, musí hodino-
vý spínaè nastavi» na åelané èíslo v rozsahu funkcie (0–4). 
Tým sa okamåite zapnú saunové kachle, sauna sa zohre-
je a je asi za hodinu pripravená na saunovanie.

Saunové kachle sa majú hneï vypnú», ako sa saunova-
nie ukonèí a saunové kamene oschnú. Èasto je potreb-
né, kachle necha» chvíåu zapnuté aby sa osu±ili dreven-
né diely sauny.

POZOR ! Treba dáva» pozor na to, aby hodinový spínaè 
sauny vypol odpory prúdu saunových kachieå v nasta-
venom èase.

Obrázek 2. Èasovaè
Obrázok 2. Èasovaè 



CS SK

�

Termostat a ochrana proti prehriatiu
Termostat sa skladá z dvoch jednotiek, nastaviteåná 
jednotka udr¾uje v saunovom priestore stálu teplotu. 
Teplota sa nastavuje termostatom medzi minimom a 
maximom. Správna poloha sa musí vyskú¹a».

Skú¹a» zaènite na maxime (úplne vpravo), aby ste zis-
tili ako rýchlo sa saunový priestor a kamene zahrejú na 

po¾adovanú teplotu. Akonáhle v priebe-
hu saunovania zistíte, ¾e teplota je príli¹ 
vysoká, zní¾te ju tak, ¾e trochu pootoèíte 
termostatom våavo (proti smeru hodino-
vých ruèièiek). Je treba pripomenú», ¾e 
staèí pootoèi» kúsok, I takú zmenu pocí-
tite. Viz. obr. 3.

Ak by bola teplota z nejakého dôvodu 
príli¹ vysoká, ochrana proti prehriatiu tr-
vale odpojí prívod elektriny. Túto ochra-
nu nie je mo¾né zresetova», pokiaå vyku-
rovacie telesá nevychladnú. Resetuje sa 
stlaèením príslu¹ného tlaèítka termosta-
tu, ktoré je umiestnené v ovládacej skrin-
ke vo vnútri vykurovacieho telesa. Toto 
mô¾e vykona» iba elektrikár poverený 

in¹taláciou. Viï. odst. 3.4.1. a obr. 7.
Najskôr je v¹ak nutné nájs» príèinu prehriatia:

nie sú kamene rozdrobené a stlaèené?
nebolo vykurovacie teleso dlho mimo prevádzku?
nie je snímaè umiestnený tesne vedåa kameòov?
neutrpelo vykurovacie teleso náraz alebo otras?

1.3.2. Vykurovacie telesá so samostatnými riadiaci-
mi jednotkami (BC45E, BC60E, BC80E, BC90E)
Vykurovacie telesá BC45E, BC60E, BC80E a BC90E sú ria-
dené samostatnými riadiacimi jednotkami C90/C150.

Vykurovacie teleso a krabièku so snímaèom, která 
se dodáva spoloène s riadiacou jednotkou C90/C150, 
nain¹talujte podåa tohoto instalaèného návodu a ná-
vodu na pou¾itie. Riadiaca jednotka má samostatný 
návod. 

Jednotlivé komponenty krabièky so snímaèom mo-
nitorujú funkcie riadiacej jednotky. Teplotný snímaè a 
ochrana proti prehriatiu  sú umiestnené v tejto krabièke. 
Teplota sa sníma termistorom NTC a ochranu proti pre-
hriatiu je mo¾né resetovat. Ak snímaè zlyhá, ochrana na-
trvalo vypne napájanie vykurovacieho telesa. 

Riadiacu jednotku je treba nain¹talova» na suchom 
mieste, napríklad v ¹atne, zatiaå èo termostat musí by» 
nain¹talovaný v parnej kabíne nad vykurovacím telesom 
tesne pod stropom. Ïaå¹ie pokyny nájdete v instalaènom 
návode k riadiacej jednotke.

1.4. Polievanie
Vzduch v saune pri zohrievaní vysychá, preto na dosia-
hnutie príjemnej vlhkosti vzduchu sa leje voda na horú-
ce kamene saunových kachieå.

S mnoåstvom vody sa reguluje príjemná a odporúèaná 
vlhkos». Ak je vlhkos» vzduchu vyhovujúca, potí sa 
pokoåka osoby v saune a dych sa åahko spomalí. 
Odporúèa sa lia» na kamene najprv men±ie mnoåstvo 
vody, aby sa mohol vyskú±a» úèinok vlhkosti na pokoåku. 
Príli± vysoká teplota a percento vlhkosti sú poci»ované 
ako nepríjemné.

Dlhý pobyt v horúcej saune vedie k zvý±eniu telesnej 
teploty, èo môåe by» nebezpeèné.

