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ZAKRES DOSTAWY
(zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian)

Promiennik podczerwieni do sauny
Wkręty montażowe (4 szt.) i kapturki na łebki (4 szt.)
Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

DANE TECHNICZNE
IR B/C

Moc 900W

Wymiary W910xSz310xD32mm

Barwa szkła czarne lub szare

Rama drewniana

Przewód 3 m, termiczny w koszulce silikonowej 
2x1, 5mm2  

Stopień ochrony IP 56 ochrona przed pyłem i silną strugą wody

Certyfikacja         

Oznaczenia  

Napięcie znamionowe 230V – 240V    N1 50Hz 

Długość fali ~ 6,8 - 7,3 mikrometra

ZNACZENIE SYMBOLI
„Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się zapoznać z instrukcją 
obsługi, montażu i konserwacji”

Symbol zakazu: „Nie przykrywać urządzenia”

Saunowy promiennik podczerwieni Duetto® posiada znak

Urządzenie elektryczne nieuziemione

 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie dotykać włączonego promiennika. Szklana powierzchnia jest gorąca – 
niebezpieczeństwo poparzeń.

Urządzenie uszkodzone należy zwrócić do sklepu lub do punktu przetwarzania odpadów.



Przed podłączeniem urządzenia należy dokładnie 
przeczytać całą instrukcję obsługi, montażu i 
konserwacji. Instrukcję zachować.

UWAGA – PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU
Sterowanie promiennikiem

Promiennik podczerwieni Duetto® można użytkować w tym samym 
pomieszczeniu, w którym pracuje zwykły piec do sauny. Należy się 
zapoznać z dołączoną instrukcją obsługi. Zaleca się wprowadzanie 
ustawień temperatury przy użyciu niezależnej jednostki sterowania. 
Sterownik taki posiada własną instrukcję obsługi, montażu i konserwacji, i 
podanych w niej zaleceń należy przestrzegać. 
Dopuszcza się też sterowanie przy użyciu timera, który musi realizować 
odcięcie zasilania z obu żył przewodu.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie nie jest zabawką. Czyszczenia i czynności konserwacyjnych 
nie powierzać dzieciom bez nadzoru.

W celu określenia potencjalnych indywidualnych powodowanych przez 
promiennik podczerwieni zagrożeń dla zdrowia należy się zwrócić o 
konsultację do lekarza. Zabrania się obsługiwania promiennika przez 
osoby będące pod wpływem alkoholu lub leków uspokajających. Nie 
zaleca się korzystania z promiennika w przeciągu 24 godzin od opalania. 
W razie wystąpienia zaczerwienienia / zmian koloru skóry spowodowanych 
przez promiennik, które w ciągu 24 godzin nie ustąpią, należy zaprzestać 
korzystania z promiennika do czasu uzyskania opinii lekarskiej na temat 
w/w przebarwień. Zwracać uwagę, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Uwaga: tylną część urządzenia montować na trwałym podłożu. 
Nie blokować wentylacji na tylnej ścianie promiennika.

Na czas czyszczenia odłączać zasilanie.
Przed ponownym załączeniem sprawdzić, czy promiennik nie jest 
przykryty i czy jest we właściwym stanie.

Podłączenie elektryczne może wykonać tylko posiadający 
odpowiednie uprawnienia elektryk lub wyspecjalizowana firma.
Należy przestrzegać specyfikacji określonej przez zakład energetyczny 
(EVU) i właściwej specyfikacji VDE (DIN VDE 0100).



NIE ZAKRYWAĆ PROMIENNIKA!
Zakrywanie promiennika podczerwieni grozi pożarem.

Uwaga, niebezpieczeństwo dla życia:
W żadnym razie nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Otwieranie 
obudowy może mieć miejsce tylko w zakładzie producenta.

Do sterowania urządzeniem należy stosować tylko timer dostosowany do 
współdziałania z promiennikiem podczerwieni.

Maksymalny czas pracy ciągłej promiennika wynosi 6 godzin.

