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Przeznaczenie grzejnika:
Grzejniki serii D przeznaczone s¹ do nagrzewania
ma³ych, rodzinnych saun do temperatury
przewidzianej podczas korzystania z sauny.
Grzejników nie wolno u¿ywaæ do ¿adnych innych
celów.
Okres gwarancji na grzejniki i urz¹dzenia steruj¹ce
stosowane w saunach przeznaczonych do u¿ytku w
domach jednorodzinnych wynosi dwa (2) lata.
Okres gwarancji na grzejniki i urz¹dzenia steruj¹ce
stosowane w saunach przeznaczonych do u¿ytku w
mieszkaniach znajduj¹cych siê w domach
wielorodzinnych wynosi jeden (1) rok.
Przed rozpoczêciem eksploatacji grzejnika nale¿y
dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹.

PL

UWAGA!
Niniejsza instrukcja instalacji i eksploatacji jest
przeznaczona dla w³aœcicieli sauny lub osób
odpowiedzialnych za saunê, jak równie¿ dla
elektryków odpowiedzialnych za pod³¹czenie
elektryczne grzejnika.
Po zakoñczeniu instalacji osoba odpowiedzialna
powinna przekazaæ niniejsz¹ instrukcjê
w³aœcicielowi sauny lub osobie odpowiedzialnej za
jej eksploatacjê.
Gratulujemy Pañstwu dobrego wyboru!
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Rys. 1. Uk³adanie kamieni w grzejniku

1. EKSPLOATACJA GRZEJNIKA

1 . 1 . Uk³adanie kamieni u¿ywanych w
saunie
Do grzejnika elektrycznego w saunie nale¿y u¿ywaæ kamieni
o œrednicy 4 – 8 mm. Powinny to byæ pe³ne bloczki kamienne,
specjalnie przeznaczone do grzejników saunowych. Do
grzejnika nie nale¿y nigdy u¿ywaæ lekkich,
porowatych „kamieni” ceramicznych ani
wykonanych z miêkkiego steatytu. U¿ycie takich
kamieni mo¿e spowodowaæ nadmierny wzrost
temperatury rezystorów i w rezultacie ich
przepalenie.

Przed u³o¿eniem nale¿y zmyæ z kamieni py³ kamienny.
Kamienie nale¿y uk³adaæ w przeznaczonej do tego
komorze nad rusztem miêdzy elementami
grzejnymi tak, aby opiera³y siê o siebie nawzajem.
Kamienie nie mog¹ le¿eæ bezpoœrednio na
elementach grzejnych.

Kamieni nie nale¿y uk³adaæ zbyt ciasno, nale¿y
pozostawiæ miejsce na przep³yw powietrza przez grzejnik.
Nale¿y je uk³adaæ luŸno i nie wpychaæ ich miêdzy elementy
grzejne. Bardzo ma³ych kamieni w ogóle nie powinno siê
wk³adaæ do grzejnika.

Kamienie powinny ca³kowicie przykrywaæ elementy
grzejne, nie mog¹ jednak tworzyæ wysokiego stosu nad
grzejnikiem (patrz rys. 1).

Kamienie pêkaj¹ i rozpadaj¹ siê w miarê u¿ywania. Dlatego
nale¿y je przek³adaæ nie rzadziej ni¿ raz na rok, a nawet
czêœciej, jeœli z sauny korzystamy intensywnie. Przy okazji
przek³adania kamieni nale¿y usun¹æ od³amki zalegaj¹ce na
dnie grzejnika, a popêkane kamienie zast¹piæ nowymi.

Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych
stosowaniem kamieni innych, ni¿ zalecane przez
producenta grzejnika. Podobnie gwarancja nie
obejmuje uszkodzeñ spowodowanych popêkanymi
kamieniami lub u¿yciem kamieni zbyt ma³ych,
blokuj¹cych przep³yw powietrza przez grzejnik.

Do komory grzejnika przeznaczonej do
uk³adania kamieni nie wolno wk³adaæ ¿adnych
przedmiotów, które mog³yby zak³óciæ przep³yw
powietrza przez grzejnik, tj. zmieniæ natê¿enie lub
kierunek przep³ywu powietrza, podobnie na
grzejniku lub w jego pobli¿u nie wolno umieszczaæ
¿adnych przedmiotów zak³ócaj¹cych obieg
powietrza. Zak³ócenie przep³ywu powietrza mo¿e
doprowadziæ do nadmiernego wzrostu
temperatury rezystorów i w rezultacie
spowodowaæ zapalenie siê powierzchni œcian!

1 . 2 . Nagrzewanie sauny
Nowy grzejnik, w³¹czony po raz pierwszy, wraz z kamieniami
wydziela charakterystyczny zapach. Aby go usun¹æ, trzeba
dobrze przewietrzaæ pomieszczenie sauny.

Zadaniem grzejnika jest podniesienie temperatury w
pomieszczeniu sauny oraz rozgrzanie kamieni do takiej
temperatury, jakiej wymaga w³aœciwe korzystanie z sauny.
Jeœli moc grzejnika jest prawid³owo dobrana do wielkoœci
sauny, nagrzanie prawid³owo izolowanego cieplnie
pomieszczenia do tej temperatury trwa oko³o godziny (patrz
punkt 2.1 – „Materia³y œcienne i izolacyjne stosowane w
saunach”). W³aœciwa temperatura w pomieszczeniu sauny
wynosi +65 - +800C.

