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1 Bezpečnost  

1.1 Vysvětlení symbolů  

Výstražná 
upozornění  

Výstražná upozornění jsou v tomto návodu označeny symboly. Tato 
upozornění jsou uváděna signálními slovy, která vyjadřují rozsah 
ohrožení. 

Bezpečnostní upozornění a pokyny je bezpodmínečně nutné respektovat 
a neustále jednat rozvážně, aby nedošlo k úrazům, újmě na zdraví osob 
ani k poškození věcí. 

 

 

 

NEBEZPEČÍ! 
... poukazuje na bezprostředně hrozící nebezpečnou 
situaci, která může mít za následek smrt nebo těžké úrazy, 
pokud se jí nezamezí. 

 

 

 

 

VÝSTRAHA! 
... poukazuje na možnou nebezpečnou situaci, která může 
mít za následek smrt nebo těžké úrazy, pokud se jí 
nezamezí. 

 

 

 

 

OPATRNĚ! 
... poukazuje na možný vznik nebezpečné situace, která 
může mít za následek drobné nebo lehké úrazy, pokud se jí 
nezamezí. 

 

 

 

 

POZOR! 
... poukazuje na možný vznik nebezpečné situace, která 
může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí. 

 

 

Tipy  
a doporučení 

 

UPOZORNĚNÍ! 

... zdůrazňuje užitečné tipy a doporučení a také informace k 
efektivnímu a bezporuchovému provozu. 
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1.2 Požadavky na pracovníky obsluhy a odborné pracovníky 

Tento přístroj smí používat děti od 8 let a dále osoby se sníženými 
psychickými, senzorickými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem 
znalostí a zkušeností pouze pod dozorem nebo pokud byli poučeni o 
bezpečném používání přístroje a pokud chápou hrozící nebezpečí. Děti 
si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět 
děti bez dozoru. 

Před prvním zapnutím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k provozu! 
Předpokladem bezpečné obsluhy a bezpečné práce je dodržování všech 
uvedených bezpečnostních a manipulačních pokynů. 

Nejste-li si jisti, obraťte se na své oddělení zákaznických služeb. 

Nedostatečn
á kvalifikace 

 

VÝSTRAHA! 
Nebezpečí úrazu v důsledku nedostatečné 
kvalifikace! 
Nesprávná manipulace může mít za následek vážné úrazy 
osob a vznik hmotných škod. 

Proto platí: 

Není-li uvedeno jinak, montáž, instalaci, uvedení zařízení 
do provozu a také odstraňování závad, práce údržby a 
opravy smí provádět výhradně kvalifikovaní pracovníci. 

 

 

1.3  Použití k určenému účelu  

Řídicí jednotky saun FASEL řady FCU1x00 jsou podle varianty 
určeny výhradně k ovládání a řízení saunových kabin a saun s 
parní lázní. Použití těchto ovládacích zařízení je dovoleno 
pouze v domácnostech.  
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Použití  
k určenému 
účelu  

VÝSTRAHA! 
Nebezpečí v důsledku použití v rozporu se 
stanoveným účelem! 

Jakékoli použití nad rámec stanoveného účelu nebo jiné 
využití ovládání saun může mít za následek vznik 
nebezpečných situací. 

Proto platí: 

– Ovládání saun používejte výhradně v souladu s jejich 
určením. 

– Ovládání saun je dovoleno provozovat pouze v prostředí 
s odpovídajícím rozsahem teplot a vlhkosti. 

– Všechny údaje v návodu k obsluze a k montáži je nutno 
striktně dodržovat. 

 

Nároky jakéhokoliv druhu z důvodu škod vzniklých v důsledku použití v 
rozporu se stanoveným účelem jsou vyloučeny. Za veškeré škody 
způsobené používáním přístroje v rozporu s určením ručí výhradně 
provozovatel. 

1.4 Změny a přestavby 

Změny a přestavby ovládání saun resp. instalace přístroje mohou mít za 
následek nepředvídatelná rizika. 

Před jakýmikoli technickými změnami a rozšířeními ovládání saun je 
nutné vyžádat si písemný souhlas výrobce. 

1.5 Bezpečnost práce a zvláštní nebezpečí   

Zde uvedené bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění v dalších 
kapitolách tohoto návodu respektujte, minimalizujete tak nebezpečí 
ohrožující zdraví a zabráníte vzniku nebezpečných situací. 

