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Niniejsza instrukcja instalacji i eksploatacji jest 
przeznaczona dla w³a¶cicieli sauny lub osób odpow-
iedzialnych za saunê, jak równie¿ dla elektryków 
odpowiedzialnych za pod³±czenie elektryczne 
pieca. Po zakoñczeniu instalacji osoba odpow-
iedzialna powinna przekazaæ niniejsz± instrukcjê 
w³a¶cicielowi sauny lub osobie odpowiedzialnej za 
jej eksploatacjê. Przed rozpoczêciem eksploatacji 
pieca nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz± in-
strukcj±.

Piec s³u¿y do ogrzewania kabiny sauny do odpow-
iedniej temperatury k±pieli. Pieców nie wolno 
u¿ywaæ do ¿adnych innych celów. Piecyk do sauny 
oznaczony znakiem CE spe³nia wszystkie przepisy 
dotycz±ce instalacji w saunach. Do odpowiednich 
w³adz nale¿y kontrola, by przepisy te by³y stale 
przestrzegane.

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.
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1. EKSPLOATACJA PIECA

1.1. uk³adanie kamieni u¿ywanych w saunie
Zmyj py³ z kamieni przed w³o¿eniem ich do pieca. 
Kamienie powinny mieæ ¶rednicê 5–10 cm. Nie blo-
kuj kamieni pomiêdzy grza³kami. U³ó¿ kamienie 
w miarê blisko siebie. Uk³adaj kamienie tak, aby 
podtrzymywa³y siê wzajemnie, a ich ciê¿ar nie prze-
nosi³ siê na grza³ki. Poprawne uk³adanie kamieni 
ilustruje rysunek 1.
1. Usuñ górn± czê¶æ metalowej ramy.
2. Rozpocznij uk³adanie kamieni od samego spodu. 

Uwaga! Kamienie wystaj±ce ponad obrys pieca, 
mog± utrudniæ otwarcie skrzynki pod³±czeniowej 
(patrz rysunek 7).

3. Zamocuj górn± czê¶æ metalowej ramy.
4. W razie potrzeby do³ó¿ kamieni na równi z górn± 

ram±. Nie nale¿y formowaæ sto¿ka z kamieni 
wykraczaj±cych poza obrys ramy.

OSTRZE¯ENIE! Ca³kowicie zas³oñ grza³ki ka-
mieniami. Ods³oniêta grza³ka mo¿e zagra¿aæ 

materia³om palnym, nawet w znacznej odleg³o¶ci. 
upewnij siê, ¿e grza³ki nie s± widoczne zza kamie-
ni.

uWAGA!
•	 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. Podgrza-
ne nie absorbuj± wystarczaj±co ciep³a. Mo¿e to 
spowodowaæ uszkodzenie grza³ek.

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

•	 Przedmioty lub urz±dzenia, które mog³yby 
zmieniæ przep³yw powietrza przez piec, nie 
powinny byæ umieszczane w miejscu na kamie-
niach lub w pobli¿u pieca.

Rys. 1.  Uk³adanie kamieni w piecu

1 2 3 4

1.1.1. Konserwacja
Z powodu du¿ych wahañ temperatury kamienie 
z czasem siê rozpadaj±. Zwróæ szczególn± uwagê 
na stopniowe opadanie kamieni. upewnij siê, ¿e 
grza³ki po pewnym czasie nie zostaj± ods³oniête. 
Proces opadania kamieni przebiega najintesywniej 
podczas 2 pierwszych miesiêcy u¿ytkowania.

Poprawiaj u³o¿enie kamieni przynajmniej raz w 
roku, lub czê¶ciej, je¶li sauna jest stale u¿ywana. 
Równocze¶nie usuñ wszystkie fragmenty kamieni 
ze spodu pieca i zast±p rozpadaj±ce siê kamienie no-
wymi. Dziêki temu zachowane zostan± optymalne 
parametry pieca, a ryzyko przegrzania zniknie.

