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Niniejsza instrukcja instalacji i eksploatacji jest 
przeznaczona dla w³a¶cicieli sauny lub osób od-
powiedzialnych za saunê, jak równie¿ dla elektry-
ków odpowiedzialnych za pod³±czenie elektryczne 
pieca. Po zakoñczeniu instalacji osoba odpowie-
dzialna powinna przekazaæ niniejsz± instrukcjê 
w³a¶cicielowi sauny lub osobie odpowiedzialnej 
za jej eksploatacjê. Przed rozpoczêciem eksploata-
cji pieca nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz± 
instrukcj±.

Piec s³u¿y do ogrzewania kabiny sauny do odpo-
wiedniej temperatury k±pieli. Pieców nie wolno 
u¿ywaæ do ¿adnych innych celów.

Gratulujemy Pañstwu dobrego wyboru!

Gwarancja:
•	 Okres gwarancji na piece i urz±dzenia steruj±ce 

stosowane w saunach przeznaczonych do 
u¿ytku w domach jednorodzinnych wynosi dwa 
(2) lata.

•	 Okres gwarancji na piece i urz±dzenia steruj±ce 
stosowane w saunach przeznaczonych do 
u¿ytku w mieszkaniach znajduj±cych siê w 
domach wielorodzinnych wynosi jeden (1) rok.

•	 Gwarancja nie obejmuje usterek wynik³ych 
z nie przestrzegania instrukcji monta¿u, 
u¿ytkowania lub prac konserwacyjnych.

•	 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych 
na skutek u¿ycia innych kamieni ni¿ zalecane 
przez producenta pieca.

•	 Okres gwarancji na piece i urz±dzenia steruj±ce 
stosowane w saunach przeznaczonych do 
u¿ytku publicznego (komercyjnych) wynosi (3) 
miesi±ce.
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1. eKSPLOAtAcJA PIecA

1.1. uk³adanie kamieni u¿ywanych w saunie
Odpowiednie u³o¿enie kamieni ma du¿y wp³yw na 
funkcjonowanie pieca (rys. 1).

Wa¿ne informacje o kamieniach sauny:
•	 Kamienie powinny mieæ ¶rednicê 5–10 cm.
•	 U¿ywaj kamieni o nieregularnych kszta³tach 

przeznaczonych do pieców. Perydotyt, diabaz-
oliwinowy i oliwin to odpowiednie materia³y.

•	 Nie u¿ywaj lekkich, porowatych „kamieni” 
ceramicznych ani miêkkich steatytów. 
Podgrzane nie absorbuj± wystarczaj±co ciep³a. 
Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie grza³ek.

•	 Zmyj py³ z kamieni przed w³o¿eniem ich do 
pieca.

Podczas umieszczania kamieni:
•	 Nie wrzucaj kamieni do pieca.
•	 Nie blokuj kamieni pomiêdzy grza³kami.
•	 Kamieni nie nale¿y uk³adaæ zbyt ciasno, nale¿y 

pozostawiæ miejsce na przep³yw powietrza 
przez piec.

•	 Uk³adaj kamienie tak, aby podtrzymywa³y siê 
wzajemnie, a ich ciê¿ar nie przenosi³ siê na 
grza³ki.

•	 Nie uk³adaj wysokiej sterty kamieni na piecu.
•	 Przedmioty lub urz±dzenia, które mog³yby 

zmieniæ przep³yw powietrza przez piec, 
nie powinny byæ umieszczane w miejscu na 
kamieniach lub w pobli¿u pieca.

1.1.1. Konserwacja
Z powodu du¿ych wahañ temperatury kamienie 
z czasem siê rozpadaj±. Poprawiaj u³o¿enie kamieni 
przynajmniej raz w roku, lub czê¶ciej, je¶li sauna jest 
stale u¿ywana. Równocze¶nie usuñ wszystkie frag-
menty kamieni ze spodu pieca i zast±p rozpadaj±ce 
siê kamienie nowymi. Dziêki temu zachowane zo-
stan± optymalne parametry pieca, a ryzyko prze-
grzania zniknie.

1.2. Nagrzewanie sauny, sauna normalna
Nowy piec, w³±czony po raz pierwszy, wraz z kamie-
niami wydziela charakterystyczny zapach. Aby go 
usun±æ, trzeba dobrze przewietrzaæ pomieszczenie 
sauny.

Je¶li moc wyj¶ciowa pieca jest dopasowana do ka-
biny, nagrzanie prawid³owo izolowanej sauny do 
wymaganej temperatury trwa oko³o godziny ( 2.3). 
Kamienie u¿ywane w saunie osi±gaj± wymagan± 
temperaturê k±pieli jednocze¶nie z ca³ym pomiesz-
czeniem sauny. W³a¶ciwa temperatura w pomiesz-
czeniu sauny wynosi 65–80 °C.

Przed w³±czeniem pieca zawsze trzeba 
sprawdziæ, czy na piecu lub w jego pobli¿u 

nie znajduj± siê ¿adne przedmioty. 1.8.

1.2.1. Polewanie wod± rozgrzanych kamieni
Rozgrzane powietrze w saunie staje siê suche. Dla-
tego nagrzane kamienie w saunie trzeba polewaæ 
wod±, aby zwiêkszyæ wilgotno¶æ powietrza do 
po¿±danego poziomu. Ciep³o i para ró¿nie dzia³aj± 
na poszczególne osoby – eksperymentuj±c, znaj-
dziesz odpowiednie dla siebie ustawienia.