Kamienie u¿ywane w saunie osi¹gaj¹ wymagan¹
temperaturê k¹pieli jednoczeœnie z ca³ym pomieszczeniem
sauny. Je¿eli moc grzejnika bêdzie zbyt du¿a, powietrze w
saunie nagrzeje siê bardzo szybko, a temperatura kamieni

mo¿e nadal byæ niedostateczna; w konsekwencji woda wylana
na kamienie mo¿e po nich œciec na dó³. Jeœli zaœ moc grzejnika
jest zbyt ma³a w stosunku do wielkoœci pomieszczenia sauny,
bêdzie ono nagrzewaæ siê bardzo powoli, a k¹pi¹cy siê mo¿e
spróbowaæ podnieœæ temperaturê polewaj¹c kamienie wod¹.
Jednak¿e woda tylko bardzo szybko ostudzi kamienie, wiêc po
chwili sauna i tak nie bêdzie dostatecznie nagrzana, a grzejnik
nie bêdzie w stanie dostarczyæ odpowiedniej iloœci energii
cieplnej.

Aby k¹piel w saunie by³a przyjemna i mi³a, nale¿y moc
grzejnika starannie dobraæ do wielkoœci pomieszczenia
sauny. Patrz punkt 2.3. – „Moc grzejnika”.

1.3. Regulatory grzejnika i ich u¿ywanie
Grzejniki typu D23 i D36 wyposa¿one s¹ w regulator czasowy
i termostat, które znajduj¹ siê w dolnej czêœci obudowy.

Grzejniki typu D23E i D36E wymagaj¹ zastosowania
oddzielnego modu³u sterowania, który nale¿y zainstalowaæ
w suchym pomieszczeniu poza saun¹.

Przed w³¹czeniem grzejnika zawsze trzeba sprawdziæ, czy
na grzejniku lub w jego pobli¿u nie znajduj¹ siê ¿adne
przedmioty. Patrz punkt 1.6 – „Ostrze¿enia”.

1.3.1. Grzejniki z regulatorem czasowym i
termostatem (D23 i D36).
Regulator czasowy
Grzejnik w³¹cza siê za pomoc¹ regulatora czasowego.
Regulator ten ma dwie skale: pierwsza (z wiêkszymi cyframi)
odnosi siê do natychmiastowego w³¹czenia grzejnika, tzn.
regulator od razu w³¹cza grzejnik na okreœlony czas (0 – 4
godziny). Druga skala dotyczy czasu zw³oki (1 – 8 godzin) i
dzia³a tak, ¿e grzejnik w³¹cza siê po up³ywie czasu
nastawionego na tej skali. Grzejnik w³¹cza siê w momencie,
gdy obracane regulatorem pokrêt³o wy³¹cznika wejdzie w
sektor natychmiastowego w³¹czenia grzejnika, tzn. ustawi
siê na cyfrze “4” skali tego sektora. Od tego momentu grzejnik
pozostanie w³¹czony przez oko³o 4 godziny – chyba, ¿e
wy³¹czy siê go wczeœniej przekrêcaj¹c pokrêt³o w pozycjê
zerow¹. W pozycji zerowej (0) zasilanie elementów grzejnych
jest od³¹czone i grzejnik wy³¹cza siê (patrz rys. 2).

Rys. 2. Regulator czasowy
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Rys. 3. Termostat

Przyk³ad 1. Zamierzamy pobiegaæ, a potem skorzystaæ z
sauny. Planujemy biegaæ przez 5 godzin. Wtedy przekrêcamy
pokrêt³o regulatora w prawo, poprzez skalê 0-4, i ustawiamy
je na cyfrze 4 skali czasu zw³oki (1 – 8 godzin).

Regulator czasowy zacznie dzia³aæ i po up³ywie czterech
godzin w³¹czy grzejnik. Poniewa¿ nagrzanie sauny trwa
oko³o godziny, bêdzie nagrzana i gotowa po mniej wiêcej
piêciu godzinach – a wiêc wtedy, gdy zmêczeni bieganiem
wrócimy do domu.

Przyk³ad 2. Jeœli chcemy od razu skorzystaæ z sauny i w
zwi¹zku z tym nie chcemy u¿yæ funkcji zw³oki regulatora,
ustawiamy regulator na ¿¹dan¹ cyfrê skali w sektorze 0–4.
Wtedy grzejnik w³¹czy siê od razu i sauna bêdzie gotowa do
u¿ycia po up³ywie oko³o godziny.

Zaraz po skorzystaniu z sauny nale¿y wy³¹czyæ grzejnik i
sprawdziæ, czy kamienie s¹ suche. Czasami trzeba zostawiæ
grzejnik w³¹czony na jakiœ czas, ¿eby drewniane czêœci sauny
dobrze wysch³y.

UWAGA! Zawsze trzeba sprawdziæ, czy regulator
czasowy wy³¹czy³ zasilanie elementów grzejnych
po up³ywie nastawionego czasu.

Termostat i wy³¹cznik termiczny
Termostat sk³ada siê z dwóch zespo³ów; jeden z nich – zespó³
regulowany – odpowiada za utrzymanie stabilnej
temperatury w pomieszczeniu sauny.

Temperaturê w saunie regulujemy ustawiaj¹c pokrêt³o
termostatu w którymkolwiek z po³o¿eñ poœrednich miêdzy
po³o¿eniem maksymalnym a minimalnym. W³aœciwe
po³o¿enie pokrêt³a termostatu ustalamy eksperymentalnie.

Najpierw ustawiamy termostat na maksymaln¹
temperaturê (skrajne prawe po³o¿enie) i obserwujemy, jak
szybko kabina sauny i kamienie nagrzej¹ siê do po¿¹danej
temperatury. Jeœli w czasie korzystania z sauny stwierdzimy,
¿e temperatura zbytnio wzrasta, nale¿y j¹ nieco obni¿yæ
obracaj¹c pokrêt³o w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet niewielkie ró¿nice w
po³o¿eniu pokrêt³a w okolicy temperatury maksymalnej
powoduj¹ znaczne ró¿nice temperatury panuj¹cej w saunie
(patrz rys. 3).