Kapacita saunovej naberaèky by mala by» max. 0,2 l. 
Na kamene by sa nemalo nalieva» naraz príli± veåké 
mnoåstvo vody, pretoåe pri odparovaní môåe strieka» 
vrúca voda na åudí v saune.

•

•

•

•

Obrázek 3. Termostat
Obrázok 3. Termostat

Termostat a ochrana proti pøehøátí
Termostat se skládá ze dvou jednotek; nastavitelná 
jednotka udr¾uje v potírnì stálou teplotu. Teplota 
se nastavuje termostatem nìkde mezi minimum a 
maximum. Správnou polohu si musíte vyzkou¹et.

Zkou¹et zaènìte na maximu (zcela vpravo), abyste 
zjistili, jak rychle se potírna a kameny zahøejí na 
po¾adovanou teplotu. Jakmile v 
prùbìhu saunování zjistíte, ¾e je teplota 
pøíli¹ vysoká, sni¾te ji tak, ¾e trochu 
pootoèíte termostatem vlevo (proti smìru 
hodinových ruèièek). Staèí pootoèit jen o 
kousek – i malou zmìnu pocítíte. Viz obr. 
3.

Pokud by teplota z jakéhokoli dùvodu 
byla pøíli¹ vysoká, ochrana proti pøehøátí 
na termostatu trvale odpojí napájení 
odporù elektøinou. Tuto ochranu nelze 
resetovat, dokud topidla nevychladnou. 
Resetuje se stlaèením pøíslu¹ného 
tlaèítka na termostatu, které je umístìné 
v ovládací skøíòce uvnitø topidla. Mù¾e 
to provést pouze elektrikáø povìøený 
instalací. Viz odst. 3.4.1. a obr. 7.

Nejdøíve v¹ak je nutné nalézt pøíèinu pøehøívání:
nejsou kameny rozdrolené a stlaèené?
nebylo topidlo dlouho mimo provoz?
není èidlo umístìné tìsnì u kamenù?
neutrpìlo topidlo náraz nebo otøes?

1.3.2. Topidla se samostatnými øídicími jednotkami 
(BC45E, BC60E, BC80E, BC90E)
Topidla BC45E, BC60E, BC80E a BC90E jsou øízena 
samostatnými øídicími jednotkami C90/C150.

Topidlo a krabièku s èidlem, která se dodává spoleènì 
s øídicí jednotkou C90/C150, nainstalujte podle tohoto 
instalaèního návodu a návodu k pou¾ití. Øídicí jednotka 
má samostatný návod. 

Jednotlivé komponenty krabièky s èidly monitorují 
funkci øídicí jednotky. Teplotní èidlo a ochrana proti 
pøehøátí jsou umístìny v této krabièce. Teplota se snímá 
termistorem NTC a ochranu proti pøehøátí lze resetovat. 
Pokud èidlo sel¾e, ochrana trvale vypne napájení 
topidla. 

Øídicí jednotku je nutno nainstalovat na suchém 
místì, napøíklad v ¹atnì, zatímco termostat musí 
být nainstalovaný v potírnì nad topidlem tìsnì pod 
stropem. Dal¹í pokyny naleznete v instalaèním návodu 
k øídicí jednotce.

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 poåadovaná úroveò vlhkosti vzduchu. 

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

Dlouhodobý pobyt v horké saunì zpùsobuje nárùst 
tìlesné teploty, coå mùåe být zdravotnì nebezpeèné.

Objem nabìraèky by nemìl pøekroèit 0,2 litru. Pøi 
polévání kamenù nepouåívejte více vody neå 0,2 l, 
protoåe pøi vìt±ím mnoåství vody hrozí, åe se vypaøí 
pouze její èást a zbytek mùåe jako vaøící voda opaøit 
uåivatele sauny.

•

•

•

•
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Dávajte pozor na to, aby ste neliali vodu na kamene, 
keï sa niekto nachádza v ich blízkosti. Horúca para môåe 
spôsobi» popáleniny.

1.4.1. Voda na polievanie kameòov
Ako voda na polievanie by sa mala pouåíva» len voda, 
ktorá spµòa kvalitatívne predpisy pitnej vody. Dôleåité 
faktory pre kvalitu vody sú:

obsah humusu (farba, chu», usadenie); odporuèenie 
pod 12 mg/l
obsah åeleza (farba, pach, chu», usadenie); 
odporuèenie pod 0,2 mg/l
stupeò tvrdosti: dôleåité látky sú mangán (Mn) 
a vápnik (Ca); odporuèenie pre mangán pod 
0,05 mg/l a pre vápnik pod 100 mg/l.