1.2. Nagrzewanie sauny
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 60–80 °C.

1.3. Jednostki steruj±ce piecem 
Przed w³±czeniem pieca zawsze trzeba 
sprawdziæ, czy na piecu lub w jego pobli¿u nie 

znajduj± siê ¿adne przedmioty. 1.6.
•	 Modele pieców PI70 oraz PI90 wyposa¿one s± w 

panel steruj±cy z wbudowan± elektroniczn± jed-
nostk± steruj±c±. Pracê pieca kontroluje kompu-
ter oraz oddzielny czujnik temperatury.

•	 Modele pieców PI70E oraz PI90E wymagaj± za-
stosowania oddzielnego panela steruj±cego. Pa-
nel taki powinien byæ zainstalowany w suchym 
pomieszczeniu na zewn±trz sauny.
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1.3.1. Modele pieców PI70 oraz PI90 z w³asnym 
panelem steruj±cym
Ka¿da osoba korzystaj±ca z sauny, za pomoc± pa-
nela steruj±cego, mo¿e programowaæ temperaturê 
oraz czas pracy pieca (patrz rysunek 2). Parametry 
te mo¿na zmieniaæ wed³ug w³asnych preferencji. 
Ponadto, za pomoc± odpowiedniego przycisku na 
wy¶wietlaczu, mo¿emy zaprogramowaæ ¿±dany czas 
zw³oki, po którym piec siê w³±czy. Poni¿ej fabryczne 
ustawienia sterownika:
•	 temperatura ok. + 65 °C
•	 czas pracy 4 godziny
•	 programowanie czasu w³±czenia pieca 0 godzin

W³±czanie (On) i wy³±czanie (Off) pieca
W momencie kiedy do pieca pod³±czone jest zasila-
nie oraz w³±czony jest wy³±cznik g³ówny (patrz ry-
sunek 7), piec jest gotowy do uzycia (tryb standby). 
Przycisk I/O jest pod¶wietlony.

 Piec uruchamiamy wciskaj±c przycisk 
I/O na panelu steruj±cym.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, w momen-
cie wci¶niêcia przycisku I/O pojawi siê d¼wiêk 
informuj±cy u¿ytkownika o w³±czeniu pieca. W mo-
mencie startu pracy pieca na wy¶wietlaczu 6 razy po-
jawi siê zaprogramowana ostatnio temperatura. Po 
up³ywie 5 sekund na wy¶wietlaczu pojawi siê obec-
nie panuj±ca temperatura w saunie.

Po osi±gniêciu zaprogramowanej temperatury ele-
menty grzejne automatycznie zostan± wy³±czone. W 
celu utrzymywania temperatury na zaprogramowa-
nym poziomie, jednostka reguluj±ca zasilanie bêdzie 
w pewnych odstêpach czasu w³±czaæ i wy³±czaæ ele-
menty grzejne. Moment kiedy elementy grzejne s± 
w³±czone sygnalizuje ostatnia kropka dziesiêtna na 
wy¶wietlaczu (jest wtedy pod¶wietlona).

Piec wy³±czy siê w momencie kiedy wci¶niemy przy-
cisk I/O, skoñczy siê czas pracy pieca lub wyst±pi 
usterka.

1.4. 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.

Chc±c w krótkim okresie czasu zmieniæ warunki w 
saunie z delikatnych na „ostrzejsze” (zwiêkszyæ ciep³o 
odczuwalne przez organizm) mo¿emy polaæ kamie-
nie wod±. Polewaæ mo¿emy kamienie znajduj±ce siê 
zarówno  z przodu pieca jak i na jego wierzcho³ku.

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.

uWAGA! Woda, któr± polewa siê kamienie, 
powinna spe³niaæ wymagania okre¶lone dla 

czystej wody gospodarczej (tabela 1). Dla zapachu 
mo¿na dodawaæ do wody specjalne aromaty prze-
znaczone do saun. Aromaty nale¿y stosowaæ zgod-
nie z instrukcj± podan± na ich opakowaniu.

1.5. 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 niegrzeczne.

•	 Och³adzamy skórê w miarê potrzeby. Bêd±c do-
brego 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 odpoczywa-

my, aby têtno powróci³o nam do normy. Napij 
siê napoju bezalkoholowego, by przywróciæ 
równowagê p³ynów w organizmie.