Je¿eli z jakichkolwiek powodów temperatura wewn¹trz
sauny nadmiernie wzroœnie, zabezpieczaj¹cy wy³¹cznik
termiczny termostatu trwale odetnie zasilanie spiral
grzejnych. Wy³¹cznika termicznego nie da siê z powrotem
ustawiæ w pozycjê umo¿liwiaj¹c¹ ponowne w³¹czenie
zasilania, dopóki grzejnik nie ostygnie. Wy³¹cznik
termiczny resetujemy naciœniêciem przycisku „Reset” na
termostacie – przycisk ten znajduje siê w skrzynce
³¹czeniowej wewn¹trz grzejnika. Bezpiecznik termiczny
mo¿e zresetowaæ tylko wykwalifikowany elektryk –
instalator. Patrz punkt 3.5. oraz rys. 15.

Przed naciœniêciem tego przycisku trzeba znaleŸæ
przyczynê usterki:
• Czy kamienie nie rozkruszy³y siê ani nie zbi³y?
• Czy grzejnik nie by³ w³¹czony przez d³u¿szy czas,

a sauna w tym czasie nie by³a u¿ywana?
• Czy wspornik czujnika termostatu nie zosta³

wygiêty w stronê przedzia³u z kamieniami?
• Czy grzejnik nie zosta³ uderzony lub nie uleg³

wstrz¹sowi?

1.3.2. Grzejniki z oddzielnymi modu³ami
steruj¹cymi (D23E i D36E)
Grzejnikami typu D23E i D36E steruje siê za pomoc¹
oddzielnego modu³u steruj¹cego typu C90.

Grzejnik i czujniki dostarczone wraz z modu³em
steruj¹cym C90 instalujemy zgodnie ze wskazówkami
niniejszej instrukcji obs³ugi. Do modu³u steruj¹cego
do³¹czona jest oddzielna instrukcja.

1.4. Polewanie wod¹ rozgrzanych kamieni
Rozgrzane powietrze w saunie staje siê suche. Dlatego
nagrzane kamienie w saunie trzeba polewaæ wod¹, aby
zwiêkszyæ wilgotnoœæ powietrza do po¿¹danego poziomu.

Wilgotnoœæ powietrza wewn¹trz kabiny sauny regulujemy
odpowiednio zmieniaj¹c iloœæ wody wylewanej na kamienie.
Przy w³aœciwym poziomie wilgotnoœci powietrza osoby
korzystaj¹ce z sauny poc¹ siê, a jednoczeœnie oddycha im siê
³atwo. Osoba za¿ywaj¹ca k¹pieli w saunie, wylewaj¹c wodê
na kamienie za pomoc¹ ma³ego czerpaka, powinna
odczuwaæ na skórze wp³yw zmieniaj¹cej siê wilgotnoœci
powietrza. Gdy temperatura i wilgotnoœæ powietrza s¹ za
wysokie, osoba korzystaj¹ca z sauny zaczyna czuæ siê
nieprzyjemnie.

Przebywanie w rozgrzanej saunie przez d³u¿szy czas
powoduje wzrost temperatury cia³a, co mo¿e byæ
niebezpieczne dla zdrowia.

Pojemnoœæ czerpaka wynosi 0,2 litra. Iloœæ wody
jednorazowo wylewanej na kamienie nie powinna byæ
wiêksza od 0,2 l, poniewa¿ przy polaniu kamieni wiêksz¹
iloœci¹ wody tylko jej czêœæ wyparuje, a reszta w postaci
wrz¹tku mo¿e rozprysn¹æ siê na osoby korzystaj¹ce z sauny.

Nie wolno polewaæ kamieni wod¹, gdy w pobli¿u grzejnika
znajduj¹ siê inne osoby, poniewa¿ rozgrzana para wodna
mo¿e spowodowaæ oparzenia.

1.4.1. Woda u¿ywana w saunie
Woda, któr¹ polewa siê kamienie, powinna spe³niaæ
wymagania okreœlone dla czystej wody gospodarczej. Do
czynników istotnie wp³ywaj¹cych na jakoœæ wody
nale¿¹:
• zawartoœæ cz¹stek organicznych (barwa, smak,

osad); zalecany poziom poni¿ej 12 mg/litr,
• zawartoœæ ¿elaza (barwa, zapach, smak, osad);

zalecany poziom poni¿ej 0,2 mg/litr,
• twardoœæ – do najwa¿niejszych substancji

wp³ywaj¹cych na twardoœæ wody nale¿¹ mangan
(Mn) i wapñ (Ca); zalecana zawartoœæ manganu
0,05 mg/litr, a wapnia poni¿ej 100 mg/litr.

Woda o du¿ej zawartoœci wapnia pozostawia na
kamieniach i metalowych czêœciach grzejnika warstwê
bia³ego, lepkiego osadu. Nawapnienie kamieni zmniejsza
ich przydatnoœæ do nagrzewania.

Woda za¿elaziona pozostawia rdzawy osad na
powierzchni grzejnika i jego elementów, a tak¿e powoduje
korozjê.

Nie wolno u¿ywaæ chlorowanej wody o du¿ej zawartoœci
cz¹stek organicznych ani wody morskiej.