Pojemno¶æ czerpaka wynosi 0,2 litra. Ilo¶æ 
wody jednorazowo wylewanej na kamienie 

nie powinna byæ wiêksza od 0,2 l, poniewa¿ przy 
polaniu kamieni wiêksz± ilo¶ci± wody tylko jej czê¶æ 
wyparuje, a reszta w postaci wrz±tku mo¿e 
rozprysn±æ siê na osoby korzystaj±ce z sauny. Nie 
wolno polewaæ kamieni wod±, gdy w pobli¿u pieca 
znajduj± siê inne osoby, poniewa¿ rozgrzana para 
wodna mo¿e spowodowaæ oparzenia.

Woda, któr± polewa siê kamienie, powinna 
spe³niaæ wymagania okre¶lone dla czystej wody go-
spodarczej (tabela 1). Dla zapachu mo¿na dodawaæ 
do wody specjalne aromaty przeznaczone do saun. 
Aromaty nale¿y stosowaæ zgodnie z instrukcj± po-
dan± na ich opakowaniu.

Rys. 1. Uk³adanie kamieni w piecu
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1.3. Ogrzewanie sauny z u¿yciem parownika 
(steamera)
Za pomoc± pieca Combi sauna mo¿e byæ ogrzewana 
zarówno w sposób tradycyjny jak i przy u¿yciu pa-
rownika.
•	 Zawsze nale¿y nape³niæ zbiornik na wodê przed 

w³±czeniem pieca!
•	 Parownik ma 5-cio litrowy (D-SE: 2-u litrowy) 

zbiornik na wodê, dlatego mo¿e on dzia³aæ 
nieprzerwanie przez oko³o 2 godziny. Zbiornik 
powinien byæ nape³niany, wtedy gdy piec jest 
zimny. 

•	 W celu zapewnienia idealnej wilgotno¶ci, 
temperatura w saunie powinna byæ stosunkowo 
niska, preferowana oko³o 40 °C, a parownik 
powinien byæ za³±czony na oko³o 1 godzinê w 
celu nagrzania sauny.

1.3.1. Nape³nianie zbiornika na wodê, zimny 
parownik (steamer)
Zbiornik nape³niamy czyst± wod± z kranu. Maksy-
malna pojemno¶æ zbiornika wynosi oko³o 5 litrów 
(D-SE: 2 litrów). Rysunek 2.

1.3.2. Nape³nianie zbiornika na wodê, gor±cy 
parownik (steamer)
Kiedy parownik jest gor±cy, nale¿y unikaæ 
nape³niania lub uzupe³niania wody w zbiorniku, 
poniewa¿ gor±ca para i gor±cy parownik mog± 

spowodowaæ oparzenia. Je¿eli mimo wszystko, 
musz± Pañstwo nape³niæ zbiornik, wtedy gdy jest 
on gor±cy, postêpujcie jak ni¿ej, zachowuj±c szcze-
góln± uwagê:
1. Wy³±czcie steamer.
2. Nalejcie ostro¿nie zimn± wodê przez kratkê 

(os³onê) zbiornika. Woda sp³ywaj±ca do zbiornika 
och³adza gor±c± wodê znajduj±c± siê wewn±trz.

3. Opró¿niæ zbiornik z zimnej wody do puszki lub 
wiaderka i wylaæ wodê do kanalizacji.

4. Nape³niæ zbiornik na wodê zgodnie z instrukcj± 
z p-ktu 1.3.1.

1.3.3. Opró¿nianie zbiornika na wodê
W celu zapewnienia bezawaryjnego dzia³ania stea-
mera, zbiornik na wodê  musi byæ opró¿niany po 
u¿yciu. Procedura taka usuwa zanieczyszczenia 
zbieraj±ce siê w zbiorniku w rezultacie parowania.

Poniewa¿ bezpo¶rednio po u¿yciu woda w zbiorni-
ku jest bardzo gor±ca, opró¿nianie zbiornika powin-
no mieæ miejsce po och³odzeniu wody, kilka godzin 
po wy³±czeniu zbiornika (rys. 2).

Proszê tak¿e uwzglêdniæ zalecenia 1, 2, 3 z ustêpu 
1.3.2.

1.3.4 Piece combi z systemem automatycznego 
nape³niania wod±
Piece Combi, które posiadaj± system automatycz-
nego nape³niania wod± nape³niaj± zbiornik au-
tomatycznie, je¿eli w³±cznik parownika (2) jest 
w pozycji ON (w³±czony). Nale¿y zamkn±æ za-
wór do opró¿niania zbiornika, a otworzyæ zawór 
nape³niaj±cy zbiornik (patrz rys. 2 oraz 7a).

Zamykaj zawór nape³niaj±cy zbiornik zawsze gdy 
koñczysz k±piel (patrz tak¿e 1.3.3.).

1.4. u¿ycie „zapachów”
W parowniku mog±  byæ u¿ywane „zapachy” p³ynne 
i „zapachy” w torebkach. „Zapachy” p³ynne s± wle-
wane do kamiennej czaszy w parowniku. „Zapachy” 
w torebkach nale¿y umieszczaæ na wierzchu kraty, 
przez któr± wydostaje siê para (patrz rys. 1).

Podczas u¿ywania „zapachów”, proszê zwracaæ 
uwagê na gor±c± parê, jako ¿e mo¿e ona poparzyæ. 
Nale¿y unikaæ dolewania wody i umieszczania „za-
pachów” w gor±cym steamerze.