1.6. 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 korzysta-
niu 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, nar-
kotykach 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. Nad-
mierna wilgotno¶æ mo¿e tak¿e spowodowaæ 
uszkodzenia podzespo³ów elektrycznych.
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1. Wy¶wietlacz
2. Wy³±cznik pieca on/off
3. Model zmiany MENU
4. Zmniejszenie warto¶ci *)
5. Zwiêkszenie warto¶ci *)
6. ¦wietlny wska¼nik temperatury
7. ¦wietlny wska¼nik czasu pracy 

Rys. 2. Panel steruj±cy

7 6

54

2
1 3

*) W celu przyspieszenia zmiany warto¶ci nale¿y 
wcisn±æ przycisk i chwile przytrzymaæ.

Aby przej¶æ do dalszych ustawieñ wci¶nij przycisk MENu. 

Temperatura panuj±ca w saunie
Wy¶wietlacz pokazuje zaprogramowan± temperaturê w saunie. Warto¶æ pojawi siê 6 razy.
•	 Zmieñ ustawienia ¿±danej temperatury za pomoc± przycisków – I +. Zakres wynosi 40-

110 °C.

Aby przej¶æ do nastêpnych ustawieñ wci¶nij przycisk MENu.

Pozosta³y czas pracy
Do zmiany po¿±danego czasu pracy pieca u¿ywamy przycisków – i +.

ustawianie programowania czasu (za jaki czas piec ma sie w³±czyæ)
•	 Wci¶nij przycisk + do momentu, a¿ zostanie przekroczony maksymalny czas pracy pieca. 

Wska¼nik ¶wietlny zamruga 7 razy. 
•	 ustaw poz±dany czas zw³oki przy pomocy przycisków – i +. Programowany czas mo¿emy 

ustwiaæ w odstêpach co 10 minut do czasu 10 godzin oraz co 1 godzine od 10 do 18 godzin.

Aby wyj¶æ wci¶nij przycisk MENu.

Tryb prosty (piec w³±czony)
Wy¶wietlacz pokazuje obecnie panuj±c± temperaturê w saunie.

Tryb prosty (po up³ywie zaprogramowanego czasu pracy, piec sam siê wy³±czy)
Zmniejszaj±cy siê programowany czas w³±czenia pieca jest wy¶wietlany, a¿ do momentu kiedy 
osi±gnie warto¶æ zero. Po wy¶wietleniu warto¶ci zero piec siê w³±czy.

PROSTE USTAWIENIA

Rys. 3a. Konstrukcja ustawieñ menu

Przyk³ad: piec bêdzie w³±czony przez 3 godziny i 30 minut.

Przyk³ad: piec w³±czy siê za 10 minut.
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Rys. 3b. Konstrukcja ustawieñ menu

Wy³±cznikiem elektrycznym wy³±cz zasilanie (patrz rysunek 7).  Wci¶nij i przytrzymaj 
przycisk MENu, nastêpnie w³±cz ponownie zasilanie.

Zaczekaj do monetu, a¿ na wy¶wietlaczu pojawi siê numer wersji.
•	 Aby zmieniæ ustawienie maksymalnego czasu pracy pieca wci¶nij +
•	 Aby zmieniæ ustawienia odczytu czujnika temperatury wci¶nij -

Maksymalny czas pracy
Maksymalny czas pracy mo¿emy zmieniaæ przy pomocy przycisków – i +. Odpowiedni zakres 
2–6 godz.

Regulacja odczytu czujnika
Odczyt mo¿e byæ skorygowany do – 10 jednostek. Regulacja mo¿e nie przynie¶æ efektu po 
jednym mierzeniu. Do w³a¶ciwego pomiaru nale¿y wykorzystaæ krzyw± pomiarow±.

Wci¶nij przycisk MENu. Piec przejdzie do stanu gotowo¶ci (stand-by).