Dla zapachu mo¿na dodawaæ tylko specjalnych
perfum do wody u¿ywanej w saunie. Perfumy nale¿y
stosowaæ zgodnie z instrukcj¹ podan¹ na ich
opakowaniu.
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1.4.2. Temperatura i wilgotnoœæ w saunie
Pomieszczenie sauny
Na rynku dostêpne s¹ zarówno termometry, jak i higrometry
przeznaczone do stosowania w saunach. Poniewa¿ ka¿dy
reaguje na parê wodn¹ w saunie w indywidualny sposób, nie
mo¿na okreœliæ dok³adnej uniwersalnej wartoœci
temperatury lub wilgotnoœci wzglêdnej, jaka powinna
panowaæ w pomieszczeniu sauny. Najlepszym wskaŸnikiem
bêdzie tu samopoczucie ka¿dej osoby za¿ywaj¹cej k¹pieli w
saunie.

Pomieszczenie sauny powinno byæ odpowiednio
wentylowane, gdy¿ tylko wtedy powietrze bêdzie zawieraæ
dostateczn¹ iloœæ tlenu i w saunie bêdzie siê ³atwo oddycha³o.
Patrz punkt 2.4 – „Wentylacja pomieszczenia sauny”.

Ogólnie uwa¿a siê, ¿e k¹piel w saunie dzia³a nadzwyczaj
odœwie¿aj¹co i bardzo korzystnie dla zdrowia. Sauna
oczyszcza i rozgrzewa skórê, odprê¿a miêœnie, ³agodzi i
uœmierza bóle, usuwa znu¿enie. Cicha i spokojna atmosfera
sauny sprzyja odprê¿eniu i medytacji.

1.5. Wskazówki korzystania z sauny
• Zaczynamy od umycia siê, np. bior¹c prysznic.
• W saunie przebywamy tak d³ugo, jak d³ugo czujemy

siê tam przyjemnie i komfortowo.
• Zgodnie z przyjêtymi zwyczajami w saunie nie

przeszkadzamy innym g³oœn¹ rozmow¹ itp.
• Nie polewamy kamieni nadmiern¹ iloœci¹ wody,

gdy¿ mo¿e to byæ nieprzyjemne dla innych osób
korzystaj¹cych z sauny i jest uwa¿ane za
niegrzeczne.

• W saunie rozluŸniamy siê i zapominamy o
wszystkich trudnoœciach i k³opotach.

• Och³adzamy skórê w miarê potrzeby.
• Bêd¹c dobrego zdrowia mo¿emy pop³ywaæ, o ile w

pobli¿u sauny jest basen lub inne miejsce do k¹pieli.
• Po wyjœciu z sauny dok³adnie sp³ukujemy ca³e

cia³o. Dobrze jest napiæ siê wody lub czegoœ
bezalkoholowego, aby przywróciæ równowagê
p³ynów w organizmie.

• Przed ubraniem siê przez chwilê odpoczywamy,
aby têtno powróci³o nam do normy.

1.6. Ostrze¿enia
• S³one, morskie powietrze i wilgotny klimat

mo¿e powodowaæ korozjê metalowych czêœci
grzejnika.

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

• Nie nale¿y zbli¿aæ siê do rozgrzanego
grzejnika, gdy¿ mo¿na oparzyæ siê o rozgrzane
kamienie lub gor¹c¹ powierzchniê grzejnika.

• Nie polewaæ kamieni nadmiern¹ iloœci¹ wody.
Powstaj¹ca para wodna ma temperaturê
wrzenia!

• Dzieci, osób niepe³nosprawnych i chorych nie
wolno pozostawiaæ w saunie bez opieki.

• Zaleca siê zasiêgniêcie porady lekarskiej
odnoœnie ewentualnych ograniczeñ w
korzystaniu z sauny spowodowanych stanem
zdrowia.

• Rodzice powinni uwa¿aæ na dzieci, ¿eby nie
zbli¿a³y siê do gor¹cego grzejnika.

• W kwestii korzystania z sauny przez ma³e
dzieci nale¿y poradziæ siê lekarza pediatry:
- wiek dziecka?

- temperatura w saunie?
- czas przebywania w saunie?

• W saunie nale¿y poruszaæ siê bardzo
ostro¿nie, gdy¿ podest i pod³oga mog¹ byæ
œliskie.

• Nie wolno wchodziæ do sauny po alkoholu,
narkotykach lub za¿yciu silnie dzia³aj¹cych

leków.

1.7. Wyszukiwanie usterek
Jeœli grzejnik nie dzia³a, nale¿y:
• Sprawdziæ, czy zasilanie jest w³¹czone.
• Sprawdziæ, czy pokrêt³o regulatora czasowego jest
ustawione w pozycji z sekcji natychmiastowego
w³¹czenia grzania (0-4).
• Sprawdziæ, czy termostat nie jest ustawiony na

temperaturê ni¿sz¹ ni¿ aktualnie panuj¹ca w
saunie.

• Sprawdziæ, czy bezpieczniki grzejnika nie s¹
przepalone.

• Sprawdziæ, czy nie zadzia³a³ wy³¹cznik termiczny.
Bêdzie s³ychaæ pracê regulatora czasowego, ale
elementy grzejne nie bêd¹ zasilane.
• Sprawdziæ komunikaty o b³êdach modu³u

steruj¹cego C90 (patrz oddzielna instrukcja obs³ugi
modu³u).