 

Následující upozornění jsou určena k zajištění vaší bezpečnosti a 
bezpečnosti zařízení, a proto je respektujte a dodržujte: 
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Elektrické 
napětí 

 

NEBEZPEČÍ! 
Nebezpečí vyvolané elektrickým napětím! 
Při dotyku součástí pod napětím hrozí bezprostřední 
ohrožení života. 

Poškození izolace nebo jednotlivých součástek může být 
životu nebezpečné. 

Proto platí: 

– Připojovací síťové vedení musí být vybaveno zařízením 
k odpojení od sítě s pojistkou se vzdáleností mezi 
kontakty při odpojení v souladu s podmínkami připojení 
přepěťové kategorie III pro plné odpojení. 

– Před zahájením jakýchkoliv prací na elektrickém zařízení 
musíte elektrické zařízení vypnout (vypnout pojistku od 
rozvodné skříně) a zajistit před opětovným zapnutím. 
Zkontrolujte, zda je zařízení bez napětí! Před otevřením 
skříně třeba ovládací přístroj odpojit od sítě.  

– V případě poškození izolace okamžitě odpojte napájecí 
napětí a zajistěte opravu. 

– Práce na elektrickém zařízení smí provádět výhradně 
kvalifikovaní elektrikáři. 

– Pojistky nikdy nepřeklenujte a ani neuvádějte mimo 
provoz. 

– Při výměně pojistek vždy respektujte správný údaj o 
intenzitě proudu. 

– Zabraňte kontaktu vlhkosti s díly pod napětím, takový 
kontakt může mít za následek zkrat. 

 

VÝSTRAHA! 

Jestliže vznikne na spotřebiči o jmenovitém napětí 
230V/400V zkrat, může vysoký zkratový proud svařit 
kontakt relé. Jestliže bude přístroj před odstraněním 
kontaktu znovu zapnut, může se svařit také kontakt 
bezpečnostního relé. Toto způsobí trvalý provoz 
spotřebiče. Vypněte pojistkový automat v rozvodné 
skříni. Zašlete přístroj ke kontrole/opravě zpět do 
výrobního závodu. 

 

 

Nevhodná 
obsluha 

 

VÝSTRAHA! 
Nevhodná obsluha může mít za následek těžké 
úrazy. 
Proto platí: 

– Přečtěte si návod k provozu a respektujte ho. 
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1.6 Bezpečnost a pokyny  

Elektrické 
napětí 

 

NEBEZPEČÍ! 
Nebezpečí vyvolané elektrickým napětím! 
Při dotyku součástí pod napětím hrozí bezprostřední 
ohrožení života. 

Proto platí: 

– Ovládací jednotku smí otevírat jedině oprávněný 
kvalifikovaný elektrikář. 

– Práce na elektrickém zařízení smí provádět výhradně 
kvalifikovaní elektrikáři. 

 

 

Nebezpečí 
požáru 

 

VÝSTRAHA! 
Nebezpečí úrazu v důsledku požáru! 
Předměty na topení nebo v jeho blízkém okolí mohou 
vyvolat požár a v důsledku toho způsobit úrazy. 

Proto platí: 

– Topení a blízké okolí topení vždy musí být volné bez 
jiných předmětů. 

 

 

Poškození  
zdraví 

 

VÝSTRAHA! 
Nebezpečí úrazu v důsledku zakrytí teplotního 
snímače! 
Zakrytí teplotního snímače může mít za následek zvýšení 
teplot. Tato zvýšená hodnota může mít za následek 
poškození zdraví nebo těžké úrazy. 

Proto platí: 

– Snímač teploty nezakrývejte. 

– Je třeba zaručit volnou cirkulaci vzduchu. 
 

  

2 Podmínky okolního prostředí  

Označení Typ 

 Řada FCU1x00 

Teplota prostředí 0 až +40 °C 

Rel. vlhkost vzduchu max. 80 % RV bez kondenzace 
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3 Konstrukce a funkce 

3.1 Funkce  

Podle varianty je ovládací jednotka vhodná do následujících forem lázní: 

 Sauna 

 Sauna s parní lázní 

 

3.1.1 Sauna  

Je-li forma lázně "Sauna", kabina se na požadovanou teplotu zahřívá kamny. K dalšímu 
udržování požadované teploty v kabině přístroj zapíná a vypíná kamna podle potřeby. 