Przed włączeniem promiennika należy zawsze zwracać uwagę, by 
na urządzeniu ani w jego pobliżu nie było żadnych przedmiotów.
Po zakończeniu korzystania z sauny należy sprawdzać, czy 
promienniki zostały wyłączone i czy nie emitują podczerwieni.

Na czas prac instalacyjnych lub napraw urządzenia należy odłączać od 
zasilania elektrycznego. 

Przestrzegać opracowanej przez producenta instrukcji bezpieczeństwa i 
instalacji.

Uwzględniać również dane techniczne i zalecenia podane przez 
producenta sauny.

UWAGA!

Szanowny Kliencie!

Zwracamy uwagę, że w razie jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych, 
konieczne jest przedłożenie protokołu przeglądowego / dowodu płatności 
wystawionego przez firmę elektroenergetyczną lub elektryka, który 
wykonał prace.

Na czas mycia urządzenie musi być odłączone od zasilania.
Przed załączeniem promienników należy sprawdzić, czy nie są 
zakryte i czy znajdują się we właściwym stanie.



LICZBA PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI I ICH UŻYWANIE
Generowane przez promienniki podczerwieni Duetto® ciepło charakteryzuje wysoki komfort.

Warunkiem prawidłowego korzystania z promienników podczerwieni jest, by po obu stronach 
osoby siedzącej na ławce było ok. 50 cm wolnej przestrzeni. Promienniki montuje się na 
uchwytach ściennych za ławkami, a więc za plecami osób korzystających z sauny, oraz po obu 
stronach z boków ławki. Promiennik nagrzewający nogi montuje się na ścianie poniżej siedziska 
ławki. Na promiennikach montuje się kratki pełniące rolę oparcia dla pleców. Kratek takich nie 
montuje się na promiennikach ogrzewających nogi. Przy montowaniu i podłączaniu 
promienników należy przestrzegać zaleceń podanych przez ich producenta. 

Komfortowa temperatura w saunie z promiennikami wynosi 60°C. Użytkownik dostosowuje 
temperaturę sauny do własnych potrzeb w oparciu o własne preferencje i doświadczenie.

Zalecany czas korzystania z sauny z promiennikami podczerwieni to 30 minut. Maksymalny czas 
jednorazowego korzystania z sauny wynosi jedną godzinę.

Sauna IR powoduje utratę znacznych ilości wody. Należy odpowiednio uzupełniać te straty.

Zapotrzebowanie na promienniki podczerwieni

Przy określaniu liczby promienników należy uwzględniać wielkość sauny. Przyjmuje się, że do 
nagrzania 1 m3 pomieszczenia  potrzeba 1 kW mocy promienników. Zastosowanie powierzchni 
szklanych lub ceramicznych zwiększa zapotrzebowanie mocy do około 1,2 kW / m3.

Przykład montażu
 

Przy kubaturze sauny 4 m3 i korzystaniu 
tylko z promienników Duetto®, należy 
zainstalować ich pięć. 

Promienniki umieszcza się na 
ścianie za ławką
po bokach
przestrzeń na nogi

Promienniki zabudowuje się kratkami, 
pełniącymi role oparć.
Promiennik ogrzewający nogi montuje się 
na ścianie poniżej górnej półki, bez kratki 
oparciowej.

Wysokość pomieszczenia sauny powinna 
wynosić przynajmniej 1800 mm.

Promiennik podczerwieni montowany na suficie 

W razie potrzeby promiennik podczerwieni można również instalować na suficie sauny. Wówczas 
strumień ciepła skierowany jest w stronę nóg siedzących na ławkach osób.



W saunie ogrzewanej piecem odstęp między 
promiennikiem a sufitem musi wynosić 
przynajmniej 100 mm. 