2. POMIESZCZENIE SAUNY

2.1. Materia³y œcienne i izolacyjne
stosowane w saunach
W elektrycznie ogrzewanej saunie wszystkie
masywne œciany, które akumuluj¹ du¿e iloœci ciep³a
(ceg³a, bloczki szklane, tynk itp.) musz¹ byæ
odpowiednio izolowane, aby nie trzeba by³o
stosowaæ grzejników o zbyt du¿ej mocy.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e œciany i sufit s¹ odpowiednio izolowane,
jeœli:
• Gruboœæ starannie dopasowanych p³atów we³ny

izolacyjnej wewn¹trz domu wynosi 100 mm
(minimum 50 mm),

• Wykonano izolacjê paroszczeln¹ w postaci np.
papieru aluminiowanego z dok³adnie
uszczelnionymi taœm¹ krawêdziami. Papier nale¿y
k³aœæ b³yszcz¹c¹ stron¹ do wnêtrza sauny,

• Miêdzy izolacj¹ paroszczeln¹ a p³ytami œciennymi
pozostawiono zalecan¹ 10–milimetrow¹ szczelinê
wentylacyjn¹,

• Wnêtrze sauny wy³o¿ono p³ytami boazeryjnymi o
ruboœci 12 – 16 mm,

• Na styku krawêdzi ok³adzin œcian i sufitu pozostawiono
kilkumilimetrow¹ szczelinê wentylacyjn¹.

Jeœli chcemy zastosowaæ grzejnik o niezbyt wielkiej mocy,
mo¿emy rozwa¿yæ mo¿liwoœæ obni¿enia sufitu sauny
(wysokoœæ pomieszczenia sauny wynosi zwykle 2100 – 2300
mm, minimalna wynosi 1700 mm). Obni¿aj¹c sufit
zmniejszymy kubaturê pomieszczenia, a wtedy do nagrzania
sauny wystarczy grzejnik o mniejszej mocy. Sufit mo¿na
obni¿yæ mocuj¹c belki sufitowe na odpowiedniej wysokoœci.
Przestrzenie miêdzy belkami sufitowymi nale¿y wype³niæ
izolacj¹ (o minimalnej gruboœci 100 mm), a powierzchniê
wy³o¿yæ izolacj¹ paroszczeln¹ w sposób wy¿ej opisany.

Poniewa¿ rozgrzane powietrze w saunie unosi siê do góry,
maksymalna odleg³oœæ miêdzy ³aw¹ a sufitem powinna
wynosiæ 100 – 1200 mm.
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UWAGA! W kwestii, które partie œcian
ogniotrwa³ych mo¿na izolowaæ, nale¿y poradziæ siê
specjalisty w zakresie po¿arnictwa.

UWAGA! Pokrycie œcian lub sufitu izolacj¹
ogniotrwa³¹, np. p³ytami mineralnymi k³adzionymi
bezpoœrednio na œciany lub sufit, mo¿e
doprowadziæ do niebezpiecznego wzrostu
temperatury œcian lub sufitu.

2.1.1. Ciemnienie œcian sauny
Drewniane elementy sauny, np. p³yty œcienne lub sufitowe, z
czasem ciemniej¹. Proces ten zachodzi szybciej pod wp³ywem
œwiat³a s³onecznego oraz ciep³a wydzielanego przez grzejnik.
Jeœli powierzchnie œcian pokryto œrodkiem ochronnym,
zaciemnienie powierzchni drewna nad piecykiem mo¿na
zauwa¿yæ wzglêdnie szybko, w zale¿noœci od rodzaju u¿ytego
œrodka. Przyczyn¹ tego zjawiska jest fakt, ¿e œrodki ochronne
do drewna maj¹ mniejsz¹ odpornoœæ na ciep³o ni¿ drewno nie
pokryte nimi. Zosta³o to potwierdzone testami praktycznymi.
Mikronowych rozmiarów odpryski kamieni w grzejniku
mog¹ tak¿e spowodowaæ czernienie œciany sauny w pobli¿u
grzejnika.

Jeœli przestrzega siê zatwierdzonych wytycznych
producenta dotycz¹cych instalowania piecyka do
sauny, nie bêdzie siê on nagrzewa³ w stopniu
niebezpiecznym dla ³atwopalnych materia³ów
znajduj¹cych siê w pomieszczeniu sauny. Maksymalna
dopuszczalna temperatura powierzchni œcian i sufitu w
pomieszczeniu sauny wynosi + 140 stopni Celsjusza.

Piecyk do sauny oznaczony znakiem CE spe³nia wszystkie
przepisy dotycz¹ce instalacji w saunach. Do odpowiednich
w³adz nale¿y kontrola, by przepisy te by³y stale spe³nione.

2.2. Pod³oga w pomieszczeniu sauny
Ze wzglêdu na znaczne ró¿nice temperatur wystêpuj¹ce w
czasie eksploatacji, kamienie uk³adane w grzejniku z czasem
rozpadaj¹ siê.

Woda sp³ywaj¹ca z kamieni sp³ukuje na pod³ogê ma³e
odpryski kamieni. Rozgrzane do wysokiej temperatury
od³amki mog¹ uszkadzaæ wyk³adziny pod³ogowe z tworzyw
sztucznych, k³adzione bezpoœrednio pod grzejnikiem lub w
jego s¹siedztwie.

Zabarwiona na jasne kolory zaprawa do p³ytek
pod³ogowych mo¿e absorbowaæ zanieczyszczenia ze
sp³ywaj¹cej wody i padaj¹cych na pod³ogê odprysków
kamieni (np. cz¹stki ¿elaza).

Dlatego dla utrzymania estetycznego wygl¹du pod³ogi
nale¿y stosowaæ ciemn¹ zaprawê, a pod grzejnikiem i wokó³
niego k³aœæ p³ytki kamienne.