Gotowo¶æ pieca (standby)

DODATKOWE USTAWIENIA

Przyk³ad: piec wy³±czy siê po 4 godz. od momentu startu (pozosta³y czas 
pracy pieca mo¿e byæ zmieniony, patrz rysunek 3a.) 

W³a¶ciwo¶æ 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
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1.7. Wyszukiwanie usterek
Wszystkie naprawy powinny byæ wykonywa-
ne przez wykwalifikowany personel.

ER1
•	 Awaria uk³adu pomiarowego czujnika tem-

peratury. Sprawd¼ pod³±czenia czerwonego i 
¿ó³tego przewodu (patrz rys. 8).

ER2
•	 Zwarcie uk³adu pomiarowego czujnika tem-

peratury. Sprawd¼ pod³±czenia czerwonego i 
¿ó³tego przewodu (patrz rys. 8).

Piec nie grzeje.
•	 Sprawd¼ czy bezpieczniki s± sprawne.
•	 Sprawd¼ przewody i ich pod³±czenia ( 3.4.).
•	 Sprawd¼ czy panel steruj±cy nie pokazuje 

wy¿szej temperatury ni¿ jest obecnie w saunie.
•	 Sprawd¼ czy bezpiecznik termiczny nie jest prze-

palony ( 3.5.).

Sauna nagrzewa siê powoli. Woda przelewa siê 
przez kamienie, szybko je sch³adzaj±c.
•	 Sprawd¼ czy bezpieczniki s± sprawne.
•	 Sprawd¼ czy wszystkie elementy grzejne ¿arz± 

siê gdy piec pracuje.
•	 Zmieñ ustawion± temperaturê na wiêksz±.
•	 Sprawd¼ czy zasilanie ma odpowiednie parame-

try ( 2.3.).
•	 Sprawd¼ kamienie ( 1.1.). Zbyt ¶cis³e u³o¿enie, 

zu¿ycie lub u¿ycie niew³a¶ciwych kamieni mog± 
spowodowaæ nieprawid³owy przep³yw powie-
trza w piecu. W wyniku tego moc pieca mo¿e 
nie byæ w pe³ni wykorzystana.

•	 Sprawd¼ poprawne dzia³anie wentylacji w sau-
nie ( 2.2).

Sauna nagrzewa siê szybko, ale kamienie nie 
osi±gaj± zadowalaj±cej temperatury.
•	 Ustaw temperaturê na ni¿szym poziomie.
•	 Sprawd¼ czy napiêcie doprowadzone do pieca 

nie jest zbyt wysokie ( 2.3.).
•	 Sprawd¼ poprawne dzia³anie wentylacji w sau-

nie ( 2.2.).

Panele lub inne materia³y bêd±ce w bliskiej 
odleg³o¶ci od pieca szybko ciemniej±.
•	 Sprawd¼ czy wymagane wymiary 

bezpieczeñstwa s± spe³nione ( 3.2.).
•	 Sprawd¼ czy zza kamieni nie s± widoczne 

elementy grzejne. Je¿eli tak jest to nale¿y 
prze³o¿yæ tak kamienie, aby ca³kowicie zas³oniæ 
elementy grzejne. ( 1.1.).

•	 Zobacz równie¿ punkt 2.1.1.

Piec wydziela zapach.
•	 Patrz punkt 1.2.
•	 Gor±cy piec oraz powietrze mog± spowodowaæ 

uwalnianie siê innych zapachów ni¿ z samego 
pieca lub sauny. Przyk³ady: farba, klej, p³yny, 
inne zapachy z pobliskich pomieszczeñ.

Piec generuje ha³as.
•	 Niekiedy rozlega siê huk powodowany 

najczê¶ciej przez pêkanie kamieni od gor±ca.
•	 Podczas nagrzewania siê pieca mo¿na us³yszeæ 

odg³osy spowodowane rozszerzaniem siê jego 
elementów pod wp³ywem temperatury.
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2. KAbINA SAuNy

A

G
C

E
F

D

A

B

2.1. Konstrukcja kabiny sauny (rys. 4)
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 aluminio-
wy. Po³yskliw± stron± do wnêtrza sauny. £±cze-
nia 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 zainstalo-
wania 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. tabe-
la 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 
cz±steczki kamieni sauny b±d¼ zanieczyszczon± 
wodê.