Pri pouåívaní vody obsahujúcej vápnik zostáva na 
kameòoch a kovových povrchoch  saunových kachieå 
svetlá, krémová vrstva. Zavápnenie kameòov oslabuje 
úèinok polievania.

Pri pouåívaní åelezitej vody zostáva na povrchu a 
odporoch vrstva hrdze, ktorá spôsobuje koróziu.

Pouåívanie vody s obsahom humusu a chlóru ako aj 
morskej vody je zakázané.

Vo vode na polievanie sa môåu pouåíva» len pre tento 
úèel povolené vonné látky. Sledujte na obale tieto 
príkazy.

1.4.2. Teplota a vlhkos» v saune
Na meranie teploty a vlhkosti v saune existujú prístro-
je, ktoré sú vhodné na pouåitie v saune. V podstate je 
nemoåné, urèi» v±eobecne platnú teplotu a percento 
vlhkosti v saune, pretoåe kaådý èlovek vníma úèinok sau-
ny inak. Vlastný pocit kaådého v saune je ten najlep±í 
teplomer !

Primeraná ventilácia v saune je dôleåitá, pretoåe 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 osvieåujúce. 
Pobyt v saune oèis»uje, zohrieva, uvoåòuje, ukåudòuje, 
zmieròuje psychický tlak a ponúka kåudné miesto na 
premý±åanie.

1.5. Návod na saunovanie
Pred saunovaním sa umyte. Staèí sa osprchova».
V saune zostante tak dlho, pokiaå je vám to 
príjemné.
K dobrým manierom v saune patrí, åe beriete 
ohåad na ostatných åudí v saune tak, åe ich neru±íte 
nepotrebným hluèným správaním.
Nevyåente druhých príli± èastým polievaním 
kameòov.
Zabudnite na v±etok stres a uvoånite sa.
Nechajte svoju prehriatu  pokoåku medzitým 
ochladi».
V prípade, åe ste zdravý a existuje tá moånos», 
choïte si zapláva».
Po pouåití sauny sa umyte. Na doplnenie stratených 
tekutín si zoberte so sebou osvieåujúci nápoj.
Oddychujte, pokiaå sa necítite vyrovnane.

1.6. Upozornenia
Morská a vlhká klíma môåu spôsobova» 
hrdzavenie kovových èastí saunových kachieå.
Nepouåívajte saunu na su±enie ±iat alebo prádla, 
okrem toho sa môåu po±kodi» elektrické prístroje 
vysokou vlhkos»ou.
Pozor na horúce saunové kachle. Kamene a aj 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

1.4.1. Saunová voda
Voda pouåívaná k polévání kamenù musí splòovat 
poåadavky na èistou vodu pro domácnost. Faktory 
ovlivòující kvalitu vody zahrnují následující:

obsah neèistot (zabarvení, zápach, usazeniny); 
doporuèený obsah: ménì neå 12 mg/litr;
obsah åeleza (zabarvení, zápach, chu», usazeniny); 
doporuèený obsah: ménì neå 0,2 mg/litr;
tvrdost vody - nejvýznamnìj±í látky jsou mangan 
(Mn) a vápník (Ca); doporuèený obsah pro mangan 
0,05 mg/litr, vápník ménì neå 100 mg/litr.

Vápenatá voda zanechává bílý, lepivý potah na 
povrchu kamenù a kovových povr±ích topného tìlesa. 
Usazování vápníku na kamenech sniåuje jejich topné 
vlastnosti.

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

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

Je moåné pouåívat pouze parfémy urèené výslovnì pro 
pouåití v saunì. Dodråujte pokyny uvedené na obalu.

1.4.2. Teplota a vlhkost v saunì
K dispozici jsou teplomìry i vlhkomìry vhodné pro 
pouåití v saunì. Vzhledem k tomu, åe úèinky páry 
na jednotlivce se li±í, není moåné stanovit pøesnou, 
v±eobecnì platnou hodnotu teploty a relativní vlhkosti. 
Nejlep±ím vodítkem je proto vlastní pocit uåivatele 
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”.

Pouåívání sauny se povaåuje za osvìåující záåitek 
pøínosný pro zdraví. Saunování èistí a ohøívá tìlo, 
uvolòuje svalstvo, uklidòuje a odstraòuje starosti. Jako 
klidné místo poskytuje sauna pøíleåitost k meditaci.