2.3. Moc grzejnika
W przypadku œcian i sufitu pomieszczenia sauny wy³o¿onych
p³ytami podbitymi izolacj¹ dostatecznie chroni¹c¹ przed
przenikaniem ciep³a do materia³u œciany moc grzejnika
mo¿na obliczyæ na podstawie kubatury pomieszczenia
(tabela 1).
Je¿eli w pomieszczeniu sauny widoczne s¹ ods³oniête, nie
izolowane powierzchnie œcian, np. partie wykonane z ceg³y,
luksferów (bloczków szklanych), betonu lub p³ytek
ceramicznych, na ka¿dy metr kwadratowy takiej
nieizolowanej powierzchni nale¿y zwiêkszyæ o 1,2 m3

kubaturê pomieszczenia przyjmowan¹ za podstawê
obliczenia mocy grzejnika. Nastêpnie dobiera siê moc
grzejnika wed³ug wartoœci podanych w tabeli.
Poniewa¿ œciany wykonane z belek drewnianych nagrzewaj¹
siê powoli, kubaturê sauny drewnianej nale¿y pomno¿yæ
przez wspó³czynnik 1,5 i dobraæ moc grzejnika z tabeli na
podstawie tak obliczonej wartoœci.

2.4. Wentylacja pomieszczenia sauny
W przypadku sauny wentylacja odgrywa niezwykle wa¿n¹
rolê. Powietrze w saunie powinno byæ wymieniane szeœæ razy
na godzinê. Przewód doprowadzaj¹cy œwie¿e powietrze
powinien biec bezpoœrednio z zewn¹trz. Zgodnie z
wynikami najnowszych badañ otwór przewodu nawiewnego
nale¿y umieœciæ 50 cm nad grzejnikiem, a œrednica przewodu
powinna wynosiæ 5 – 10 cm.

Powietrze z sauny nale¿y odprowadzaæ bezpoœrednio do
komina wentylacyjnego przez otwór wylotowy
zlokalizowany w dolnej czêœci pomieszczenia. Mo¿na te¿
powietrze odprowadzaæ przewodem wentylacyjnym
maj¹cym wlot blisko poziomu pod³ogi, po³¹czonym z
otworem wentylacyjnym znajduj¹cym siê w górnej czêœci
pomieszczenia sauny. Powietrze mo¿na tak¿e odprowadzaæ
z sauny poprzez 5-centymetrow¹ szczelinê wentylacyjn¹
pod jej drzwiami i dalej przez wylotowy otwór wentylacyjny
w s¹siednim pomieszczeniu ³azienki. Powietrze wylotowe z
sauny nale¿y pobieraæ w punkcie mo¿liwie najodleglejszym
od grzejnika, lecz zawsze blisko poziomu pod³ogi. Pole
przekroju poprzecznego wylotowego przewodu
wentylacyjnego powinno byæ dwukrotnie wiêksze ni¿
przewodu wlotowego.

W opisanym systemie niezbêdna jest wentylacja
mechaniczna.

Je¿eli grzejnik instalujemy w gotowej saunie, wentylacjê
nale¿y rozwi¹zaæ zgodnie ze wskazówkami producenta
sauny.

Przyk³adowe rozwi¹zania wentylacji sauny pokazano na
rys. 4.

2.5. Stan higieniczno-sanitarny
pomieszczenia sauny
Przyjemnoœæ za¿ywania k¹pieli w du¿ym stopniu zale¿y od
w³aœciwego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczenia
sauny.

Zaleca siê u¿ywaæ rêczników, aby pot nie sp³ywa³ na ³awy
i podesty. Rêczniki praæ po ka¿dym u¿yciu. Osobne rêczniki
przygotowaæ dla goœci.

Przy okazji sprz¹tania pomieszczenia sauny dobrze jest
pozamiataæ posadzkê lub odkurzyæ j¹ odkurzaczem. Mo¿na
te¿ przetrzeæ j¹ wilgotn¹ œcierk¹ do pod³ogi.

Przynajmniej raz na pó³ roku pomieszczenie sauny trzeba
dok³adnie umyæ. Œciany, podesty, ³awki i posadzkê
wyszorowaæ ostr¹ szczotk¹ ry¿ow¹, u¿ywaj¹c œrodka do
czyszczenia saun.

Grzejnik oczyœciæ z kurzu i brudu wilgotn¹ szmatk¹.
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3. INSTALACJA GRZEJNIKA

3.1. Czynnoœci wstêpne
Przed zainstalowaniem grzejnika nale¿y zapoznaæ siê z
instrukcj¹ monta¿u oraz sprawdziæ, czy:
• Typ i moc grzejnika s¹ prawid³owo dobrane do

wielkoœci pomieszczenia sauny (nale¿y kierowaæ
siê wartoœciami kubatur pomieszczeñ
podanymi w Tabeli 1),

• Mamy do dyspozycji wystarczaj¹co du¿o kamieni
dobrej jakoœci,

• Parametry zasilania s¹ takie, jakich wymaga
grzejnik,

• Usytuowanie grzejnika spe³nia minimalne
wymagania dotycz¹ce zachowania bezpiecznych

odleg³oœci podanych na rysunku 6 i w tabeli 1.
Spe³nienie powy¿szych wymagañ instalacyjnych
jest absolutnie konieczne, gdy¿ odstêpstwa w tym
wzglêdzie mog¹ stworzyæ powa¿ne zagro¿enie
po¿arowe. W jednym pomieszczeniu sauny mo¿na
zainstalowaæ tylko jeden grzejnik.

