
PIEC ELEKTRYCZNY

1105- 901 – SKLE 901
1105- 1051  - SKLE 1051
1105- 1201  - SKLE 1201
1105- 1501  - SKLE 1501

Producent: Saunatec Ltd, Hanko
Importer: Novitek, Bydgoszcz

INSTRUKCJA MONTAŻU

Osoba, która wykonuje montaż pieca musi mieć uprawnienia specjalistyczne i zobowiązana jest do stosowania

się do tej instrukcji.

MONTAŻ PIECA

Montując piec w saunie należy:

- zachować minimalne odległości montażowe podane w tabeli

- nie montować pieca w saunie o kubaturze mniejszej, niż podana w tabeli

-      montować w saunie tylko jeden piec

- nie montować pieca we wnęce

Piece SKLE są piecami wolnostojącymi. Montuje się je za pomocą śrub, przykręcając dwie nogi pieca do

podłogi. Piec może być montowany na drewnianej podłodze. Nie należy osłaniać ściany za piecem za pomocą

płyt azbestowych bądź eternitowych – może to być przyczyną przegrzewania ścian sauny i pożaru.

 PODŁĄCZENIE PIECA DO SIECI

Elektryczne podłączenie może wykonać tylko uprawniony specjalista. Piec podłącza się do sieci przez

połączenie „półstałe". Przewód połączeniowy powinien posiadać izolację gumową. Stosowanie przewodu z

izolacją PCV nie jest wskazane. Także inne przewody odchodzące od pieca (sygnalizacja świetlna, sterowanie

elektrycznego ogrzewania) muszą spełniać powyższy wymóg. Przekroje wszystkich przewodów muszą być

dostosowane do bezpieczników pieca. Puszka podłączeniowa przewodu przyłączeniowego pieca musi

znajdować się na ścianie sauny, przy której stawiamy piec. Maksymalna odległość puszki od podłogi - 0,5 m.

Przy odległości 0,5 m od pieca puszka podłączeniowa może być umieszczona na wysokości 1 m od podłogi, ale

przewód przyłączeniowy musi być odporny termicznie (T 170 o C).

KAMIENIE PIECOWE

W skład wyposażenia pieca wchodzi odpowiednia ilość kamieni. Kamienie dostarczone przez producenta

charakteryzują się odpornością na wysoką temperaturę, są nietoksyczne, współczynnik przekazywania energii

jest niski. Są one myte, ale zalecane jest ich ponowne umycie przed ułożeniem w piecu.



Większe kamienie układamy na spodzie, a mniejsze na wierzchu. Kamieni nie można układać w piecu zbyt

szczelnie, gdyż utrudniało by to obieg powietrza poprzez piec. Kamienie należy układać tak, aby nie zmieniać

położenia grzałek - nie wolno wkładać "na siłę". Kamienie muszą przykrywać wszystkie grzałki.

Kamienie powinny być wymieniane na nowe, gdy zauważalne jest ich kruszenie, ponieważ powoduje to

zakłócenia obiegu powietrza poprzez piec i w efekcie miejscowe przegrzania grzałek. Do wymiany należy

używać kamieni zalecanych przez producenta pieca.

Sauna Minimalne odległości

Kamienie Zasilanie

Kubatura Wysokość A B C Bezpiecznik Podłaczenie

kW m3 mm mm mm mm kg Wymiar kabla
9.0
10,5
12,0
15,0

8-12
9-15
10-18
14-24

1900
1900
2100
2100

80
80
120
120

1200
1200
1400
1400

80
80
120
120

60
60
60
60

16 A
16 A
20 A
25 A

5x2,5 mm2
5x2,5 mm2
5x4 mm2
5x6 mm2

INSTALACJA CZUJNIKA

              PRZÓD                                     TYŁ

1 Niebieski
2 Biały
3 Czerwony
4 Żółty

Przód         Tył

1. Panel sterujący
2. Czujnik olet
3. Przewód czujnika
4. Przewód główny
5. Puszka rozdzielacza
6. Kabel zasilający pieca
7. Otwór montażowy ø 7mm
8. Górna ławka / brzeg osłony pieca
9. Dolna ławka



Piec

Panel sterujący