1.5. Pokyny k pouåití sauny
Zaènìte osobní hygienou, napøíklad sprchou.
V saunì zùstaòte tak dlouho, jak je Vám to 
pøíjemné.
Neru±te ostatní uåivatele sauny hlasitým hovorem.
Neobtìåujte ostatní uåivatele sauny nadmìrným 
poléváním kamenù.
Zapomeòte na v±echny své problémy a uvolnìte 
se.
Ochlazujte svou pokoåku podle potøeby.
Pokud vám to zdraví dovolí, mùåete si zaplavat, 
pokud je k dispozici bazén.
Po pouåití sauny se dùkladnì umyjte. Dejte si 
èerstvou vodu nebo jiný nealkoholický nápoj, 
abyste vyrovnali obsah tekutin v tìle.
Chvíli odpoèívejte a poèkejte, neå se vá± tep vrátí 
do normálního stavu, pak se teprve obléknìte.

1.6. Upozornìní
Moøský vzduch a vlhké podnebí mùåe zpùsobit 
korozi kovových povrchù topného tìlesa.
Nenechávejte v saunì schnout odìvy,protoåe 
to mùåe zpùsobit vznik poåáru. Nadmìrná 
vlhkost vzduchu mùåe zpùsobit po±kození 
elektroinstalací.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



CS SK

�

2. MÍSTNOST SAUNY 2. SAUNA

samotné teleso sú veåmi horúce a môåu spáli» 
koåu.
Na kamene sa nesmie naraz nalia» príli± veåa vody, 
pretoåe voda vyparená z horúcich kameòov moåe 
spáli» koåu.
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 obzvlá±» opatrne, pretoåe 
lavice a podlaha môåu by» klzké.
Nechoïte do sauny pod vplyvom narkotík 
(alkohol, lieky, drogy atï.)

1.7. Poruchy
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.
Ochrana prehriatia nezlyhala. Je poèu» zvuk 
èasovaèa, av¹ak prvky nehrejú (BC)
Èasovaè je prepnutý tak, aby vykurovacie teleso 
hrialo (0–4) (BC)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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 

•

•

•

•

•

2.1. Izolácia sáun a stenových materiálov.
V elektricky vyhrievanej saune musia by» v¹etky masív-
ne stenové plochy, ktoré zachytávajú veåa tepla (teh-
la, sklenená tehla, malta a.i.) dostatoène izolované, 
aby sa vystaèilo s relatívne nízkym výkonom sauno-
vých 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 pa-
pier, prièom okraje sa starostlivo tesne zalo¾ia a 
ulo¾ia tak, aby lesklá strana bola otoèná do vnút-
ra 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 pane-
lových dosiek sa nechá odvetrávacia medzera na 
pár mm

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 zvo-
li» men¹í výkon saunových kachieå. Zni¾enie stropu sa vy-
koná tak, ¾e sa dá trám do men¹ej vý¹ky. Trámové me-
dzipriestory sa zaizolujú (izolácia najmenej 100 mm) a 
ako bolo vy¹¹ie popísané zvnútra sa oblo¾ia.

•

•

•

•

•

Dodråujte bezpeènou vzdálenost od horkého 
topného tìlesa. Kameny a vnìj±í povrch topného 
tìlesa mohou zpùsobovat popáleniny.
Nepolévejte kameny nadmìrným mnoåstvím 
vody. Odpaøující se voda je horká.
V saunì nenechávejte o samotì osoby nízkého 
vìku, tìlesnì postiåené ani nemocné.
Poraïte se  se svým lékaøem o pøípadných 
zdravotních omezeních pouåití sauny. 
Rodièe musí dbát na to, aby se jejich dìti 
nepøibliåovaly 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, protoåe 
podlaha mùåe být kluzká.
Do sauny nikdy nechoïte po poåití alkoholu, léèiv 
nebo drog.

1.7. Øe±ení potíåí
Pokud nefunguje topné tìleso, zkontrolujte 
následující:

Napájení je zapnuto
Termostat ukazuje vy¹¹í teplotu, ne¾ je teplota v 
saunì.
Pojistky topného tìlesa jsou v poøádku. 
Ochrana pøehøátí neselhala. Sly¹íte zvuk èasovaèe, 
av¹ak prvky nehøejí (BC)
Èasovaè je pøepnutý tak, aby topidlo høálo (0–4) 
(BC)

•
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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.

Aby teplota stúpala nahor, odporúèa sa rozostup 
medzi saunovou lavicou a stropom najviac 1100–
1200 mm.

POZOR ! Spoloène s úradníkom protipo¾iarneho úra-
du sa musí zisti», ktoré diely protipo¾iarneho múru smú 
by» zaizolované. 

POZOR ! Ochrana stien alebo stropu s åahkým pre-
krytím, napr. minerálnými platòami, ktoré sú pripev-
nené priamo na stenu alebo na strop, mô¾e spôsobi» 
nebezpeèný nárast teploty v stenových alebo v strop-
ných materiáloch.