3.2. Mocowanie grzejnika na œcianie
Uwaga! Kabel zasilaj¹cy nale¿y pod³¹czyæ przed

zawieszeniem grzejnika na œcianie. Patrz punkt
3.4.1.
Na czas transportu do grzejnika przykrêcony jest wspornik
do zawieszania na œcianie. Dlatego przed przyst¹pieniem do
instalowania grzejnika nale¿y odkrêciæ wkrêt mocuj¹cy i
od³¹czyæ wspornik od grzejnika.
1. Przymocowaæ wspornik do œciany przykrêcaj¹c go
wkrêtami dostarczonymi razem ze wspornikiem. Zachowaæ
minimalne bezpieczne odleg³oœci podane na rysunku 6.
Sposób mocowania wspornika pokazano na rysunku 7.
UWAGA! W miejscu, gdzie zawieszony bêdzie
grzejnik, pod p³yt¹ œcienn¹ powinny znajdowaæ siê
wzmocnienia, np. deska lub deski – tak, ¿eby
wkrêty mo¿na by³o wkrêciæ w lite drewno,
wytrzymalsze ni¿ sama p³yta œcienna. Jeœli pod
p³ytami nie ma wzmocnieñ, deski mo¿na
przymocowaæ z wierzchu.
2. Powiesiæ grzejnik na wsporniku zahaczaj¹c doln¹
krawêdŸ obudowy o haczyki znajduj¹ce siê w dolnej czêœci
wspornika i dociskaj¹c do wspornika górn¹ czêœæ grzejnika.
3. Przykrêciæ wkrêt mocuj¹cy krawêdŸ grzejnika do
wspornika.

Rysunek 4. Wentylacja pomieszczenia sauny

1. Wlot powietrza z kana³u nawiewnego.

2. Dodatkowy wlot powietrza, stosowany przy mechanicznej wentylacji wyci¹gowej. Otwór po³o¿ony jest 50 cm nad grzejnikiem.

3. Wylot powietrza poprzez kana³ wylotowy.

4. Ewentualna klapa do suszenia, zamykana na czas nagrzewania sauny i korzystania z niej. Alternatywnie saunê mo¿emy suszyæ pozostawiaj¹c

otwarte drzwi, gdy ju¿ z niej skorzystamy.

5. Je¿eli kana³ wylotowy systemu wentylacyjnego jest doprowadzony tylko do pomieszczenia, w którym przygotowujemy siê do skorzystania z sauny

(³azience), pod drzwiami do sauny nale¿y pozostawiæ szczelinê wentylacyjn¹ o wysokoœci przynajmniej 5 cm. Zaleca siê zastosowanie wentylacji

mechanicznej.

Tabela 1. Szczegó³y instalacji grzejników typu D i DE.

Szerokoœæ 340 mm

G³êbokoœæ 200 mm

Wysokoœæ 635 mm

Ciê¿ar 8 kg

Kamienie max.

11 kg

Grzejnik Moc, Pomieszczenie sauny Pomieszczenie sauny

Model i wymiary kW

D23, D23E(* 2,3 1,3 2,5 1700 4 x 1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 10

D36, D36E(* 3,6 2,0 4,5 1700 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 16

Kubatura Wysokoœæ Kabel KabelBezpiecznik Bezpiecznik

400V2N~ 230V1N~

min max min mm2 A mm2 A
m3 m3 mm

Patrz punkt 2.3.

*) Do termostatu 4 x 0,5 mm2 (D23E, D36E)
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3.3. Porêcz ochronna
Je¿eli wokó³ grzejnika instalujemy porêcz ochronn¹,
nale¿y to zrobiæ z zachowaniem minimalnych odleg³oœci
podanych na rysunkach 6 i 8.

Minimalna bezpieczna odleg³oœæ podana na rysunku 8
liczy siê od dolnej krawêdzi górnej czêœci obudowy
grzejnika.

3.4. Pod³¹czenie elektryczne
Grzejnik nale¿y pod³¹czyæ do instalacji elektrycznej
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Pod³¹czenie mo¿e
wykonaæ tylko wykwalifikowany elektryk. Patrz punkt
3.4.1. – „Pod³¹czanie kabla zasilaj¹cego do grzejnika”.

Grzejnik jest pó³stale pod³¹czony do puszki
przy³¹czeniowej instalowanej na œcianie sauny (patrz
rysunki 9 i 10). Nale¿y u¿yæ kabla przy³¹czeniowego w
izolacji gumowej, typu H07RN-F lub odpowiednika.

UWAGA! Ze wzglêdu na zjawisko kruchoœci
termicznej do pod³¹czania grzejnika nie wolno
stosowaæ kabla w izolacji z PCW. Puszka
przy³¹czeniowa musi byæ bryzgoszczelna i zainstalowana
nie wy¿ej ni¿ 50 cm nad pod³og¹.

Jeœli kabel przy³¹czeniowy i kable instalacyjne maj¹ biec
wy¿ej ni¿ 100 cm nad pod³og¹ sauny lub wewn¹trz jej œcian,
nale¿y zastosowaæ kable zdolne pod obci¹¿eniem
wytrzymaæ temperaturê minimum 170oC (np. kable typu
SSJ). Urz¹dzenia elektryczne instalowane wy¿ej ni¿ 100 cm
nad pod³og¹ sauny musz¹ byæ atestowane do pracy w
temperaturze otoczenia +125oC (oznaczenie T125).

Kabel biegn¹cy od modu³u steruj¹cego do lamp
oœwietleniowych musi mieæ taki sam przekrój poprzeczny,
co kabel zasilaj¹cy ten modu³.

Dalsze informacje dotycz¹ce nietypowych instalacji
mo¿na uzyskaæ w miejscowym zak³adzie energetycznym.

3.4.1. Pod³¹czanie kabla przy³¹czeniowego do
grzejnika
Kabel przy³¹czeniowy naj³atwiej pod³¹czyæ do grzejnika
jeszcze przed zamocowaniem na œcianie.