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¿.

Rys. 4

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.
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Rys. 5

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 grawi-
tacyjnych 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 tem-
peratury ( 3.3.1.)!

B. Wylot powietrza. Powinien znajdowaæ siê blisko 
pod³ogi, mo¿liwie jak najdalej od pieca. ¶redni-
ca 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 
pozostawienie 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 znaj-
duje 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 kubatu-
ry sauny dodaæ 1,2 m3 na ka¿dy metr kwadratowy nie-
izolowanej ¶ciany. Np. kabina o kub. 10 m3 z drzwiami 
ze szk³a wymaga pieca o mocy potrzebnej dla kabiny 
o kub. ok. 12 m3. Je¶li kabina ma ¶ciany 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.

D
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5
0
0
 m

m

min.
500 mm

min. 1000 mm
360°

180°
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3. INSTRuKCJA INSTALACJI

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),

•	 Parametry zasilania s± takie, jakich wymaga piec,
•	 Lokalizacja jest odpowiednia dla pieca ( 3.2.).

uWAGA! W jednym pomieszczeniu sauny mo¿na 
zainstalowaæ tylko jeden piec.

3.2. Miejsce oraz odleg³o¶ci bezpieczeñstwa 
monta¿u pieca
Minimalne odleg³o¶ci bezpieczeñstwa wyszczegól-
nia rysunek 6. Zachowanie tych odleg³o¶ci jest ko-
nieczne. Niedostosowanie siê do tych wytycznych 
grozi ryzykiem powstania po¿aru. Elementy zawar-
te na rysunku 6:
A. Czujnik (instalowany na suficie)
B. Czujnik (instalowany na ¶cianie)
C. £awka lub os³ona bezpieczeñstwa
D. Pod³oga. Gor±ce kawa³ki kamieni mog± 

uszkodziæ posadzkê oraz spowodowaæ po¿ar. 
Posadzka w miejscu instalacji pieca powinna byæ 
ognioodporna.

E. Umieszczenie ko³nierza HPI1 (opcjonalnie). 
Przed wykonaniem dziury w ³awce zapoznaj siê 
z instrukcj± instalacji ko³nierza.

Piec Moc Kabina sauny Pod³±czenie elektryczne
Pojemno¶æ Wysokosæ 400 V 3N~ 230 V 1N~ Przewód do 

czujnika
Przewód 
do panelaKabel 

przy³±czeniowy
Zabez-
pieczenia

Kabel 
przy³±czeniowy

Zabez-
pieczenia

szeroko¶æ 370 mm
g³êboko¶æ 370 mm
wysoko¶æ 1200 mm
ciê¿ar 15 kg
kamienie 100 kg

kW

2.3. Rys. 7: B Rys. 7: B Rys. 7: D Rys. 7: C

min.
m³

max.
m³

min.
mm mm² A mm² A mm² mm²

PI70/PI70E 6,9 6 10 1900 5	x	1,5 3	x	10 3	x	6 1	x	35 4	x	0,25 6	x	0,5
PI90/PI90E 9 8 14 1900 5	x	2,5 3	x	16 3	x	10 1	x	40 4	x	0,25 6	x	0,5

Tabela 2. Szczegó³y instalacji pieców

Rys. 6. Minimalne odleg³o¶ci instalacyjne 
(wymiary w milimetrach)
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3.3. Pod³±czenie elektryczne
Pod³±czenia pieca (rysunek 7):
A. Skrzynka przy³±czeniowa
B. Kabel przy³±czeniowy
C. Przewód do panela
D. Przewód do czujnika
E. Sterowanie uk³adem elektryczno-grzewczym

Piec nale¿y pod³±czyæ do instalacji elektrycz-
nej zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami. 