2.1.1. Zmena zafarbenia stien sauny
Drevené materiály v saune, ako napr. drevené oblo¾enie, 
mení èasom farbu, tmavne. Tento proces urýchåuje aj 
slneèné svetlo a horúèava saunových kachieå. Ak je ste-
nové oblo¾enie o¹etrené ¹peciálnym ochranným pros-
triedkom, je mo¾né spozorova» relatívne rýchlo zmenu 
zafarbenia steny nach kachåami podåa druhu ochran-
ného prostriedku. Zmena zafarbenia vzniká tým, ¾e 
ochranný prostriedok preukazuje men¹iu odolnos» voèi 
teplote ako neo¹etrené drevo. Táto skutoènos» bola zis-
tená testami v praxi. Mikrominerálne látky, ktoré odpa-
dávajú z kameòov na kachle, mô¾u sfarbi» povrch steny 
v blízkosti kachieå do tmava. Mikrominerálne látky, kto-
ré odpadávajú z kameòov na kachle, mô¾u sfarbi» po-
vrch steny v blízkosti kachieå na tmavo.

Ak sa pri in¹talácii saunových kachieå dodr¾ia predpi-
sy odporúèané výrobcom, rozohrejú sa saunové kach-
le 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 zariade-
nia. Príslu¹né úrady kontrolujú, èi sú tieto nariadenia 
dodr¾iavané.

2.2. Teplota a vlhkos» v saune
Z dôvodu teplotných zmien sa saunové kamene stáva-
jú krehkými a lámavými. 

Úlomky kameòov a drobný kamenný materiál je spla-
chovaný vodou na polievanie kameòov na podlahu sau-
ny. Horúce úlomky kameòov mô¾u po¹kodi» vrstvu ume-
lej hmoty na podlahovine pod saunovými kachåami a v 
ich bezprostrednej blízkosti.

Neèistoty zo saunových kameòov a z vody na polie-
vanie (napr. obsah ¾eleza) mô¾u by» pohltené svetlými 
¹párovacími hmotami dla¾dicových podláh.

Kvôli zabráneniu vzniku estetických nedodstatkov 
(z vy¹¹ie spomenutých dôvodov), mala by sa pou¾íva» 
pod saunovými kachåami a v ich bezprostrednej blíz-
kosti taká ochranná vrstva na podlahu, ktorá obsahuje 
kameò a tmavá ¹párovacia hmota.

2.3. Výkon saunových kachieå
Ak sú steny a strop oblo¾ené a tepelná izolácia je za pa-
nelmi dostatoèná, aby sa zabránilo úniku tepla do ste-
nových 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, be-
tónu 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 ob-
jem priestoru sauny násobi» s 1,5.
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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.

2.4. Ventilácia v saune
V saune je nesmierne dôle¾ité vetranie. Vzduch v par-
nej miestnosti je treba vymeni» najmenej ¹es»krát za ho-
dinu. Vzduchové potrubie o priemere 50–100 mm musí 
by» umiestnené najmenej 500 mm nad vykurovacím te-
lesom.

Od»ah musí by» umiestnený èo najïalej od vykurova-
cieho telesa tesne nad podlahou parnej miestnosti a v 
porovnaní so vstupom musí ma» minimálne dvojnásob-
ný priemer. 

Vyèerpaný vzduch je treba vies» priamo do komína, 
alebo, ak je výstupné potrubie tesne nad podlahou, 
do vetracieho otvoru v hornej èasti sauny. Vyèerpaný 
vzduch je tie¾ mo¾né odvádza» od»ahom do kúpeåne, a 
to otvorom o priemere 100–150 mm pod dvermi. 

Pre hore uvedený systém je nevyhnutný mechanic-
ký vetrák.

Ak montujete vykurovacie teleso do hotovej sauny, 
pri montá¾i vetráku sa musíte riadi» pokynmi výrob-
cu sauny.

Príklad vetracieho systému v parnej miestnosti nájde-
te na obrázku 4.

2.5. Hygiena v saune
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 sau-
ny povysávaná/pozametaná a utretá vlhkou handrou.

Najmenej ka¾dého polroka by mala by» sauna dôklad-
ne vyèistená. Steny, lavice a podlaha sauny by mali by» 
oèistené kefou a èistiacim prostriedkom na sauny.

Prach a ¹pinu zo saunových kachieå treba utrie» vlh-
kou handrou.

Obrázek 4. Vìtrání místnosti sauny
Obrázok 4. Ventilácia v saune

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.

1. Vstupný vetrací otvor
2. Výstupný vetrací otvor
3. Voliteåná záklopka, která je v priebehu vykurovania a 

saunovania uzavretá. Saunu je mo¾né vysú¹a» tak, ¾e po 
skonèení pobytu v saune necháme otvorené dvere.