Czasza kamienna powinna byæ czyszczona bie¿±c± 
wod± tak czêsto jak jest to konieczne.

max. poziom

max. poziom

Nape³nianie zbiornika 
wody

Opró¿nianie zbiornika 
wody

2 l

5 l

5 l

Rys. 2. Nape³nianie i opró¿nianie zbiornika na wodê (D-SE, KV-SE, T-C)

W³a¶ciwo¶ci wody efekt Zalecenie
Nagromadzenie 
osadów organicznych

Kolor, smak, 
wytr±canie 
osadów

<12	mg/l

Nagromadzenie 
zwi±zków ¿elaza

Kolor,	zapach,	
smak,	osad

<0,2	mg/l

Twardo¶æ: 
najgro¼niejszymi 
substancjami s± 
mangan (Mn) oraz 
wapno, czyli zwi±zek 
wapnia (Ca)

Wytr±canie 
osadów

Mn:	<0,05	mg/l
Ca:	<100	mg/l

Woda chlorowana Zagro¿enie 
zdrowia

Zakazana

Woda morska Szybka korozja Zakazana

Tabela 1.  Wymagania dotycz±ce jako¶ci wody

Zawsze nale¿y nape³niæ zbiornik na 
wodê przed w³±czeniem pieca!
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1.5. Osuszanie pomieszczenia sauny
Po u¿yciu parownika pomieszczenie sauny powin-
no byæ dok³adnie wysuszone. W celu przyspieszenia 
procesu osuszania, piec razem z wentylacj± powi-
nien byæ w³±czony na maksimum.

Je¿eli u¿ywasz w³±czonego pieca do osuszania sau-
ny pamiêtaj o jego wy³±czeniu po ustalonym okre-
sie.

1.6. czyszczenie parownika
Zanieczyszczenia pochodz±ce z wody tzn. zwi±zki 
wapnia bêd± osadza³y siê  na zbiorniku na wodê. 
W celu odwapnienia zalecamy ¶rodki odwapniaj±ce 
u¿ywane w gospodarstwie domowym np. w ka-
wiarkach lub czajnikach elektrycznych. ¶rodki te 
powinny byæ u¿ywane zgodnie z instrukcj±  pro-
ducenta. Z zewn±trz parownik nale¿y czy¶ciæ 
bawe³nian± szmatk±. Podczas czyszczenia parow-
nika na zewn±trz upewnij siê czy urz±dzenie jest 
wy³±czone.

1.7. Wskazówki korzystania z sauny
•	 Zaczynamy od umycia siê.
•	 W saunie przebywamy tak d³ugo, jak d³ugo 

czujemy siê tam przyjemnie i komfortowo.
•	 W saunie rozlu¼niamy siê i zapominamy o 

wszystkich trudno¶ciach i k³opotach.
•	 Zgodnie z przyjêtymi zwyczajami w saunie nie 

przeszkadzamy innym g³o¶n± rozmow± itp.
•	 Nie polewamy kamieni nadmiern± ilo¶ci± wody, 

gdy¿ mo¿e to byæ nieprzyjemne dla innych osób 
korzystaj±cych z sauny i jest uwa¿ane za nie-
grzeczne.

•	 Och³adzamy skórê w miarê potrzeby. Bêd±c 
dobrego zdrowia mo¿emy pop³ywaæ, o ile w 
pobli¿u sauny jest basen lub inne miejsce do 
k±pieli.

•	 Po wyj¶ciu z sauny dok³adnie sp³ukujemy ca³e 
cia³o. 

•	 Przed ubraniem siê przez chwilê odpoczywamy, 
aby têtno powróci³o nam do normy. Napij 
siê napoju bezalkoholowego, by przywróciæ 
równowagê p³ynów w organizmie.

1.8. Ostrze¿enia
•	 Przebywanie w rozgrzanej saunie przez d³u¿szy 

czas powoduje wzrost temperatury cia³a, co 
mo¿e byæ niebezpieczne dla zdrowia.

•	 Nie polewaæ kamieni nadmiern± ilo¶ci± wody. 
Powstaj±ca para wodna ma temperaturê 
wrzenia!

•	 Nie pozwalaj dzieciom zbli¿aæ siê do pieca.
•	 Dzieci, osób niepe³nosprawnych i chorych nie 

wolno pozostawiaæ w saunie bez opieki.
•	 Zaleca siê zasiêgniêcie porady lekarskiej 

odno¶nie ewentualnych ograniczeñ w 
korzystaniu z sauny spowodowanych stanem 
zdrowia.

•	 W kwestii korzystania z sauny przez ma³e dzieci 
nale¿y poradziæ siê lekarza pediatry.

•	 W saunie nale¿y poruszaæ siê bardzo ostro¿nie, 
gdy¿ podest i pod³oga mog± byæ ¶liskie.

•	 Nie wolno wchodziæ do sauny po alkoholu, 
narkotykach lub za¿yciu silnie dzia³aj±cych 
leków.

•	 Nigdy nie ¶pij w gor±cej saunie.
•	 S³one, morskie powietrze i wilgotny klimat 

mo¿e powodowaæ korozjê metalowych czê¶ci 
pieca.

•	 Nie nale¿y wieszaæ ubrañ do wyschniêcia 
w saunie, gdy¿ mo¿e to groziæ po¿arem. 
Nadmierna wilgotno¶æ mo¿e tak¿e 
spowodowaæ uszkodzenia podzespo³ów 
elektrycznych.