Pod³±czenie mo¿e wykonaæ tylko wykwalifikowany 
elektryk.
•	 Piec jest pó³stale pod³±czony do skrzynki 

przy³±czeniowej (rysunek 7: A) 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 (rysu-
nek 7: B) w izolacji gumowej, typu H07RN-F lub 
odpowiednika. uWAGA! Ze wzglêdu na zjawi-
sko krucho¶ci termicznej do pod³±czania pieca 
nie wolno stosowaæ kabla w izolacji z PCW. 

•	 Je¶li kabel przy³±czeniowy i kable instalacyj-
ne 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¿ 100 cm nad pod³og± sauny musz± byæ ate-
stowane do pracy w temperaturze otoczenia 
+125 °C (oznaczenie T125).

•	 Oprócz z³±czy zasilania, piec PI jest wyposa¿ony 
w z³±cze dodatkowe (P), które umo¿liwia 
regulacjê ogrzewania elektrycznego (rys. 8). 

B

BD
C E

Rys. 7. Pod³±czenia pieca (wymiary w milimetrach)

W³±cznik g³ówny

Piec pobiera energiê, kiedy jest w³±czony. Kabel 
steruj±cy ogrzewaniem elektrycznym jest do-
prowadzany bezpo¶rednio do skrzynki przy³±czy 
i st±d do listwy zaciskowej pieca wzd³u¿ kab-
la gumowego tej samej grubo¶ci, co kabel 
przy³±czeniowy. 

3.3.1. Instalacja czujnika temperatury
•	 PI: Miejsce instalacji czujnika przedstawia 

rysunek 6. Po³±cz przewodami czujnik z piecem 
pos³uguj±c siê zaznaczonymi kolorami (rysunek 
7: D).

•	 PI-E: Miejsce instalacji czujnika (WX248) przed-
stawia rysunek 6.

Nie nale¿y lokalizowaæ wlotu powietrza do 
sauny blisko czujnika temperatury. Przep³yw 

powietrza w pobli¿u otworu wentylacyjnego 
och³adza czujnik, który podaje nieprawid³owe od-
czyty temperatury do sterownika. W rezultacie, piec 
mo¿e siê przegrzaæ. Minimalna odleg³o¶æ otworu 
wentylacyjnego od czujnika (rysunek 5):
•	 wielokierunkowy otwór wentylacyjny: 1000 mm
•	 otwór wentylacyjny skierowany w przeciwnym 

kierunku ni¿ czujnik: 500 mm
Czujnik musi byæ zamontowany w miejscu zgod-

nym z wytycznymi znajduj±cymi siê w instrukcji (ry-
sunek 6). Je¿eli wytyczne nie mog± byæ spe³nione, 
nale¿y zmieniæ system wentylacyjny.



PL

12

3.3.2. Instalacja panela steruj±cego (PI70, PI90)
Obudowa panela steruj±cego jest bryzgoszczelna. 
Pr±d w panelu jest niskonapiêciowy. Mo¿e on byæ 
zainstalowany w saunie, ³azience, przebieralni. W 
przypadku instalacji panela w saunie musz± byæ 
zachowane odleg³o¶ci bezpieczeñstwa od pod³ogi 
oraz pieca.

Wraz z panelem producent dostarcza ko³nierz 
monta¿owy z dwoma wkrêtami, drewniane listwy 
maskuj±ce oraz 3 metry kabla pod³±czeniowego. W 
razie potrzeby kabel mo¿e byæ skrócony. Dostêpne 
(opcjonalnie) s± równie¿ kable o d³ugo¶ci 5 i 10 m.

Przewody mog± byæ przeprowadzone w ¶cianie 
sauny lub na wierzchu.

Monta¿ panela steruj±cego obrazuje rysunek 7.
1. Przeprowad¼ przewody pod³±czeniowe w drew-

nianych listwach maskuj±cych. Listwê przykrêæ do 
¶ciany wkrêtami.

2. Umie¶æ panel w ko³nierzu monta¿owym. Wci¶nij 
panel w ko³nierz tak, aby zatrzasnê³y siê zaciski.

3. W razie potrzeby zakryj przewody drewnianymi 
listwami maskuj±cymi.

4. Po³±cz przewodami panel z piecem pos³uguj±c siê 
zaznaczonymi kolorami (rysunek 7: C).

3.3.3. 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!

