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Instrukcja montażu i obsługi
PIEC SAUNOWY KOLIBRI
Numery produktu:
12533K, 12533KR, 12545K, 12545KR
Litery na końcu numeru produktu oznaczają kolor: K =
obudowa czarna, KR = stal nierdzewna

Tabela 1
Nr pieca

Moc
kW

12533K

3,6

12533KR

3,6

12545K

4,5

12545KR

4,5

Napięcie
230V 1N~
400V 3N~
230V 1N~
400V 3N~
230V 1N~
400V 3N~
230V 1N~
400V 3N~

Wym. pomieszczenia
min.-max wysokość
szer. cm
m³
min. cm

Wymiary pieca
gł.
wys.
cm
cm

Ilość
Waga kg kamieni kg

1,5 - 4

190

30

29

59

6,5

12

1,5 - 4

190

30

29

59

6,5

12

3-6

190

30

29

59

6,5

12

3-6

190

30

29

59

6,5

12

MONTAŻ
Ustawianie pieca w pomieszczeniu sauny
W jednej saunie można instalować tylko jeden piec. Otaczających piec ścian nie okładać np. płytą
mineralną ani podobną, ponieważ tego rodzaju okładzina może – wbrew zamierzeniu – powodować
nadmierne nagrzewanie się ściany. Nie obudowywać pieca ściśle. Przy wyborze lokalizacji pieca
uwzględniać bezpieczne odstępy od powierzchni łatwopalnych. Minimalne odległości podano poniżej w
tabeli 2 i na tabliczce znamionowej pieca. Piec można instalować w wnęce ściennej pod warunkiem, że
jej wysokość wynosi przynajmniej 1900 mm. Wymiary te obowiązują dla wszystkich pieców, których
dotyczy niniejsza instrukcja. Jeśli wokół pieca ma powstać poręcz, należy przestrzegać podanych
bezpiecznych odległości.
Tabela 2
Boki i tył
Od podłogi

Minimalne bezpieczne odstępy:
3 cm
Z przodu
15 cm
Od sufitu

10 cm
115 cm

Moc pieca
Niezbędna moc pieca jest uzależniona od kubatury sauny, a ustala się ją po wykończeniu ścian i
wykonaniu termoizolacji. Jeśli w saunie znajdują się materiały ścienne nieizolowane termicznie,
na przykład cegła, beton, luxfer lub płytki ceramiczne, na każdy metr kwadratowy powierzchni
wykonanej z takiego materiału do kubatury należy doliczać 1 m³. Podobnie każdy metr
kwadratowy powierzchni okien musi skutkować doliczeniem jednego kubika do wyniku obliczeń
kubatury pomieszczenia sauny. Otrzymany wynik obliczeń należy porównać z wartościami
kubatur przypisanymi poszczególnym typom pieców.

Montaż pieca w narożniku na ścianie

Mocowania ścienne pieca osadzać na przykład w kącie pomieszczenia (rysunek 1). Piec
wieszać na mocowaniach za znajdujące się w obudowie otwory. W pierwszej kolejności
nakładać dolne otwory na dolne haki mocowania, a następnie tak pochylić piec, by górne
otwory obudowy weszły na haki górne. Górne haki mocowania można dogiąć szczypcami od
strony wewnętrznej (rysunek 2).
Rysunek 1

Mocowanie ścienne 2 szt.
hak górny

Rysunek 2
Doginanie górnych
haków szczypcami
od wewnątrz
obudowy

hak dolny

Montaż czujników termostatu i zabezpieczenia przed przegrzaniem
Czujniki termostatu i zabezpieczenia termicznego
montuje się na ścianie sauny, przy wykorzystaniu
znajdujących się w komplecie obsadek. Czujniki
stanowią zakończenie rurki kapilarnej, znajdują się
wyjściowo w skrzynce przyłączeniowej pieca.
Odmierzyć 25 cm od dolnej krawędzi obsadki do
linii łączenia ściany i sufitu.
Odstęp między czujnikami a ścianą boczną pieca
wynosi 50-100 cm. Zabrania się mocowania czujników
w pobliżu drzwi lub okna. Odstęp między czujnikiem a
ewentualnym otworem wentylacyjnym musi wynosić
przynajmniej 100 cm.
Delikatnie rozpakować czujniki, postępować z nimi
bardzo ostrożnie. Nadmiar rurki kapilarnej włożyć w
formie zwoju między piec a ścianę. Minimalny promień
gięcia wynosi 5 mm.