1.9. Wyszukiwanie usterek

Je¿eli nie pracuje steamer sprawd¼:
•	 czy poziom wody w zbiorniku jest odpowiedni 

(patrz sekcja 1.3.)
•	 czy nie zadzia³a³o zabezpieczenie przed 

przegrzaniem?
•	 (nale¿y zresetowaæ (wcisn±æ) przycisk na dole 

parownika – patrz rysunek 2)
•	 czy wilgotno¶æ w saunie nie jest zbyt wysoka?
•	 czy termostat parownika jest ustawiony na 

maksimum?

Je¿eli piec nie grzeje, sprawd¼:
•	 brak zasilania
•	 termostat pokazuje wy¿szy poziom temperatury 

ni¿ jest w saunie.
•	 bezpieczniki pieca s± w dobrym stanie (uwaga: 

kiedy bezpiecznik siê przepali wska¼nik (s³upek) 
temperatury nie podnosi siê).
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2. KAbINA SAuNy

A

G
C

E
F

D

A

B

2.1. Konstrukcja kabiny sauny
A. We³na izolacyjna (50–100 mm). Kabina sauny 

musi byæ starannie izolowana, by moc pieca by³a 
stale umiarkowanie niska.

B. Zabezpieczenie od wilgoci, np. papier 
aluminiowy. Po³yskliw± stron± do wnêtrza 
sauny. £±czenia zabezpieczyæ ta¶m± 
aluminiow±.

C. Szczelina went. (ok. 10 mm) miêdzy warstw± 
zabezpieczaj±c± a panelem (zalecana).

D. Lekka p³yta pil¶niowa (12–16 mm). Przed 
monta¿em paneli sprawdziæ stan instalacji 
elektr. i wzmocnienia wymagane do 
zainstalowania pieca i ³aw.

E. Szczelina wentylacyjna (ok. 3 mm) miêdzy ¶cian± 
a sufitem.

F. Wysoko¶æ sauny to zwykle 2100–2300 mm. 
Jej wysoko¶æ minimalna zale¿y od pieca (zob. 
tabela 2). Odleg³o¶æ pomiêdzy ³aw± górn± 
a sufitem nie powinna przekraczaæ 1200 mm.

G. Stosowaæ ceramiczne pokrycia pod³ogowe 
i ciemne spoiny. Delikatne pokrycia pod³ogowe 
mog± ulec zaplamieniu i/lub uszkodzeniu 
przez spadaj±ce cz±steczki kamieni sauny b±d¼ 
zanieczyszczon± wodê. Upewniæ siê, czy woda 
kapi±ca na pod³ogê sauny sp³ywa do kratki 
¶ciekowej w pod³odze.

uWAGA! Dowiedzieæ siê, które czê¶ci ¶ciany og-
niowej mo¿na przys³oniæ. Nie zas³aniaæ u¿ywanych 
przewodów dymnych.

uWAGA! Lekkie pokrywy instalowane na ¶cianie 
lub suficie, mog± stanowiæ zagro¿enie ppo¿.

2.1.1. ciemnienie ¶cian sauny
Jest zjawiskiem naturalnym, ¿e drewniane po-
wierzchnie sauny z czasem ciemniej±. Zjawisko to 
przyspieszaj±:
•	 ¶wiat³o s³oneczne
•	 ciep³o z pieca
•	 preparaty ochronne (maj± one nisk± odporno¶æ 

na wysokie temperatury)
•	 zanieczyszczenia odrywaj±ce siê od kamieni 

i unosz±ce w powietrzu.

Rys. 3.
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2.2. Wentylacja kabiny sauny
Wymiana powietrza powinna zachodziæ 6 razy na 
godzinê. Rys. 5 ilustruje ró¿ne sposoby wentylowa-
nia kabiny sauny.
A. Lokalizacja wlotu powietrza. Wlot powietrza, 

w przypadku zainstalowania mechanicznej 
wentylacji wylotowej, powinien znajdowaæ 
siê nad piecem. Wlot powietrza instalacji 
grawitacyjnych ma znajdowaæ siê poni¿ej pieca 
lub obok niego. ¦rednica nawiewu musi wynosiæ 
50–100 mm. Nie umieszczaæ wlotu powietrza 
tak, by strumieñ powietrza ch³odzi³ czujnik 
temperatury (zob. wskazówki dot. czujnika 
temperatury w opisie instalacji jednostki 
steruj±cej)!

B. Wylot powietrza. Powinien znajdowaæ siê 
blisko pod³ogi, mo¿liwie jak najdalej od pieca. 
¦rednica wylotu powinna byæ dwukrotnie 
wiêksza od ¶rednicy wlotu powietrza.

C. Dodatk. went. susz±ca (zamkniêta podczas grzania 
i k±pieli). Mo¿na te¿ suszyæ saunê przez pozosta-
wienie otwartych drzwi po zakoñczeniu k±pieli.

D. Gdy wylot powietrza znajduje siê w ³azience, 
szczelina pod drzwiami sauny musi wynosiæ 
>100 mm. Stosowanie uk³adu mechanicznego 
jest obowi±zkowe.