Dokud kamna topí, blikají v indikaci stavu zařízení topná vedení . Při dosažení 
požadované teploty zůstane indikace topných vedení trvale rozsvícená. 

 

3.1.2 Sauna s parní lázní (pouze FCU1200)  

Je-li forma lázně "Sauna s parní lázní", kabina se na požadovanou teplotu zahřívá 
kamny. Navíc se pomocí odpařovače vytváří požadovaná vlhkost vzduchu. 

Dokud odpařovač produkuje páru, bliká v indikaci stavu zařízení symbol páry . Po 
uplynutí doby trvání parní lázně se spustí program sušení. 

3.1.3 Program sušení po sauně s parní lázní (pouze FCU1200)  

Uplynutí programu sušení uFCU1200 řídicího přístroje, indikace stavu : 

1. Zbývající doba je nastavena (maximálně) na 2:00 hodiny; kamna ohřívají všemi 3 fázemi 
a na 5 minut se zapne ventilátor. 

2. Kabina se ohřeje na teplotu sušení (82 °C). 

3. Po dosažení teploty sušení se zbývající doba nastaví na 30 minut, opět se zapne 
ventilátor a po dobu sušení se teplota udržuje na konstantní úrovni. 

4. Po uplynutí zbývající doby, nejpozději po 2 hodinách, se kamna a ventilátor automaticky 
vypnou. 

 



 Obsluha  
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3.2 Ovládací a zobrazovací prvky  

3.2.1 FCU1000 / FCU1200 

 

 
ZAP (230V) 

VYP (230V) 

   SVĚTLO 

 

 

3.2.2 Výklad obsahu displeje FCU1x00 

    

 

4 Obsluha 

4.1 Ovládací tlačítka a nastavení řízení sauny 

TEPLOTA 

Každým stiskem tlačítka se 
teplota zvyšuje; po dosažení 
stupně 9 přejde přístroj na 

stupeň 1. 

DOBA OHŘEVU 

Každým stiskem tlačítka se 
prodlužuje doba ohřevu o 15 
minut; při dosažení doby 6:00 
přejde přístroj na dobu 0:15 

minut. 

VLHKOST 

Každým stiskem tlačítka se 
vlhkost zvyšuje; po dosažení 

stupně 9 přejde přístroj na 
stupeň 1. 

      

  Pouze u přístroje FCU1200 

   

FORMA LÁZNĚ 

spuštění/zastavení 

OSVĚTLENÍ V KABINĚ 

rozsvítit/zhasnout 

FORMA LÁZNĚ 

změnit 
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4.2 Zapnutí a vypnutí řídicí jednotky sauny 

4.2.1 Ovládání sauny – zapnutí 

 Zajistěte, aby kamna, bezprostřední okolí a snímač byly bez jiných předmětů. 

1. Ovládání sauny – zapínání spínačem "ZAP (230 V)" 

2 Formu lázně vyberte tlačítkem .  

3. Zobrazí se požadovaná teplota a případně požadovaná vlhkost naposledy vybrané 
formy lázně. 

4. Spusťte tlačítkem .   
 
 

4.2.2 Ovládání sauny – vypnutí 

 Některá forma lázně je aktivní. 

1. Stiskněte tlačítko . 

Forma lázně je neaktivní. 

2. Ovládání sauny vypněte vypínačem "VYP (230 V)".  
 

 
 

 

POZOR! 

Předčasné poškození elektronických součástek v důsledku 
opakovaného nežádoucího vypínání! 

Proto platí: 

– Ovládání sauny vypínejte podle popisu. 
 

 

 
 

 

POZOR! 
Poškození kabiny například plísní v důsledku předčasného vypnutí 

funkce sušení   !  

Po uplynutí doby formy lázně "Sauna s parní lázní" se kabina podle 
směrnic německého svazu pro sauny automaticky vysuší.  

Tato funkce slouží k prevenci poškození kabin například růstem plísní. 

Proto platí: 

– Funkci sušení neukončujte předčasně. 

– Funkce sušení smí být ukončena jedině v případě, že je kabina poté 
provozována formou lázně "Sauna".  

– Pokud byla funkce sušení přerušena nedopatřením, zobrazí se na 

displeji hlášení  . Funkci sušení spusťte znovu stisknutím 

tlačítka . 
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5 Údržba  

Ovládací jednotky saun nevyžadují údržbu. 