4. Ak je v parnej miestnosti iba od»ah vzduchu, pod dvermi musí 
by» minimálne 100 mm mezera. Vhodnej¹ia je v¹ak mechanická 
ventilácia.

2

4 4

2

1

1
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5
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Mechanická ventilace
Mechanická ventilácia

Pøirozená ventilace
Prirodzená ventilácia
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3.1. Pred montá¾ou
Pred tým ako nain¹talujete saunové kachle, preèítajte 
si návod na montá¾ a preskú¹ajte nasledovné 
zále¾itosti:

majú montované saunové kachle výkon a typ vhod-
ný pre saunu ?

Hodnoty objemu priestoru v tabulke 1 nesmú by» 
prekroèené.

je k dispozícii dostatok kameòov dobrej kvality  
pre saunové kachle ?
je sie»ové napätie vhodné pre saunové kachle ?
Minimálne bezpeèné vzdialenosti pre montá¾ vy-
kurovacieho telesa sú uvedené na obr. 5 a 6 a v ta-
bulke 1.

Je bezpodmieneène nutné, aby bola in¹talácia uro-
bená v súlade s týmito hodnotami. Akákoåvek nedba-
los» mô¾e ma» za následok nebezpeèie vzniku po¾iaru. 
V parnej kabíne mô¾e by» nain¹talované iba jedno vy-
kurovacie teleso.

•

•

•

•

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 1.

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 6 a v tabulce 1.

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. POKYNY K MONTÁ®I 3. NÁVOD PRE IN©TALATÉRA

Tabulka 1.  Podrobnosti montáåe topného tìlesa BC/BC-E
Tabulka 1. Informácie o montáåi pre BC/BC-E saunové kachle

*)  od boku ke stìnì nebo horní lavici
**)  od èelní stìny k horní lavici nebo møí¾i
***)  k termostatu 4 x 0,25 mm2 (BC-E)
*) z boku k stene alebo k hornej lavici 
**) od prednej plochy k hornej lavici alebo k 

hornému zábradliu
***)  k termostatu 4 x 0,25 mm2 (BC-E)

Topné tìleso/Kachle 

Model a rozmìry/
Model a miery

Výkon

kW

Místnost sauny
Sauna

Minimální vzdálenosti
Min. vzdialenost' kachieå

Napájecí kabel/Pojistka
Prípojný kábel/Poistka

Objem /
Objem 
miestnosti

Vý¹ka A
min.

B
min.

C
min.

Ke stropu
K stropu 

K podlaze
K podlahe �00 V �N~ Pojistka

Poistka

©íøka/©írka
• BC 480 mm
• BC-E 450 mm
Hloubka/håbka 310 mm
Vý¹ka 540 mm
Hmotnost/hmotnos» 11 kg
Mno¾ství topných kamenù/
kamenná komora 
max. 25 kg

Viz polo¾ka 
2.3.
Pozri kap. 
2.3.

min.
mm

Viz obr. 5.
Pozri obrázok 5.

Viz obr. 6. Hodnoty platí 
pouze pro pøívodní kabel.
Viï obr. 6. Hodnoty platia iba 
pre prívodný kábel.

min.
m�

max.
m�

*)
mm mm

**)
mm mm mm mm2 A

BC��/BC��E �,� � 6 1�00 �� 20 �� 1100 80 � x 1,� ***) � x 10
BC60/BC60E 6,0 � 8 1�00 �0 �0 �0 1100 80 � x 1,� ***) � x 10
BC80/BC80E 8,0 � 12 1�00 100 �0 80 1100 80 � x 2,� ***) � x 16
BC�0/BC�0E �,0 8 1� 1�00 120 �0 100 1100 80 � x 2,� ***) � x 16
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min. 80 mm

min. 150 mm

max. 500 mm

BC BC-E

AA

max. 500 mm

A

Obrázek 5. Bezpeèné vzdálenosti pro topné tìleso
Obrázok 5. Bezpeèné minimálne vzdialenosti saunových kachieå

Minimální vý¹ka výklenku pro instalaci 
topidla je 1900 mm. 
Minimálna vý¹ka výklenku pre in¹taláciu 
vykurovacieho telesa je 1900 mm.
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3.2. Upevnenie saunových kachieå na stene
Upevnite montáåny podstavec na tento úèel do-
danými skrutkami na stenu a dodråte bezpeèné 
vzdialenosti uvedené na obr. 5 a 6 a v tabul-
ke 1. POZOR ! Na miestach, kam sa majú da» 
upevòovacie skrutky, sa musí za panelmi da» do-
ska ako podpera, v ktorej skrutky pevne sedia. V 
prípade, åe sa za panelmi nenachádza åiadna do-
ska, môåe sa to umiestni» aj pred panely.
U vykurovacieho telesa namontovaného na stene si 
mô¾eme zvoli», èi bude ovládanie na pravej alebo 
na åavej strane. Presvedète sa, èi je príchytka riadne 
pripevnená. Zdvihnite saunové kachle na postavec 
upevnený na stene tak, aby konce upevòovacích 
tyèí zapadli do otvorov na dne kachieå.
Upevnite vrchnú èas» saunových kachieå upínacím 
dråiakom na podstavec.