2.3. Moc pieca
Je¶li ¶ciany i sufit pokryte s± p³ytami, a za p³ytami 
znajduje siê odpowiednia izolacja, moc wyj¶ciowa 
pieca jest okre¶lana w zale¿no¶ci od kubatury sauny. 
Przy ¶cianach nieizolowanych (ceg³a, bloki szklane, 
szk³o, beton, p³ytki itp) moc ta musi byæ wiêksza. Do 
kubatury sauny dodaæ 1,2 m3 na ka¿dy metr kwadra-
towy nieizolowanej ¶ciany. Np. kabina o kub. 10 m3 
z drzwiami ze szk³a wymaga pieca o mocy potrzeb-
nej dla kabiny o kub. ok. 12 m3. Je¶li kabina ma ¶cia-
ny z bali, nale¿y pomno¿yæ jej kubaturê przez 1,5. 
Wybraæ prawid³ow± moc pieca z tabeli 2.

2.4. Higiena kabiny
Rêczniki u³o¿one na ³awach zabezpieczaj± je przed 
potem sp³ywaj±cym podczas k±pieli.

£awy, ¶ciany i pod³ogê sauny nale¿y starannie 
oczyszczaæ przynajmniej raz na sze¶æ miesiêcy. Czy¶ciæ 
ostr± szczotk± i ¶rodkiem do saun.

Kurz i brud z pieca usuwaæ wilgotn± ¶cierk±. 
Kamieñ usuwaæ 10 % roztworem kwasu cytrynowe-
go, po czym sp³ukaæ.
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3. INStALAcJA PIecA

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

wielko¶ci pomieszczenia sauny (nale¿y kierowaæ 
siê warto¶ciami kubatur pomieszczeñ podany-
mi w tabeli 2),

•	 Mamy do dyspozycji wystarczaj±co du¿o kamie-
ni dobrej jako¶ci,

•	 Parametry zasilania s± takie, jakich wymaga 
piec,

•	 Usytuowanie pieca spe³nia minimalne wyma-
gania dotycz±ce zachowania bezpiecznych 
odleg³o¶ci podanych na rysunku w tabeli 2 i na 
rys. 5 i 6.

Spe³nienie powy¿szych wymagañ instalacyjnych 
jest absolutnie konieczne, gdy¿ odstêpstwa w tym 
wzglêdzie mog± stworzyæ powa¿ne zagro¿enie 
po¿arowe. 
•	 W jednym pomieszczeniu sauny mo¿na 

zainstalowaæ tylko jeden piec.
•	 Piec powinien byæ tak zainstalowany, aby na-

pisy ostrzegawcze znajduj±ce siê na pokrywie 
skrzynki przy³±cza mog³y byæ zawsze bez trudu 
przeczytane (po instalacji).

•	 Piece nie mog± byæ montowane we wnêkach. 

3.2. Mocowanie pieca

D29Se
uwaga! Kabel zasilaj±cy nale¿y pod³±czyæ przed za-
wieszeniem pieca na ¶cianie. Patrz rys. 9 i 11.

Na czas transportu do pieca przykrêcony jest 
wspornik do zawieszania na ¶cianie. Dlatego przed 
przyst±pieniem do instalowania pieca nale¿y odkrêciæ 
wkrêt mocuj±cy i od³±czyæ wspornik od pieca.
1. Przymocowaæ wspornik do ¶ciany przykrêcaj±c 
go wkrêtami dostarczonymi razem ze wspornikiem. 
Zachowaæ minimalne bezpieczne odleg³o¶ci podane 
w tabeli 2 i na rys. 5. Sposób mocowania wspornika 
pokazano na rysunku 6.
uWAGA! W miejscu, gdzie zawieszony bêdzie piec, 
pod p³yt± ¶cienn± powinny znajdowaæ siê wzmoc-
nienia, np. deska lub deski – tak, ¿eby wkrêty mo¿na 
by³o wkrêciæ w lite drewno, wytrzymalsze ni¿ sama 
p³yta ¶cienna. Je¶li pod p³ytami nie ma wzmocnieñ, 
deski mo¿na przymocowaæ z wierzchu.
2. Powiesiæ piec na wsporniku zahaczaj±c doln± 
krawêd¼ obudowy o haczyki znajduj±ce siê w dolnej 
czê¶ci wspornika i dociskaj±c do wspornika górn± 
czê¶æ pieca.
3. Przykrêciæ wkrêt mocuj±cy krawêd¼ pieca do 
wspornika.

Tabela 2. Szczegó³y instalacji pieców *)  od bocznej sciany obudowy do sciany pomieszczenia 
**) od przodu do górnego podestu

Piec

Model i wymiary

Moc Parownik Pomieszczenie sauny Minimalne odleg³osci od pieca Przewód zasilaj±cy Zabez-
piecze-
niaMoc

Maks. 
wydajno¶æ 
parownika

Pojemnosæ Wysokosæ A B Od 
sufitu 

Od
pod³ogi 400 V 3N~

Szeroko¶æ
490 mm
G³êboko¶æ
505 mm
Wysoko¶æ 
700 mm
Ciê¿ar
30 kg
Kamienie 
max. 60 kg

kW kW kg/h min
m3

max
m3

min
mm

*)
mm mm mm mm mm2 A

Patrz punkt 2.3. Patrz rys. 5. Patrz rys. 9.