Grzejnik przewracamy na bok, regulatorami do góry.
Odkrêcamy wkrêt mocuj¹cy znajduj¹cy siê 10 – 12 mm pod
denkiem elektrycznej skrzynki przy³¹czeniowej i ostro¿nie
wyci¹gamy pokrywê skrzynki. Wypychamy p³ytkê
wy³amywan¹ w pokrywie i przez powsta³y otwór wsuwamy
kabel, a nastêpnie przesuwamy go przez uchwyt kablowy a¿
do listwy zaciskowej. Po pod³¹czeniu ¿y³ kabla ostro¿nie

wsuwamy pokrywkê z regulatorami na miejsce (patrz Rys.
11).

Przed dokrêceniem wkrêta mocuj¹cego
pokrywkê sprawdzamy, czy krawêdŸ skrzynki
przy³¹czeniowej wesz³a do koñca w rowek
wykonany w pokrywce.

3.4.2. Instalowanie modu³u steruj¹cego C90 i
czujników (D23E, D36E)
Modu³ steruj¹cy nale¿y zainstalowaæ w suchym miejscu poza
pomieszczeniem sauny, na wysokoœci oko³o 70 cm. Modu³u
nie wolno wpuszczaæ w œcianê! Sposób zainstalowania
modu³u pokazano na Rys. 13. Do modu³u steruj¹cego
do³¹czona jest osobna instrukcja dok³adnie opisuj¹ca
sposób monta¿u na œcianie.

Czujnik temperatury nale¿y zainstalowaæ na œcianie w
pomieszczeniu sauny, nad grzejnikiem. Czujnik powinien
byæ usytuowany w osi symetrii grzejnika, w odleg³oœci 100
cm od sufitu sauny (patrz Rys. 14).

Rys. 5. Wymiary grzejnika

Rys. 6. Minimalne odleg³oœci instalacyjne

Rysunek 7. Usytuowanie wspornika do zawieszenia
grzejnika na œcianie.



9

PL

3.5. Resetowanie wy³¹cznika termicznego
Przycisk resetowania znajduje siê na chassis termostatu w
skrzynce ³¹czeniowej (Rys. 15), dlatego dla zresetowania
przycisku trzeba wyj¹æ bezpieczniki. W tym celu nale¿y
wykrêciæ wkrêt mocuj¹cy znajduj¹cy siê u do³u skrzynki od
strony regulatorów – tak, aby by³o widaæ 10 – 12 mm gwintu.
Ostro¿nie wyci¹gn¹æ pokrywkê ze skrzynki. Ostro¿nie
wcisn¹æ oœ pokrêt³a termostatu i zdj¹æ pokrêt³o oraz chassis
termostatu ze wsporników (4 krzywki mocuj¹ce). Wtedy
mo¿na bêdzie cofn¹æ chassis termostatu o oko³o 40 mm,
ods³aniaj¹c przycisk resetowania wy³¹cznika krañcowego.

Zresetowaæ wy³¹cznik krañcowy wciskaj¹c przycisk (jeœli
bêdzie trzeba – si³¹ 7 kg) a¿ do klikniêcia. Patrz punkt 1.3.1.

Rys. 8. Porêcz ochronna wokó³ grzejnika Rys.9. Pod³¹czenie elektryczne grzejnika

1 . Skzynka ³¹czeniowa

2 . Modu³ steruj¹cy

(D23, D36)

3 . Puszka przy³¹czeniowa

4 . Kabel przy³¹czeniowy

– „Grzejniki z regulatorem czasowym i termostatem (D23 i
D36).

Po wciœniêciu przycisku resetowania za³o¿yæ z powrotem
chassis termostatu i wcisn¹æ pokrêt³o na oœ.

Zanim dokrêcimy wkrêt mocuj¹cy pokrywê powinniœmy
sprawdziæ, czy krawêdŸ skrzynki elektrycznej wesz³a do
koñca w rowek wykonany w pokrywce.

3.6. Rezystancja izolacji grzejnika
elektrycznego
Podczas koñcowego sprawdzenia instalacji elektrycznej
pomiar odpornoœci izolacji na przebicie mo¿e wykazaæ
„up³ywnoœæ” izolacji grzejnika. Zjawisko to jest

Rys. 10. Schemat elektryczny (D23, D36)

Rys.11. Pod³¹czanie kabla przy³¹czeniowego
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Rys. 12. Schemat elektryczny grzejnika typu D23E (D36E) i modu³u steruj¹cego C90

Rys. 13. Monta¿ modu³u steruj¹cego na œcianie

Rys. 14. Instalacja czujnika modu³u steruj¹cego C90

spowodowane absorpcj¹ wilgoci z powietrza przez materia³
izolacji grzejników (podczas przechowywania i transportu).
Po kilkakrotnym uruchomieniu grzejnika wilgoæ odparuje z
materia³u izolacji rezystorów i rezystancja izolacji wróci do
normy.
Nie nale¿y pod³¹czaæ zasilania grzejnika poprzez od³¹cznik
reaguj¹cy na pr¹d zwarciowy!
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Rys. 15. Przycisk resetowania wy³¹cznika termicznego

4. CZÊŒCI ZAMIENNE

1. Element grzejny 1800W/230V ZSN-160 D36, D36E

2. Element grzejny 1150W/230V ZSN-150 D23, D23E

3. Regulator czasowy ZSK-510 D23, D36

4. Termostat ZSK-520 D23, D36

5. Pokrywka skrzynki ³¹czeniowej ZST-50 D23, D23E, D36, D36E

6. Pokrêt³o termostatu ZST-220 D23, D36

7. Pokrêt³o regulatora czasowego ZST-230 D23, D36

8. Pokrywka ZST-155 D23E, D36E