5.1 Čištění 

Agresivní čisticí  
a pomocné 
prostředky 

 

 

POZOR! 
Je možné poškození přístroje! 

Agresivní čisticí a pomocné prostředky mohou poškodit nebo zničit 
součástky a elektrické kabely. 

Proto platí: 

– Nepoužívejte žádné čisticí a pomocné prostředky s agresivními 
složkami. 

 

 

 1. Vypněte ovládací přístroj a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí (vypněte 
pojistkový automat). 

2. Skříň čistěte pouze zvenčí vlhkou utěrkou. Je zakázáno otevírat plášť přístroje. 
   

 

6 Poruchy   

6.1 Bezpečnost  

Všeobecné 
informace 

 

 

VÝSTRAHA! 
Při nesprávném odstraňování závad vzniká nebezpečí úrazu! 

Nevhodné odstraňování závad může mít za následek těžké nebo 
smrtelné úrazy. 

Proto platí: 

– V případě poruchy vypněte ovládací jednotku, odpojte ji od elektrické 
sítě a zajistěte ho proti opětnému zapnutí. Kontaktujte oddělení 
zákaznických služeb. 

– Není-li uvedeno jinak, smí být odstraňování poruch prováděno pouze 
kvalifikovaným personálem. 

– Před zahájením práce zajistěte dostatek prostoru k provádění 
montáže. 

– Dbejte na pořádek a čistotu v místě montáže! Volné díly a nářadí 
ležící na sobě nebo v okolí jsou zdrojem nehod. 

– Jestliže byly vyměněny součástky: Dbejte na správnou montáž 
náhradních dílů. Znovu řádně namontujte všechny upevňovací prvky. 
Používejte výlučně originální náhradní díly. 

– Před opětovným zapnutím se ujistěte, zda jsou všechny kryty 
správně instalovány. 

 

 

 
 

 

VÝSTRAHA! 

Jestliže vznikne na spotřebiči o jmenovitém napětí 230V/400V zkrat, 
může vysoký zkratový proud svařit kontakt relé. Toto může způsobit 
trvalý provoz spotřebiče. Vypněte pojistkový automat v rozvodné skříni. 
Obraťte se na zákaznický servis. 
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6.2 Zprávy a hlášení na displeji 

 

 

Hlášení/pokyny Možné příčiny Opatření Pověřený 
personál 

Nedostatek vody 

 

Odpařovač bez vody Vodu doplňte do odpařovače podle 
návodu k provozu odpařovače. 

Obsluha 

Funkce sušení 
byla ukončena 
 

 

 

Po uplynutí doby formy 
lázně "Sauna s parní 
lázní" se kabina 
automaticky vysuší, aby 
nedošlo k růstu plísně. 
Tato funkce sušení byla 
předčasně přerušena. 
 

Funkci sušení znovu spusťte stisknutím 

tlačítka , nebo potvrďte hlášení a 
poté spusťte program saunování. 
 

Obsluha 

 
 

blikající 

Interní teplota přístroje je 
příliš vysoká 

Vypněte kamny řídicí jednotky 

 

6.3 Potvrzení hlášení 

1. Odstraňte příčinu poruchy.  

2.  - Tlačítko stiskněte na přibližně na 2 sekundy. Hlášení zmizí. 

 



 Odstavení z provozu a likvidace  
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6.4 Poruchová hlášení  

Vyskytne-li se během provozu chyba, zobrazí se na displeji číslo chyby. 

 

Zde jsou popsány možné příčiny poruch a opatření k jejich odstranění. 

Jestliže jde o příčinu, kterou nemůže odstranit koncový uživatel, poznamenejte si číslo 
chyby a obraťte se na svého servisního technika. 

Č. Porucha Možné příčiny Odstraňování poruch Pověřený 
personál 

E 10 Okruh STB 
otevřený 

Spojení k teplotnímu 
omezovači (STB) je 
přerušeno nebo byla 
teplotní pojistka 
zničena příliš vysokou 
teplotou. 

 Zkontrolujte STB. 

 Zkontrolujte kabel. 

 Zkontrolujte svorky 29 a 30. 

 

Odborný 
elektrikář/servis
ní technik 

E 20 Zkrat snímače 
kamen 

Snímač kamen - zkrat  Zkontrolujte kabel. 

 Zkontrolujte svorky 27 a 28. 