K11GS 11,0 2,0 4,5 9 16 1900 70 50 1200 - 5 x 1,5 + 6 x 1,5 3 x 16
K13,5GS 13,5 2,0 4,5 11 20 2100 100 50 1400 - 5 x 2,5 + 6 x 1,5 3 x 20
K15GS 15,0 2,0 4,5 14 24 2100 100 50 1400 - 5 x 2,5 + 6 x 1,5 3 x 25

Szeroko¶æ
465 mm
G³êboko¶æ
345 mm
Wysoko¶æ 
660 mm
Ciê¿ar
21 kg
Kamienie 
max. 35 kg

**)
T7C
T7CA 7,0 2,0 2,5 6 9 1900 80 60 1250 - 5 x 2,5 + 2 x 2,5 3 x 16

T9C
T9CA 9,0 2,0 2,5 8 14 1900 120 80 1250 - 5 x 2,5 + 2 x 2,5 3 x 16

Szeroko¶æ
400 mm
G³êboko¶æ
360 mm
Wysoko¶æ 
640 mm
Ciê¿ar
16 kg
Kamienie 
max. 25 kg

KV50SE
KV50SEA 5,0 2,0 2,5 3 6 1900 35 20 1100 150 5 x 1,5 + 2 x 1,5 3 x 10

KV60SE
KV60SEA 6,0 2,0 2,5 5 8 1900 50 60 1100 150 5 x 1,5 + 2 x 1,5 3 x 10

KV80SE
KV80SEA 8,0 2,0 2,5 7 12 1900 100 90 1100 150 5 x 2,5 + 2 x 2,5 3 x 16

KV90SE
KV90SEA 9,0 2,0 2,5 8 14 1900 120 100 1100 150 5 x 2,5 + 2 x 2,5 3 x 16

Szeroko¶æ
340 mm
G³êboko¶æ
200 mm
Wysoko¶æ 
635 mm
Ciê¿ar
8 kg
Kamienie 
max. 11 kg

230 V 1N~

D29SE 2,9 1,0 1,0 1,5 4 1900 10 - 900 150 3 x 2,5 1 x 16
(1 x 13)
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Rys. 5. Minimalne odleg³o¶ci instalacyjne (wymiary w milimetrach)

Rys. 6. Usytuowanie wspornika do zawieszenia pieca na ¶cianie (wymiary w milimetrach)
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Monta¿ czujnika do sterownika na ¶cianie

Monta¿ czujnika do sterownika na suficie
TYP D min mm

KV50SE 110

KV60SE 125

KV80SE 175

KV90SE 190

KV50SE-KV90SED29SE

265

D

120

min. 
280

135

min.
280

min.
280

135

min. 80

4
2
0

2
1
0

2
1
0

175

D 
min. 
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KV50SE 110
KV60SE 125
KV80SE 175
KV90SE 190

900
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KV50Se-KV90Se
1. Przymocowaæ wspornik do ¶ciany przykrêcaj±c 
go wkrêtami dostarczonymi razem ze wspornikiem. 
Zachowaæ minimalne bezpieczne odleg³o¶ci podane 
w tabeli 2 i na rys. 5. Sposób mocowania wspornika 
pokazano na rysunku 6.
uWAGA! W miejscu, gdzie zawieszony bêdzie piec, 
pod p³yt± ¶cienn± powinny znajdowaæ siê wzmoc-
nienia, np. deska lub deski – tak, ¿eby wkrêty mo¿na 
by³o wkrêciæ w lite drewno, wytrzymalsze ni¿ sama 
p³yta ¶cienna. Je¶li pod p³ytami nie ma wzmocnieñ, 
deski mo¿na przymocowaæ z wierzchu.
2.  Powiesiæ piec na wsporniku zahaczaj±c doln± krawêd¼ 
obudowy o haczyki znajduj±ce siê w dolnej czê¶ci wspor-
nika i dociskaj±c do wspornika górn± czê¶æ pieca. 
3. Przykrêæ górn± czê¶æ pieca do ¶ciennych zaczepów 
monta¿owych u¿ywaj±c elementów mocuj±cych.

t7c-t9c, K11GS-K15GS
Piec mocowany jest do pod³ogi przy wykorzystaniu punk-
tów monta¿owych umieszczonych na dwóch nogach 
pieca. Przed przyst±pieniem do monta¿u pieca nale¿y 
wzi±æ pod uwagê minimalne bezpieczne odleg³o¶ci od 
materia³ów palnych. Zob. tab. 2 oraz rys. 5. 

3.3. Porêcz ochronna
Je¿eli wokó³ pieca instalujemy porêcz ochronn±, nale¿y 
to zrobiæ z zachowaniem minimalnych odleg³o¶ci po-
danych na rysunku 5 i w tabeli 2.

3.4. Instalowanie modu³u steruj±cego i czujników
Do modu³u steruj±cego do³±czona jest osobna instruk-
cja dok³adnie opisuj±ca sposób monta¿u na ¶cianie.

3.5. Automatyczne nape³nianie (KV50SeA-
KV90SeA, t7cA-t9cA, K11GS-K15GS)
Pod³±cz piec do ¼ród³a zimnej wody za pomoc± 
giêtkiego wê¿a. Upewnij siê czy pod³±czenie posia-
da zawór zamykaj±cy (rys. 7).

Urz±dzenia przeznaczone do sauny oraz do mycia 
powinny mieæ dostêp do kratki ¶ciekowej w przypad-
ku uszkodzenia wê¿a lub awarii.

3.6. Pod³±czenie elektryczne
Piec nale¿y pod³±czyæ do instalacji elektrycznej 
zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami. Pod³±czenie 
mo¿e wykonaæ tylko wykwalifikowany elektryk.
•	 Piec jest pó³stale pod³±czony do skrzynki 

przy³±czeniowej (rysunek 8: 3) instalowanej na 
¶cianie sauny. Skrzynka przy³±czeniowa musi 
byæ bryzgoszczelna i zainstalowana nie wy¿ej 
ni¿ 500 mm nad pod³og±.