Podłączenie do sieci elektrycznej
Podłączenie może wykonywać wyłącznie profesjonalny elektryk, posiadający odpowiednie
uprawnienia. Przestrzegać obowiązujących przepisów. Podczas wykonywania podłączenia piec
może już wisieć na ścianie. Przewód pieca podłączyć do gniazdka w ścianie sauny. Gniazdko to
musi posiadać osłonę przeciwrozbryzgową, a jego lokalizacja to maksymalnie 50 cm od podłogi
(rysunek 4). Do wykonania podłączenia stosować przewód w izolacji gumowej typu H07RN-F lub
podobny (60245 IEC 66). UWAGA! Zabrania się stosować przewody w izolacji PCV.
Jeśli przewody podłączeniowe wchodzą do sauny na wysokości ponad 100 cm nad podłogą, ich
odporność termiczna pod obciążeniem musi wynosić przynajmniej 170°C (T170). Urządzenia
elektryczne montowane w saunie na wysokości ponad 100 cm od podłogi muszą posiadać
dopuszczenie do użytkowania w temperaturach przekraczających 125°C (T125).
Listwa przyłączeniowa pieca znajduje się za obudową na dole. Przewód zasilający wprowadzić przez
tył obudowy, uwzględnić zabezpieczenie przed wyrwaniem. Czujniki termostatu i zabezpieczenia
termicznego zamontować na ścianie według instrukcji.
Piec jest fabrycznie przeznaczony do podłączenia do napięcia 230V 1N~. W komplecie z piecem
znajduje się złącze szeregowe, pozwalające w razie potrzeby zmienić zasilanie na 400V 3N~,
podłączenie Y. Piec prawidłowo uziemić z wykorzystaniem przyłącza uziemiającego. Napięcie
zasilania elementów oporowych pieca to 230V.
Klasa ochrony pieca to IPX4. Piec prawidłowo uziemić z wykorzystaniem przyłącza uziemiającego.
W elementach oporowych pieca może się gromadzić wilgoć (np. w magazynie). Może ona
powodować prądy upływowe przy wykonywaniu pomiaru rezystancji pieca. Wilgoć ta znika z pieca po
około dwóch cyklach grzania. Nie podłączać zasilania elektrycznego pieca przez zabezpieczenie
różnicowo-prądowe.
Tabela 3
Numer pieca
12533K /
12533KR
12533KR /
12533KR
12545K /
12545KR
12545K /
12545KR

Przewód zasilania
min.

Moc kW

Napięcie

Bezpieczniki

3,6

230V 1N~

1 x 16 A

3 x 2,5 mm² S

3 x 1200 W

3,6

400V 3N~

3x6A

5 x 1,5 mm² S

3 x 1200 W

4,5

230V 1N~

1 x 20 A

3 x 4 mm² S

3 x 1500 W

4,5

400V 3N~

3 x 10 A

5 x 1,5 mm² S

3 x 1500 W

Elementy oporowe

Schemat elektryczny

NR PIECA

NAPIĘCIE

MOC

BEZPIECZNIKI

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

NR PIECA

NAPIĘCIE

MOC

BEZPIECZNIKI

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZASILANIE
TIMER 8+4 H
KONTROLKA
TERMOSTAT 40-95°C
OGRANICZNIK TEMPERATURY 125-9°C
ELEMENTY OPOROWE 3 szt.