W saunie z piecem dla dwóch osób 
potrzebne są trzy promienniki, na przykład 
w razie korzystania jednocześnie z 
tradycyjnego pieca. Po jednym za plecami 
każdego z użytkowników (z kratką oparcia) i 
jeden do ogrzewania nóg. Promiennik 
ogrzewający nogi montuje się na ścianie 
poniżej górnej półki, bez kratki oparciowej.

Standardowo wysokość sauny zawiera się w 
przedziale od 2100 do 2300 mm. Wysokość 
minimalną podano w instrukcji montażu i 
obsługi pieca do sauny.

W saunie ogrzewanej tradycyjnym piecem nie zaleca się montowania promienników na suficie.

Lokalizacja promiennika podczerwieni 

Promienniki montuje się na uchwytach ściennych za ławkami, a więc za plecami osób 
korzystających z sauny, oraz po obu stronach z boków ławki. Promiennik nagrzewający nogi 
montuje się na ścianie poniżej siedziska ławki.
Na promiennikach montuje się kratki pełniące rolę oparcia dla pleców. Kratek takich nie montuje 
się na promiennikach ogrzewających nogi.

Promienniki podczerwieni w saunie z piecem

Promiennikami można ogrzewać saunę wyposażoną w tradycyjny piec. Wówczas 
zapotrzebowanie mocy oblicza się w przeliczeniu na kubaturę pomieszczenia.

W saunie ogrzewanej piecem na jedną osobę należy montować przynajmniej jeden promiennik. 
W celu optymalizacji efektywności promienników można je montować również poniżej siedzisk 
oraz na bokach ławek. Przy użyciu pieca wstępnie nagrzać saunę do około 50°C. Następnie 
włączyć promienniki i cieszyć się dobroczynnym ciepłem.

Jednoczesne użytkowanie promienników podczerwieni i tradycyjnego pieca

Promienniki montuje się na uchwytach ściennych za ławkami, a więc za plecami osób 
korzystających z sauny, po obu stronach z boków ławki, a promiennik nagrzewający nogi 
montuje się na ścianie poniżej siedziska ławki.
Na promiennikach montuje się kratki pełniące rolę oparcia dla pleców. Kratek takich nie montuje 
się na promiennikach ogrzewających nogi.
Przy montażu promienników należy uwzględniać bezpieczne odstępy od pieca. 

W saunie ogrzewanej jednocześnie piecem i promiennikami komfortowa temperatura to 70°C. 
Użytkownik dostosowuje temperaturę sauny do własnych potrzeb w oparciu o własne 
preferencje i doświadczenie. W saunie z ogrzewaniem kombinowanym można zarówno polewać 
wodą piec, jak i rozkoszować się ciepłem generowanym przez promienniki. 

Sauna IR powoduje utratę znacznych ilości wody. Należy odpowiednio uzupełniać te straty.



NASTAWIANIE TEMPERATURY 
Do nastawiania temperatury w saunach z promiennikami IR stosuje się specjalne sterowniki lub 
timery. Postępować zgodnie z instrukcją ich użytkowania i montażu.

Timer musi odcinać napięcie z obu żył.

Umiejscowienie czujnika temperatury

Jeśli do nastawiania temperatury w saunie z promiennikami korzystamy z jednostki sterowania, 
należy przestrzegać instrukcji jej montażu i użytkowania.

Jeśli zadany parametr czasu załączenia promienników jest realizowany timerem, nie ma 
potrzeby stosowania czujnika temperatury.

Przed włączeniem promiennika należy zawsze 
zwracać uwagę, by na urządzeniu ani w jego 
pobliżu nie było żadnych przedmiotów. 

Jeśli jednocześnie z promiennikami załączony 
jest piec, na ścianie w pobliżu promienników 
montuje się termostat sterujący.

Jeśli sterowanie promiennikami Duetto® 
realizowane jest timerem (z odcięciem 
dwużyłowym), nie ma potrzeby stosowania 
termostatu. 

Po zakończeniu korzystania z sauny należy 
sprawdzać, czy promienniki podczerwieni zostały 
wyłączone i czy nie emitują ciepła. 