3.4. Instalacja pieca
1. Ustaw piec I pod³±cz do niego przewody (patrz 

punkt 3.3. „Pod³±czenia elektryczne”).
2. Wypoziomuj piec. Wykorzystaj do tego regulo-

wane nó¿ki.
3. Przymocuj piec do konstrukcji sauny przy po-

mocy do³±czonych zestawów mocuj±cych (2 
szt.). Przyk³adowe wykorzystanie zestawów 
mocuj±cych obrazuje rysunek 11. uwaga! Za-
montowanie zestawów mocuj±cych do górnej 
czê¶ci ramy pieca mo¿e utrudniæ uk³adanie 
kamieni oraz pó¼niejsz± konserwacjê pieca.

Rys. 11. Przymocowanie pieca za pomoc± zestawów mocuj±cych

Rys. 12. Przycisk do zresetowania bezpiecznika 
termicznego

3.5. Restart bezpiecznika termicznego
W obudowie czujnika znajduj± siê czujnik tempera-
tury oraz bezpiecznik termiczny. Je¿eli temperatura 
w okolicy czujnika bêdzie zbyt wysoka, automatycz-
nie bezpiecznik termiczny odetnie dop³yw pr±du do 
pieca. Restart (reset) czujnika termicznego pokazuje 
rysunek 12.

Przed przyci¶niêciem przycisku nale¿y ustaliæ 
przyczynê awarii bezpiecznika.
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Rys. 8. Schemat elektryczny (PI)

Rys. 9. Schemat elektryczny (PI-E)

Rys. 10a. Schemat elektryczny pieca typu PI-E i modu³u 
steruj±cego C150 - pr±d 3 fazowy

Rys. 10b. Schemat elektryczny pieca typu PI-E i modu³u 
steruj±cego C150 - pr±d 1 fazowy

4 x 0,25 mm2

STEROWANIE 
UK£ADEM 
ELEKTRYCZNO-
GRZEWCZYM

OSWIETLENIE
max. 100 W

SKRZYNKA PRZY£¡CZENIOWA

PIEC

CZUJNIK

BEZPIECZNIKI

ZASILANIE 
ENERGI¡
ELEKTRYCZN¡

3 x 1,5 mm2 (SSJ)

B
IA

£Y

C
ZE

R
W

O
N

Y

¯Ó
£T

Y

N
IE

B
IE

SK
I

WYŁ¡CZNIK 
RÓ¯NICOWOPR¡DOWY

4 x 0,25 mm2

OSWIETLENIE
max. 100 W

SKRZYNKA PRZY£¡CZENIOWA

PIEC

CZUJNIK

BEZPIECZNIKI

ZASILANIE 
ENERGI¡
ELEKTRYCZN¡

3 x 1,5 mm2 (SSJ)

B
IA

£Y

C
ZE

R
W

O
N

Y

¯Ó
£T

Y

N
IE

B
IE

SK
I

WYŁ¡CZNIK 
RÓ¯NICOWOPR¡DOWY

STEROWANIE 
UK£ADEM 
ELEKTRYCZNO-
GRZEWCZYM



PL

14

4. CZÊ¦CI ZAMIENNE

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

1 Element grzejny 2300 W PI70,	PI70E ZRH-247
2 Element grzejny 3000 W PI90,	PI90E ZRH-249
3 Metalowa rama PI,	PI-E ZRH-210
4 Czujnik temperatury PI,	PI-E WX248
5 Panel steruj±cy PI ZSME-200-1
6 Ko³nierz monta¿owy PI ZSME-80
7 Przewód do panela, 3 m

Przewód do panela, 5 m (opcjonalnie)
Przewód do panela, 10 m (opcjonalnie)

PI
PI
PI

WX250
WX251
WX252

8 Zestaw mocuj±cy (2 szt.) PI,	PI-E ZRH-350
9 Jednostka zasilaj±ca PI ZRH-310
10 Wy³±cznik g³ówny PI ZSK-684

 Zalecamy korzystanie wy³±cznie z czê¶ci zamiennychoferowanych przez producenta.
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