•	 Nale¿y u¿yæ kabla przy³±czeniowego 
(rysunek 8: 2) w izolacji gumowej, typu H07RN-
F lub odpowiednika. uWAGA! Ze wzglêdu na 
zjawisko krucho¶ci termicznej do pod³±czania 
pieca nie wolno stosowaæ kabla w izolacji z PcW. 

•	 Je¶li kabel przy³±czeniowy i kable instalacyjne 
maj± biec wy¿ej ni¿ 1000 mm nad pod³og± 
sauny lub wewn±trz jej ¶cian, nale¿y zastosowaæ 
kable zdolne pod obci±¿eniem wytrzymaæ 
temperaturê minimum 170 °C (np. kable typu 
SSJ). Urz±dzenia elektryczne instalowane wy¿ej 
ni¿ 1000 mm nad pod³og± sauny musz± byæ 
atestowane do pracy w temperaturze otoczenia 
+125 °C (oznaczenie T125).

3.6.1. rezystancja izolacji pieca elektrycznego
Podczas koñcowego sprawdzenia instalacji elek-
trycznej pomiar odporno¶ci izolacji na przebicie 
mo¿e wykazaæ „up³ywno¶æ” izolacji pieca. Zjawisko 
to jest spowodowane absorpcj± wilgoci z powietrza 
przez materia³ izolacji pieców (podczas przechowy-
wania i transportu). Po kilkakrotnym uruchomieniu 
pieca wilgoæ odparuje z materia³u izolacji rezysto-
rów i rezystancja izolacji wróci do normy.

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

Rys. 7. Automatyczne nape³nianie

R¾

Zawór zamykaj±cy

W±¿ pod³±czaj±cy

Zimna woda
max. 1 MPa (10 bar)

Rys. 8. Pod³±czenie elektryczne pieca
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Zawsze nale¿y nape³niæ zbiornik na wodê przed 
w³±czeniem pieca!
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D29SE

K11GS-K15GS

PPE N L1 L2 L3 K N U W1

A1

A1

4

2

K1

K3

K2

50SE-90SE

N W1 PU VN

1

2 4

N W

1

2 4

N

50SEA-90SEA

W1NN PU V W

1

N W1 PU VNN W

T7C-T9C

2000 W

2 4

T7CA-T9CA

N W1 PU VNN W

2000 W

1

2 4

400 V 3N~ CG170C/C105S

Automat. nape³nianiem

Automat. nape³nianiem

Rys. 9. Schemat elektryczny pieca typu D29SE
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W W1 PU3U2 N

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

NN L1

230 V 1N~

N UL2 L3 V

C105S

220 V 1N~

K

PE

L1
N

D29SE

2900 W

K2

N W1 PU

2000 W

11

A1 A2

31

12

32

14

34

1

24

1234

B

A

B

D29SE 2,9 2,9 1,0 1 x 16 (1 x 13) 3 x 2,5 3 x 1,5

A B

4 x 0,25 mm2

6 x 0,25 mm2   l=4 m

BIAHY

ZOLTY

CZERWONY

BIAHY

CZERWONY

ZOLTY

CZUJNIK WILGOTNO¦CI

CZUJNIK WILGOTNO¦CI

NIEBIESKI

WENTYLATOR

max. 100 W

ZASILANIE 
ENERGI¡
ELEKTRYCZN¡

ZIELONY

SZARY

OSWIETLENIE

CZUJNIK TEMPERATURY

CZUJNIK
TEMPERATURY

OGRANICZNIK PRZEGRZANIA

max. 100 W

NIEBIESKI

ZABEZPIECZENIA

max. 100 W

SKRZYNKA PRZY£¡CZENIOWA

OPTION
WY£ACZNIK
ROZ£ACZAJACY
WSZYSTKIE BIEGUNY

WYŁ¡CZNIK 
RÓ¯NICOWOPR¡DOWY

Piec Moc pieca

kW

Moc

kW

Parownik

kW

Zabezpieczenia

A

Przewód zasilaj±cy 400 V 3N~ (mm2)

1

2 4

L3

KV50SE-90SE
T7C-T9C

W W1 PU3U2 N

L2
L1

N

NN L1

400 V/230 V 3N~

N UL2 L3 V

PE

380 V/220 V 3N~

K

N W1NN PU V W

A

A+B

A

A+B

N W1NN PU V W

KV50SEA-90SEA
T7CA-T9CA

1

2 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C105S

1234

B

KV50SE/A 5 3 x 1,5 2,0 3 x 10 5 x 1,5 2 x 1,5 7 x 1,5
KV60SE/A 6 3 x 2,0 2,0 3 x 10 5 x 1,5 2 x 1,5 7 x 1,5
KV80SE/A 8 3 x 2,67 2,0 3 x 16 5 x 2,5 2 x 2,5 7 x 2,5
KV90SE/A 9 3 x 3,0 2,0 3 x 16 5 x 2,5 2 x 2,5 7 x 2,5
T7C/A 7 2 x 2,0 + 2 x 1,5 2,0 3 x 16 5 x 2,5 2 x 2,5 7 x 2,5
T9C/A 9 3 x 2,0 + 2 x 1,5 2,0 3 x 16 5 x 2,5 2 x 2,5 7 x 2,5