Podłączenie elektryczne może wykonać tylko posiadający odpowiednie uprawnienia elektryk lub 
wyspecjalizowana firma, zgodnie z branżowymi zasadami prowadzenia takich prac. 

WENTYLACJA W SAUNIE IR
Podczas korzystania z promienników konieczne jest zapewnienie dopływu wystarczającej ilości 
świeżego powietrza. Promienniki gwarantują wysoki komfort użytkowania przez cały czas 
korzystania z sauny.

KONSERWACJA
Jedyną wymaganą przy promiennikach Duetto® czynnością konserwacyjną jest mycie delikatną 
ściereczką z łagodnym detergentem.

Na czas mycia urządzenie musi być odłączone od zasilania.
Przed załączeniem promienników należy sprawdzić, czy nie są zakryte i czy 
znajdują się we właściwym stanie.



INSTRUKCJA MONTAŻU
Sprawdzić, czy produkt nie nosi oznak uszkodzeń, jakie mogły powstać w transporcie. Montaż 
promienników wykonać zgodnie z instrukcją. Starannie osadzać wkręty, kapturki i obudowę 
przewodu silikonowego. Wykonać podłączenie elektryczne. Podłączenie elektryczne może 
wykonać tylko posiadający odpowiednie uprawnienia elektryk lub wyspecjalizowana firma, 
zgodnie z branżowymi zasadami prowadzenia takich prac. Zweryfikować prawidłowość i 
bezpieczeństwo działania promiennika. Zamontować kratkę oparciową.
Nie montować ani nie użytkować promienników uszkodzonych.

MONTAŻ promiennika podczerwieni
Promiennik osadzić na mocnym, 
prostym podłożu o wymiarach 
przynajmniej równych urządzeniu.

Przykręcić promiennik czterema 
wkrętami, łebki zakryć kapturkami.

Nie przekręcić wkrętów. Promiennik 
jest wykonany ze szkła i może 
pęknąć wskutek naprężenia. 

Nie blokować otworów 
wentylacyjnych na tylnej ścianie 
promiennika. Urządzenia nie 
przykrywać.

Promiennik ogrzewający nogi 
montuje się poniżej górnej półki na 
ścianie tylnej.

Odstępy między elementami 
oparcia muszą być na tyle 
małe, by kulka o średnicy 75 
mm nie dotknęła szklanej 
powierzchni panelu.

Odstęp między poziomymi 
listwami oparcia a 
powierzchnią promiennika 
musi wynosić min. 9 mm.

Przewód prowadzi się dołem 
za panelem, lub osłania się go 
w inny sposób.

Ochrona przed 
pyłem i silną 
strugą wody 
IP54

Skrzynka przyłączeniowa znajduje się pod ławkami lub 
w innym właściwym miejscu.

Przewody promiennika podłącza się w układzie 
równoległym lub w razie potrzeby szeregowym (do 2 
promienników w jednym szeregu).

Do skrzynki przyłączeniowej doprowadza się przewód 
od sterownika. Podłączenia wykonać według instrukcji 
elektrycznej sterownika.

W przypadku saun ogrzewanych również piecem, na 
ścianie w pobliżu promienników montuje się czujnik 
temperatury. W innym wypadku czujnik montuje się 
na suficie sauny, w odległości około 20 cm od ściany, 
na której zainstalowane są promienniki.

Jeśli sterowanie odbywa się przy wykorzystaniu 
timera, czujnik temperatury jest zbędny.

Sterownik lub wyłącznik 
czasowy (timer)



Odstępy montażowe

Promiennik podczerwieni można montować na podłożu drewnianym bezpośrednio tylną 
stroną lub krawędziami.
Bezpieczny odstęp między gorącym panelem przednim promiennika a materiałami 
palnymi wynosi 5 mm
Promiennika nie wolno przykrywać. 
Nie blokować otworów wentylacyjnych na tylnej ścianie promiennika.