Odborný 
elektrikář/servis
ní technik 

E 21 Přerušení snímače 
kamen 

Přerušení kabelu 
snímače kamen 

Svorky kontaktů 

 Zkontrolujte kabel. 

 Zkontrolujte svorky 27 a 28. 

Odborný 
elektrikář/servis
ní technik 

E 1- Chyba I²C Chyba na sběrnici I²C Vypněte síťové napájení, 
počkejte po určitou dobu, 
zapněte je; jestliže se chyba 
znovu objeví, obraťte se na 
servisního technika 

Servisní technik 

 

6.5 Potvrzení poruchových hlášení 

1. Odstraňte příčinu poruchy.  

2.  - Tlačítko stiskněte na přibližně na 2 sekundy. Hlášení zmizí. 

 

 

7 Odstavení z provozu a likvidace   

 

 Ovládání sauny nelikvidujte s domovním odpadem. 

 Řídicí jednotku zlikvidujte podle právě platných místních předpisů. 

 
 



 Všeobecné informace 
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8 Všeobecné informace  

8.1 Omezení platnosti ručení  

Všechny údaje a pokyny v tomto návodu byly sepsány s ohledem na platné normy a 
předpisy, aktuální stav technického vývoje a na základě našich dlouholetých poznatků a 
zkušeností.  

Výrobce nepřebírá žádné záruky za škody vzniklé z následujících důvodů: 
 

 Nerespektování návodu k obsluze a montáži 

 Používání v rozporu s určením 

 Svévolné změny a přestavby 

 Technické změny 

 Použití vlastních montážních prostředků (přípustné jsou pouze montážní prostředky 
dodávané se zařízením) 

 Použití nepřípustných náhradních dílů a dílů podléhajících opotřebení 

Skutečný rozsah dodávky se může lišit od zde popsaného výkladu a zobrazení u 
zvláštních provedení, při využití dalšího přípustného příslušenství nebo v důsledku 
nejnovějších technických změn.  

V ostatním platí povinnosti a závazky dohodnuté v dodavatelské smlouvě, všeobecné 
obchodní podmínky a také dodací podmínky výrobce a zákonná ustanovení a předpisy 
platné ke dni uzavření smlouvy. 

Záruka  Doba záruky poskytované výrobcem začíná expedicí výrobcem a činí 24 měsíců. 
Termín expedice lze zjistit podle čísla zařízení na typovém štítku.  

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za žádné přísliby záruky odchylující se od 
tohoto ustanovení. Nároky plynoucí ze záruky musí být uplatněny u výrobce nebo 
prodejce saunovacího zařízení. 

 

8.2 Autorská práva  

 
 

 

UPOZORNĚNÍ! 

Obsahové údaje, texty, výkresy, obrázky a další vyobrazení jsou 
chráněny autorskými právy a podléhají ochraně průmyslovými 
ochrannými právy. Jakékoli zneužití je sankcionováno. 

 

Rozmnožování návodu v jakékoli podobě – i jen zčásti – a také využití nebo sdělení 
obsahu návodu k jiným než interním účelům je bez písemného souhlasu výrobce 
zakázáno. 

 

8.3 Obsah dodávky  

Obsah dodávky je uveden v dodacím listu.  

 
 



 Prohlášení o shodě  
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8.4 Náhradní díly   

 
 

 

OPATRNĚ! 
Nebezpečí úrazu použitím nesprávných náhradních dílů! 

Nesprávné nebo vadné náhradní díly mohou být příčinou poškození, 
závad nebo kompletního výpadku stroje a mohou také narušit 
bezpečnost. 

Proto platí: 

– Používejte pouze originální náhradní díly výrobce. 

– Opravy ovládacího přístroje smí provádět pouze školení kvalifikovaní 
pracovníci. 

 

Náhradní díly objednávejte u zhotovitele nebo prodejce saunovacího zařízení. Adresa 
viz faktura, dodací list nebo zadní strana tohoto návodu. 

 

8.5 Služby zákazníkům  

Technické informace vám poskytne váš prodejce nebo zhotovitel saunovacího zařízení. 

Adresa viz faktura, dodací list nebo zadní strana tohoto návodu. 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ! 

K rychlému vyřízení záležitostí si před zavoláním poznamenejte údaje z 
typového štítku a dále typ, sériové číslo, variantu atd. 