Kamienie do pieca
Należy stosować specjalne kamienie przeznaczone do pieców saunowych.
Kamień ten musi się charakteryzować dobrą odpornością termiczną i
odpornością na gwałtowne zmiany temperatury powodowane polewaniem
wodą. Właściwa frakcja to 5-8 cm. Numer produktu kamieni Misa: 19211,
perydotyt (frakcja 5-8 cm, 25 kg/pudełko). Steatyty dopuszcza się tylko w
warstwie wierzchniej. Zabrania się używania cienkich kamieni ceramicznych o
jednorodnych wymiarach, gdyż przyczyniają się one do przegrzewania
elementów oporowych pieca, i w efekcie do uszkodzenia grzałek. Przed
umieszczeniem w piecu kamienie należy umyć.
Załadunek kamieni prowadzić ostrożnie. Rozpocząć od narożników komory,
układać najpierw kamienie większych rozmiarów. Nie dopuszczać do odkształcenia się grzałek
wskutek styku ze ścianką komory ani z innymi grzałkami. Nie układać kamieni zbyt ciasno. W
komorze należy pozostawić szczeliny na swobodny ruch powietrza. Przepływ powierza służy
ogrzewaniu sauny i jednocześnie chłodzi grzałki, a więc chroni je przed przegrzaniem. Komorę
należy zapełnić do samej góry, ale kamienie nie powinny tworzyć kopuły.

SAUNA
Materiały ścienne i materiał sufitu
Wszelkie powierzchnie ścienne wykonane z materiałów litych (np. cegła, beton, luxfer)
przyczyniają się do powstawania znacznych strat ciepła. Jeśli piec ma działać ekonomicznie,
należy zapewnić odpowiednią termoizolację ścian i sufitu. Za prawidłową termoizolację konstrukcji
ściennych i dachowych w saunie uznaje się warstwę wełny o grubości 100 mm (min. 50 mm).
Warstwę paroizolacji może stanowić np. folia aluminiowa, której krawędzie należy starannie sklejać
taśmą, przy czym folia musi być skierowana błyszczącą stroną ku wnętrzu sauny. Zalecane
wykończenie ścian wewnętrznych to lekki panel (o grubości ok. 12-16 mm). Między paroizolacją a płytą
panelu zostawić szczelinę wentylacyjną o szerokości ok. 10 mm. Między górną krawędzią panelu
ściennego a sufitem również zostawić szczelinę wentylacyjną o szerokości kilku milimetrów.
W razie potrzeby ograniczenia niezbędnej mocy pieca, można rozważyć obniżenie sufitu sauny.
Standardowa wysokość pomieszczenia to 210-230 cm, a minimalna wysokość wewnętrzna to 190
cm. Zaleca się, by wysokość od najwyższej ławki do sufitu wynosiła maksymalnie 110-120 cm.
Wentylacja w saunie
Warunkiem uzyskania prawidłowego komfortu w saunie jest jej prawidłowa wentylacja. W razie braku
wentylacji wymuszonej, zaleca się doprowadzanie powietrza zewnętrznego pod piec rurą o średnicy
ok. 5-10 cm, zaopatrzoną w zawór z możliwością regulacji nastawy. Rurę wyciągową lokalizować w
dolnej części przeciwległej ściany. Pole powierzchni wylotu rury wyciągowej musi być mniej więcej
dwukrotnością pola powierzchni rury podającej powietrze do pomieszczenia. W razie stosowania
wentylacji wymuszonej, zawór powietrza zasilającego należy zlokalizować przynajmniej 50 cm powyżej
pieca. Znajdujące się przy styku ścian i sufitu lub na suficie regulowane wyciągi, posiadające
ewentualnie funkcję mechanicznego wymuszania ciągu, muszą być w czasie nagrzewania sauny i
korzystania z niej zamknięte. Korzysta się z nich tylko przy suszeniu i wietrzeniu sauny po użyciu.

UŻYTKOWANIE PIECA
Uruchamianie pieca z użyciem timera
Przy pierwszym grzaniu należy zapewnić skuteczną wentylację, ponieważ przy pierwszym paleniu piec i
kamienie wydzielają nieprzyjemny zapach. Piec można załączać timerem na 4 godziny, z
zastosowaniem przesunięcia 8-godzinnego. Rysunek 8 przedstawia skalę A-B (czas pracy pieca) i skalę
B-C (czas przesunięcie załączenia). Znajdująca się na piecu kontrolka zaświeca się w momencie
aktywacji jednej lub drugiej skali. Na przykład nastawienie regulatora w położenie 3 na skali A-B
powoduje natychmiastowe rozpoczęcia nagrzewania się pieca. Odłączenie zasilania nastąpi po upływie
3 godzin.
Nastawienie regulatora na przykład w położenie 5 na skali nastawy opóźnienia załączania spowoduje,
że załączenie zasilania nastąpi po upływie 5 godzin (wówczas regulator znajdzie się w pozycji B). Piec
będzie załączony przez 4 godziny (o ile nie zostanie wyłączony ręcznie przed upływem tego czasu). W
obu skalach istnieje możliwość wprowadzania nastaw bezstopniowych. Timer można wyłączyć przed
osiągnięciem zadanego czasu. Ustawienie regulatora na zero powoduje zgaśnięcie kontrolki.