Obszar bez elementów grzewczych wynosi 20 mm z 
każdej strony.

Maksymalna temperatura powierzchni szklanej 
promiennika to 80°C.

Nie dotykać włączonego promiennika. Szklana 
płyta jest gorąca, niebezpieczeństwo 
poparzenia.



SCHEMAT PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Podłączenie elektryczne promienników podczerwieni można wykonać dwojako – bądź w układzie 
równoległym, bądź szeregowym. 

Równolegle

Szeregowo
W razie podłączenia szeregowego można zastosować mniejszy bezpiecznik. 



GWARANCJA
Gwarancja jest zbieżna z aktualną specyfikacją.

Gwarancja producenta
Jeśli w kontrakcie nie postanowiono z zachowaniem formy pisemnej inaczej, niniejsza 
klauzula gwarancyjna zostaje zawarta między Rauduspuu Oy (dalej: „Producent”) a 
drugą stroną (dalej: „Klient”) w odniesieniu do wykonanych przez Producenta wyrobów. 
Niniejsza klauzula gwarancyjna zastępuje wszelkie stosowane przez klienta w odniesieniu 
do przedmiotu klauzuli warunki ogólne. Gwarancja dotyczy tylko produktów 
sprzedawanych i użytkowanych w Polsce.

Producent gwarantuje, że Produkt jest zgodny z uzgodnioną specyfikacją i że jest 
dostosowany do użytkowania w standardowych warunkach. Gwarancja obejmuje 
ewentualne wady produkcyjne i materiałowe. Producent nie odpowiada za wady wynikłe 
wskutek zwykłego zużycia eksploatacyjnego lub będące wynikiem cech użytego do 
produkcji elementów drewna.

Okres obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy dla użytku komercyjnego i 24 miesiące dla 
użytku prywatnego. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się w momencie zrealizowania dostawy 
produktu do użytkowania końcowego. Jednocześnie jednak Producent nie ponosi jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za wady wynikłe po upływie dwóch (2) lat od dnia realizacji dostawy do klienta.

Nabywca winien prawidłowo dbać o produkt. Przy odbiorze nabywca sprawdza, czy 
produkt jest wolny od wad, jakie mogły wyniknąć w transporcie lub podczas 
magazynowania. Producent nie odpowiada za wady, nieprawidłowości lub braki powstałe 
w transporcie lub wskutek nieprawidłowego magazynowania, błędów montażowych lub 
użytkowania niezgodnie z instrukcja, oraz eksploatacji w pomieszczeniach 
niespełniających zaleceń producenta.

W razie wprowadzenia zmian w produkcie lub nieprzestrzegania przekazanej przez 
producenta instrukcji bez uzyskania zgody producenta, gwarancja wygasa.

Producent może bądź naprawić wadliwy produkt, bądź przekazać klientowi nowy produkt 
zamiast wadliwego. Gwarancja nie obejmuje kosztów ewentualnego demontażu i 
ponownego montażu produktu, ani podobnych kosztów. Produkt uszkodzony należy 
zwrócić na żądanie producenta i pokryć koszty wysyłki.

Przy składaniu roszczeń gwarancyjnych należy podawać numer seryjny i oznaczenie typu, 
jak również opis wady.

Nabywca informuje o wszelkich ewentualnych wadach lub nieprawidłowościach niezwłocznie po ich 
stwierdzeniu. Informację taką należy przekazać w pierwszym rzędzie sprzedawcy 
produktu, autoryzowanej firmie monterskiej lub importerowi.

Producent w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, jak utrata 
wydajności, zysków, kontraktów, korzyści z użytkowania, ani obniżenia przychodów.

Niniejsze warunki obowiązują bezterminowo od 01.04.2019.

Dystrybutor : PUPH Lexis Bryll Michał
ul.Trybowskiego 7/50 
85-796 Bydgoszcz 
www.dobrasauna.pl 
                                                  

Data sprzedaży: Odbiorca:



Pieczęć i podpis sprzedawcy