 

 

 

9 Prohlášení o shodě 
Aktuální prohlášení o shodě najdete v internetu na adrese www.fasel-gmbh.de v části 
„Řídicí přístroje pro Wellness, sauny a lázně“ v části „Servis / Ke stažení“. 

 
 
 



 Montážní návod  
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10 Montážní návod 

10.1 Požadavky na kvalifikované pracovníky 

Není-li uvedeno jinak, montáž, instalaci, uvedení zařízení do provozu a také 
odstraňování závad a opravy smí provádět výhradně kvalifikovaní pracovníci. 

 Kvalifikovaní pracovníci  
jsou na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností a také znalosti 
příslušných ustanovení schopni provádět jim svěřené práce a samostatně rozpoznat 
možná nebezpečí a zamezit jim. Kromě toho je nutno dobře znát způsob zacházení 
s díly ohroženými elektrostatickým výbojem. 

 Kvalifikovaní elektrikáři 
jsou na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností a také znalosti 
příslušných norem a ustanovení schopni provádět svěřené práce na elektrických 
zařízeních a samostatně rozpoznat možná nebezpečí a zamezit jim. 
V Německu musí kvalifikovaný elektrikář splňovat ustanovení předpisu prevence 
nehod BGV A3 (například mistr elektrikářů provádějících instalaci). V ostatních 
zemích platí odpovídající předpisy. Je třeba dodržovat platné předpisy v jednotlivých 
zemích. 

 

11 Technické údaje  

11.1 Vedení 

Označení  Typ 

  FCU1x00 

Vedení k připojení k 
elektrické síti 

Typ / průřez /  
počet žil 

H07RN-FG2,5  
(těžké vedení s pryžovou izolací o průřezu 2,5 mm2) 
Síťová přívodní vedení musí mít polychloropenové 
opláštění a nesmí být lehčí než těžká pružná vedení s 
polychloropenovým pláštěm. 

Signálová vedení snímačů Typ  Při větší vzdálenosti: LiYCY  
(pružné odstíněné vedení) 

 Uvnitř kabiny:  
odolné proti teplu, nejméně 150 °C Okolní teplota  
(= 180°C provozní teplota) 

Průřez  Viz schéma elektrického zapojení. 

počet 
vodičů/žil 

 Viz schéma elektrického zapojení. 

Vedení 230 / 400 V k 
připojení kamen, 
odpařovače, ventilátoru, 
osvětlení  

Typ odolávající teplu, nejméně 150 °C Okolní teplota 

(= 180°C provozní teplota) 

Průřez  Viz schéma elektrického zapojení. 

počet 
vodičů/žil 

 Viz schéma elektrického zapojení. 

 



 Technické údaje  
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11.2 Napětí a spínané výkony spotřebičů 

Označení Typ 

 FCU1x00 

Jmenovité napětí 400 V 3 N ~ 50 Hz 

Kamna 3x 230 V~ max. 3 x 3 kW (spínací proud max. 30 A na dobu 5 ms) 

Odpařovač 1) 230 V~ max. 3 kW (spínací proud max. 30 A na dobu 5 ms) 

FLE-STB 
2) 230 V~ max. 60 W 

Ventilátor 1) 230 V~ max. 120 W (spínací proud max. 10 A na dobu 5 ms) 

Osvětlení v kabině 230 V~ max. 120 W (spínací proud max. 10 A na dobu 5 ms) 

Světlo na čištění 230 V~ max. 120 W (spínací proud max. 10 A na dobu 5 ms) 

1) Jedině u ovládacích jednotek s formou lázně "Sauna s parní lázní" (řada FCU1200) 

 

 

11.3 Obecné informace 

Označení Jednotka Typ 

  FCU1x00 

Rozměry základního 
přístroje 

[mm] (V x Š x H)  241 x 212 x 57 

Zdroj napětí [V AC / Hz] viz typový štítek 

Bezpečnostní vypnutí: [°C] Poškození snímače (při přibližně 138 °C) 
Zkrat snímače (při přibližně -25 °C) 
Bezpečnostní teplotní omezovač (při přibližně 140 °C, 
v souladu s normou DIN EN 60335-2-53, odstavec 19) 

teplota prostředí [°C] 0 až +40 

Rel. vlhkost vzduchu [% RV] max. 80 % RV bez kondenzace 

Krytí [–] viz typový štítek 

 

11.4 Skladování 

Skladování Neskladujte na volném prostranství, skladujte v suchu a bezprašném 
prostředí, nevystavujte působení agresivních médií ani přímému 
slunečnímu záření. Zamezte působení mechanických otřesů 

Skladovací podmínky –10 až +60 °C, vlhkost vzduchu max. 80 %, nekondenzující 



 Montáž  
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12 Montáž 

12.1 Věnujte pozornost ochraně proti elektrostatickým výbojům 

 
 

 

POZOR! 