Rysunek 8

B

Regulacja temperatury
Żądaną temperaturę ustawia się przy użyciu regulatora termostatu. Termostat załącza zasilanie
pieca do momentu osiągnięcia nastawionej temperatury. Następnie termostat na przemian
załącza i wyłącza zasilanie na tyle, na ile to konieczne do utrzymania zadanej temperatury.
Regulator termostatu należy ustawić w żądane położenie, odpowiadające optymalnej do
korzystania z sauny temperaturze. Przy pierwszym grzaniu zaleca się nastawić regulator w
położenie środkowe. Przy kolejnych grzaniach można zmieniać nastawy termostatu w górę i w
dół, co pozwoli się zorientować, jaka nastawa daje największy komfort.
Zabezpieczenie termiczne (przed przegrzaniem)
Jeśli wskutek awarii lub zakłóceń temperatura w saunie wzrośnie do poziomu niebezpiecznego,
układ zabezpieczający odłącza zasilanie grzałek. Po ostygnięciu pomieszczenia do zwykłego
poziomu można przywrócić piec do stanu prawidłowego. Do tego celu służy otwór w panelu
sterującym. Reset pieca polega na zdecydowanym wciśnięciu przycisku zerowania małym
śrubokrętem. Jeśli zabezpieczenie przed przegrzaniem uruchomi się ponownie, przyczyną jest
awaria inna niż chwilowa. Diagnostykę i naprawę może prowadzić tylko profesjonalny elektryk.

Woda do polewania pieca
Do polewania kamieni używać tylko wody czystej, spełniającej wymagania jakościowe dla wody
przeznaczonej do użytku w gospodarstwie domowym. Do czynników oddziałujących na jakość wody
zalicza się między innymi zawartość próchnicy (zalecana: poniżej 12 mg/l), zawartość żelaza
(zalecana: poniżej 0,2 mg/l), twardość: najważniejsze składniki to mangan (Mn) (zalecana zawartość:
poniżej 0,05 mg/l) i wapno (Ca), którego zalecana zawartość wynosi poniżej 100 mg/l. Nie należy
stosować w saunie wody zawierającej próchnicę (np. wody jeziornej), gdyż powoduje to powstawania
osadów. Bezwzględnie zabronione jest polewania kamieni w saunie wodą morską.
Zakłócenia działania
Jeśli piec się nie nagrzewa, należy sprawdzić następujące elementy:
- czy załączono zasilanie elektryczne
- czy timer nastawiono w zakresie 1-4 h, w którym piec ma się nagrzać
- czy termostat został nastawiony na poziom wyższy od temperatury w saunie
- bezpieczniki zasilania pieca
- czy nie zadziałało zabezpieczenie termiczne
Okres gwarancji wynosi jeden rok, licząc od dnia realizacji dostawy pieca. Gwarancja obowiązuje w
Finlandii. Ujawnione w toku okresu gwarancyjnego nieprawidłowości wynikłe z wad materiałowych lub
błędów robocizny zostają naprawione nieodpłatnie. Reklamacje należy zawsze składać w sklepie, w
którym piec został zakupiony. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowości powstałych wskutek
przeprowadzenia instalacji i / lub użytkowania pieca niezgodnie z instrukcją.
CZĘŚCI ZAMIENNE
W razie potrzeby wymiany części, należy najpierw sprawdzić numer pieca (numer wyrobu) na tabliczce
znamionowej (np. 12533K). Części zamienne zamawiać z podaniem tego numeru.

Sprzedawca:

UWAGA!
Użytkowanie pieca z niedopełnioną
kamieniami komorą grozi pożarem.
Nie oznacza to jednak, że
zagrożenie stanowi luźne
ułożenie kamieni w komorze.
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