1.

2.

3.

Obrázek 6. Pøipevnìní topidla na stìnì
Obrázok 6. Pripevnenie vykurovacieho telesa na stene

1. �.2.

B

A
m

ax
. 

�
0
0
 m

m

A. Napájecí kabel
B. Odboènice

A. Prípojný kábel
B. Svorková skrinka

3.3. Prípojka riadiceho prístroja a snímaèa 
(BC45E, BC60E, BC80E, BC90E)
Riadici prístroj sa umiestni v suchej miestnosti zvonku 
sauny vo vý±ke asi 170 cm. V súvislosti s riadiacim prí-
strojom sú vydané presné návody pre jeho montáå na 
stenu.

Vykurovací snímaè musí by» umiestnený na stene par-
nej kabíny v stredovej osi vykurovacieho telesa 100 mm 
pod stropom.

3.4. Elektrické pripojenia
Pripojenie saunových kachieå na sie» môåe, pri dodråaní 
v±etkých platných predpisov.

Napojenie osvetlenia na riadiacu jednotku musí by» 
urobené rovnakým káblom, akým je napájaná riadiaca 
jednotka. Saunové kachle sa napoly pevne upevnia na 
svorkovú skrinku na stene sauny. Pozri obr. 6. Ako prí-
pojný kábel sa pouåije gumenný kábel typu H07RN-F 
alebo iný zodpovedajúci kábel.

POZOR ! PVC-izolované káble sa nesmú pouåíva» 
ako prípojné káble saunových kachieå z dôvodu ich 
zlej åiaruvzdornosti. Svorková skrinka musí by» odolná 

3.2. Pøipevnìní topného tìlesa na stìnu
Pøipevnìte na stìnu dråák topného tìlesa pomocí 
pøiloåených ±roubù. Dodråujte minimální bezpeèné 
vzdálenosti uvedené v tabulce 1 a na obr. 5 and 6. 
POZNÁMKA! Za obloåením stìny v místì montáåe 
topného tìlesa musí být nosná deska, aby se 
±rouby dråáku ±roubovaly do silnìj±ího podkladu, 
neå je samotné obloåení. Pokud za obloåením stìny 
nosná deska není, lze ji pøipevnit i na obloåení.
U topného tìlesa namontovaného na stìnì si 
mù¾eme zvolit, zda bude ovládání na pravé nebo 
na levé stranì. Pøesvìdète se, zda je úchyt øádnì 
pøipevnìný. Uloåte topné tìleso na dråák na stìnì 
tak, aby nosné tyèe zapadly do otvorù v dolní èásti 
topného tìlesa.
Upevnìte horní èást topného tìlesa k dråáku 
pomocí upínací svorky.

1.

2.

3.

3.3. Montáå øídící jednotky a èidel (BC45E, 
BC60E, BC80E, BC90E)
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.

Teplotní èidlo musí být umístìné na stìnì potírny ve 
støedové ose topidla 100 mm pod stropem.

3.4. Zapojení vodièù
Topné tìleso smí k rozvodné síti pøipojit pouze 
oprávnìný, zpùsobilý elektrotechnik v souladu s 
platnými naøízeními.

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 pouåívat kabely izolované 
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voèi striekajúcej vode a môåe by» umiestnená najvy±±ie 
50 cm nad podlahou.

V prípade, åe prípojka alebo montáåny kábel v sau-
ne alebo saunovej stene vyús»ujú vo vý±ke nad 100 cm, 
musia vydråa» za»aåenie teploty najmenej 170 °C (napr. 
SSJ). Elektrické prístroje, ktoré sú umiestnené vy±±ie ako 
100 cm nad saunovou podlahou, musia by» vhodné pre 
pouåitie pri teplote 125 °C (poznámka T125).

Pripojenie elektriny k vykurovaciemu telesu BC
Vykurovacie teleso má vstavanú riadiacu jednotku. 
Okrem napájecieho konektoru je riadiaca jednotka vy-
bavená ïal¹ím konektorom (P), ktorý slú¾i k ovládaniu 
vykurovacieho telesa, viï obr. 8.