Věnujte pozornost ochraně proti elektrostatickým výbojům! 

Z důvodu ochrany proti elektrostatickým výbojům se nedotýkejte 
elektricky vodicích dílů; proto se při montáži desky s plošnými spoji 
dotýkejte jen plastového krytu nebo bočních hran desky! 

Také spojovacího kabelu k desce se dotýkejte jen za konektor, 
kontaktních ploch se nedotýkejte. 

Proto platí: 

– Přijměte odpovídající bezpečnostní preventivní opatření. Jako 
minimální ochranné opatření se vždy před dotykem nejdříve dotkněte 
uzemněného kovu. 

 

 

12.2 Montáž řídicí jednotky FCU1x00 

Montáž Řídicí jednotku lze namontovat přímo na vnější stranu kabiny nebo na jiné místo, ovšem 
nikdy ne do kabiny. 

Řídicí přístroj smí být ve všech směrech umístěn ve vzdálenosti nejméně 5 cm od stěn 
nebo jiných zařízení. K ostatním elektrickým přístrojům dodržujte vzdálenost 10 cm. 

Řídicí přístroj musí být namontován tak, aby byl kdykoli přístupný! (Např. k servisním 
účelům, výměně dílů podléhajících opotřebení, pojistek atd.) 

 

12.3 Montáž teplotního snímače 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ! 

Teplotní snímač musí být upevněn tak, aby ho neovlivňoval chladný 
vzduch proudící do kabiny (dveřmi nebo oknem). 

 

 
 

Rozměry  
teplotního 
snímače  

 

 

 Snímač teploty kamen s bezpečnostní teplotní pojistkou (STB 141 °C +0/-5 °C) (FCU-
SENSOR-OVEN-A) 



 Montáž  
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Místo montáže 

Snímač kamen 

 

 Snímač teploty kamen 

 I.) Stojací kamna, popř. kamna na stěnu 
Není-li výrobcem kamen předepsáno jiné umístění, montáž na stěnu za saunovými kamny 

(uprostřed saunových kamen) ve vzdálenosti 20 cm pod stropem. 

 II.) Kamna pod lavici 
Systém s 1 snímačem U1: Není-li výrobcem kamen předepsáno jiné umístění, montáž na 

stěnu za saunovými kamny (uprostřed saunových kamen) ve vzdálenosti 20 cm pod stropem 

a dodatečně STB (bezpečnostní omezovač teploty) U2 5 cm pod krycí mřížkou vzduchové 

šachty. 

 Je třeba zajistit volnou cirkulaci vzduchu. 

 Snímač nemontujte v bezprostřední blízkosti dveří nebo okna. 

 Tyto polohy snímačů představují jen doporučení pro standardní kabiny. 
 

 

Montáž  
a elektrické 
připojení 

 

1. Signálové vedení snímače odolávající teplotám veďte přes 
příslušnou průchodku vedení otvorem v upevňovací desce. 

2. Upevněte kabelovou sponu k odlehčení tahu kabelu. 

 

 

3. Upevňovací desku přišroubujte pomocí šroubů v dodávce. 
Dbejte, aby nápis „Top“ na zadní straně upevňovací desky 
směřoval nahoru. Bude-li upevňovací deska namontována 
nesprávně obráceně, nahromaděná voda nebude moci 
odtékat. 

 

 

4. Signálové vedení snímače připojte k desce podle schématu 
elektrického zapojení. 

 

 

5. Desku vložte do jedné poloviny pouzdra. Dbejte na zářezy v 
desce snímače. 

6. Polovinu krytu s deskou nasuňte ze strany na upevňovací 
desku. Dbejte na zářezy v upevňovací desce. 

 

 

7. Druhou polovinu krytu s deskou nasuňte ze strany na 
upevňovací desku a desku. 

8. Poloviny krytu sešroubujte pomocí šroubů v dodávce. 

 



 Elektrická přípojka  
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13 Elektrická přípojka 

13.1 Elektromagnetická porucha 

Elektromagneti
cká porucha 

 

 

POZOR! 
Elektromagnetické poruchy mohou vést k chybné funkci řídicího 
přístroje i ke zničení součástí. 