A B

WENTYLATOR

max. 100 W
ZASILANIE ENERGI¡
ELEKTRYCZN¡

OSWIETLENIE

max. 100 W

ZABEZPIECZENIA max. 100 W

SKRZYNKA PRZY£¡CZENIOWA

OPCJA

WY£¡CZNIK 
RÓ¯NICOWOPR¡DOWY

BIA£Y

¯Ó£TY

CZERWONY

BIA£Y
CZERWONY
¯Ó£TY

CZUJNIK 
WILGOTNO¦CI

NIEBIESKI

ZIELONY
SZARY

CZUJNIK TEMPERATURY

OGRANICZNIK PRZEGRZANIA

NIEBIESKI

4 x 0,25 mm2

6 x 0,25 mm2   l=4 m CZUJNIK 
TEMPERATURY

Piec Moc pieca

kW

Moc grza³ek

kW

Parownik

kW

Zabezpieczenia

A

Przewód zasilaj±cy 400 V 3N~ (mm2)

Rys. 10.

Rys. 11.
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400 V/230 V 3N~

L3
L2

L1
N

K11GS-
K15GS

380 V/220 V 3N~

PE

W W1

230 V 1N~

1234

PN N L1 UL2 L3 V

L1
N

U3 U2 K

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

NN

C105S

10A

220 V 1N~

A

B

D

E
C

K11GS 11,0 11,0 (3 x 2,15 + 3 x 1,5) 2,0 10 3 x 16 3 x 1,5 6 x 1,5 5 x 2,5 5 x 2,5
K13,5GS 13,5 13,5 (3 x 2 + 3 x 2,5) 2,0 10 3 x 20 3 x 1,5 6 x 1,5 5 x 4,0 5 x 2,5
K15GS 15,0 15,0 (6 x 2,5) 2,0 10 3 x 25 3 x 1,5 6 x 1,5 5 x 6,0 5 x 2,5

AA A D ED CB

6 x 0,25 mm2

4 x 0,25 mm2

Piec Moc pieca (grza³ek)Moc pieca

kW kW

Parownik

kW

Zabezpieczenia Przewód zasilaj±cy 400 V 3N~

mm2 mm2 mm2 mm2A A

BIA£Y

¯Ó£TY

CZERWONY

BIA£Y
CZERWONY
¯Ó£TY

CZUJNIK 
WILGOTNO¦CI

NIEBIESKI

WENTYLATOR

max. 100 W

ZASILANIE ENERGI¡
ELEKTRYCZN¡

ZASILANIE ENERGI¡
ELEKTRYCZN¡

ZIELONY
SZARY

OSWIETLENIE

CZUJNIK TEMPERATURY

OGRANICZNIK PRZEGRZANIA

max. 100 W

NIEBIESKI

ZABEZPIECZENIA

ZABEZPIECZENIA

max. 100 W

SKRZYNKA PRZY£¡CZENIOWA

SKRZYNKA 
PRZY£¡CZENIOWA

OPCJA

CZUJNIK 
TEMPERATURY

WY£¡CZNIK 
RÓ¯NICOWOPR¡DOWY

WY£ACZNIK 
ROZ£ACZAJACY 
WSZYSTKIE 
BIEGUNY

PPE N L1 L2 L3 K N U W1

A1

A1

4

2

K1

K3

K2

Rys. 12.
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A B C D E

T7C-T9C
T7CA-T9CA

K11GS-K15GSD29SE

KV50SE-KV90SE
KV50SEA-KV90SEA

2

1

3

7

56 6

1

2
3

4

5

7

F
E

D
C

B
A

G

TYP W

K11GS
K13.5GS
K15GS

1500 15002150 2150 2150
2500 25002000 2500

1500
2000 2000

2500 2500 2500 2500 2500 2500

A B
2000

C D E F

2000
2000

G

1

2

3

4
5

6

12

11

9
10

T9C: A, C, E = 2000 W

T7C: B, E    = 2000 W
 B, D = 1500 W

C, D = 1500 W

1

2

3+4
6

8

2900 W ZSN-210

4

1500 W
2000 W
2150 W

ZSS-110

2500 W

ZSS-120
ZSP-240
ZSP-250

1500 W
2000 W

ZSS-110
ZSS-120

KV50 ZSK-690
KV60 ZSK-700
KV80 ZSK-710

3 x 1500 W/230 V
3 x 2000 W/230 V
3 x 2670 W/230 V

KV90 ZSK-7203 x 3000 W/230 V

4. cZÊ¦cI ZAMIeNNe

1 Element grzejny parownika 2000 W/230 V ZH-104 1
2 Zbiornik na wodê zmontowany ZH-70 (D29SE: ZSN-242) 1
3 Rurka odprowadzaj±ca wodê ZH-110 1
4 Spust 1/4 ZH-130 1
5 Ogranicznik przegrzania ZSK-764 1
6 Termostat 110 °C ZSN-250 1
7 Czasza ze steatytu ø75/50 T7C-T9C

ø46/36 KV50SE-KV90SE
ZSS-505
ZH-205

2
2

8 Przeka¼nik K2 ZSF-730 1
9 Stycznik ZSL-940/ZSK-778 1
10 Stycznik ZSL-750/ZSK-778 1
11 Przeka¼nik mocowy ZSL-760 1
12 Zawór elektromagnetyczny WI-08102/A ZSS-610 1
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