Ovládací kábel je vedený priamo do pripojovacej kra-
bice vykurovacieho telesa a odtiaå do koncového bloku 
vykurovacieho telesa gumovým káblom rovnakej hrúb-
ky akú má pripojovací kábel.

3.4.1. Resetovanie ochrany proti prehriatiu (BC45, 
BC60, BC80, BC90)
Resetovacie tlaèidlo je umiestnené na rámèeku termos-
tatu na elektrickej krabici (viï obr. 7); ïalej je nutné, 
predtým ne¾ zaènete, vyòa» poistky z elektrického pa-
nelu.

«ahom odstráòte z termostatu otoèné páky a 
èasovaè.
Vy¹róbujte ¹róby M4x5 umiestnené pod 
èasovaèom.
Na spodnej strane krytu pripojovacej krabice uvol-
nite ¹róby (2) a kryt dajte dolu. Obmedzovací 
vypínaè zresetujte stlaèením (mô¾e to by» silou a¾ 
7 kg), a¾ budete poèu» cvaknutie.

3.5. Izolaèný odpor elektrických saunových 
kachieå
Pri koneènej kontrole elektrickej in¹talácie sa mô¾e 
vyskytnú» pri meraní izolaèného odporu ”trhlina”, èo 
mô¾e spätne vies» k tomu, ¾e vlhkos» zo vzduchu vnik-
ne do izolaèného materiálu vyhrievacieho rezistora (pri 
skladovaní a transporte). Vlhkos» unikne z odporov po 
dvoch zohriatiach.

Nezapínajte prúd elektrických saunových kachieå 
chybným spínaèom !

1.

2.

3.

Obrázek 7. Resetovací tlaèítko 
ochrany pøehøátí

Obrázok 7. Resetovacie tlaèidlo 
ochrany prehriatia

PVC. Rozvodná krabice musí být odolná proti potøísnìní 
a její maximální vý±ka nad podlahou nesmí pøekroèit 
50 cm.

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

Pøipojení elektøiny k topidlu BC
Topidlo má vestavìnou øídicí jednotku. Kromì 
napájecího konektoru je øídicí jednotka vybavená 
dal¹ím konektorem (P), který slou¾í k ovládání topidla, 
viz obr. 8.

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. Resetování ochrany proti pøehøáté (BC45, 
BC60, BC80, BC90)
Resetovací tlaèítko je umístìné na rámeèku termostatu 
na elektrické krabici (viz obr. 7); dále je vyjmuty pojistky 
nutné na elektrickém panelu.

Tahem odstraòte z termostatu otoèné páky a 
èasovaè.
Vy¹roubujte ¹rouby M4x5 umístìné pod 
èasovaèem.
Na spodní stranì krytu pøipojovací krabice 
uvolnìte ¹rouby (2) a kryt sejmìte. Omezovací 
vypínaè resetujte stlaèením (mù¾e to být silou a¾ 
7 kg), a¾ usly¹íte cvaknutí.

3.5. Odpor izolace elektrického topného tìlesa
Pøi závìreèné kontrole elektroinstalací mùåe dojít ke 
zji±tìní „úniku“ pøi mìøení odporu izolace topného 
tìlesa. Dùvodem je absorpce vlhkosti ze vzduchu 
izolaèním materiálem topného tìlesa (skladování, 
pøeprava). Po nìkolikerém pouåití topného tìlesa se 
vlhkost z odporù vypaøí.

Nepøipojujte napájení topného tìlesa pøes spínaè 
poruchového proudu.

1.

2.

3.
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Obrázek 10a. Pøipojení øídicí jednotky C150 a topidla BCE k 
tøífázovému napájení

Obrázok 10a. Pripojenie riadiacej jednotky C150 a vykurova-
cieho telesa BCE k trojfázovému napájaniu

Obrázek 10b. Pøipojení øídicí jednotky C90 a topidla BCE k 
tøífázovému napájení

Obrázok 10b. Pripojenie riadiacej jednotky C90 a vykurova-
cieho telesa BCE k trojfázovému napájaniu

Èerný koncový blok: viz str. 15 (zapojení elektøiny).
Èierny koncový blok: viï str. 15 (zapojenie elektriny).

Bílý koncový blok: viz obr. 8–10 (zapojení elektøiny).
Biely koncový blok: viï obr. 8–10 (zapojenie elektriny).

Obrázek 9. Zapojení topného tìlesa BC-E
Obrázok 9. Elektrické prípojky saunových kachieå BC-E

Obrázek 8. Zapojení topného tìlesa BC
Obrázok 8. Elektrické prípojky saunových kachieå BC
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