Řídicí přístroj je koncipován a schválen k použití v domácnosti (a 
profesionálně). Provoz za jiných elektromagnetických podmínek může 
mít za následek poruchy nebo chybnou funkci. 

V případě chybných funkcí v důsledku elektromagnetického rušení jde 
výhradně o rušení působící na přístroj zvenku. 

Dodržujte následující body: 

– Signálová vedení veďte odděleně od síťových přívodů a vedení ke 
spotřebičům. 

– Spotřebiče (například svítidla, čerpadla, relé a stykače) připojené k 
řídicí jednotce nesmí vysílat nepřípustně vysoké rušení. Při připojení 
indukčních přístrojů (například magnetický ventil, spínací stykač, 
transformátor, tlumivka nebo motor) je třeba daný spotřebič odrušit. 

 

 
 

13.2 Připojení řídicího přístroje, spotřebiče a snímače 

 1. Přívodní síťové vedení připojte k řídicí jednotce podle schématu elektrického 
zapojení.  

2. Spotřebič 230/400 V připojte k řídicí jednotce podle schématu elektrického 
zapojení.  

3. Snímač připojte k řídicí jednotce podle následujících vyobrazení. 

4. Stínění položte k PE podle schématu elektrického zapojení. Jestliže dojde k poruše 
na PE, stínění nepokládejte. 

 

Přitom respektujte následující body: 

 Technické údaje přívodních síťových vedení, vedení ke spotřebičům a signálová 
vedení. 

 Vedení položte tak, aby byla pro uživatele kabiny nedostupná. Pokud by to bylo 
nemožné, opatřete vedení odpovídajícím odlehčením tahu. 

 Všechny ochranné vodiče položte ke sběrné liště PE. 

 

 

Schéma 
elektrického  
připojení – 
snímač 

 

 



 Uvedení do provozu  
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13.3 Schéma elektrického zapojení 

Elektrické 
napětí 

 

 

NEBEZPEČÍ! 
Nebezpečí vyvolané elektrickým napětím! 

– Před prováděním údržby odpojte všechny póly řídicí jednotky od sítě! 

– Elektrické zařízení vypněte (vypnout pojistku v rozvodné skříni) a 
zajistěte před opětovným zapnutím. Zkontrolujte, zda je zařízení bez 
napětí!  

 

 
 Ventilátor Světlo Topný systém Odpařovač   Snímač kamen 

 

14 Uvedení do provozu 

14.1 Kontrola před prvním uvedením do provozu 

 Po elektrickém připojení řídicí jednotky sauny a snímače zkontrolujte následující body: 

 Souhlasí napájecí napětí s údaji na typovém štítku přístroje? 

 Byly dodrženy specifikace kabelů podle schématu elektrického zapojení? 

 Je řídicí přístroj připojen v souladu se schématem elektrického zapojení? 

 Je snímač připojen v souladu se schématem elektrického zapojení? 

 Jsou všechny šrouby správně utaženy? 

 



 Uvedení do provozu  
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14.2 Zapnutí a vypnutí řídicí jednotky sauny 

Před zapnutím si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny a 
respektujte je.  
 

 

VÝSTRAHA! 
Jestliže vznikne na spotřebiči o jmenovitém napětí 230V/400V 
zkrat, může vysoký zkratový proud svařit kontakt relé. Jestliže 
bude přístroj před odstraněním kontaktu znovu zapnut, může se 
svařit také kontakt bezpečnostního relé. Toto způsobí trvalý 
provoz spotřebiče. Vypněte pojistkový automat v rozvodné skříni. 
Zašlete přístroj ke kontrole/opravě zpět do výrobního závodu. 

 

14.3 Kontrola funkce řídicího přístroje saun a spotřebičů 

  Zkontrolujte bezpečnostní vypnutí. K tomuto účelu přerušte za provozu sauny okruh 
STB přímo na snímači kamen. Topný systém se musí automaticky vypnout. Na 
displeji se zobrazí odpovídající hlášení. 

 Kontrola snímače teploty kamen. K tomuto účelu přerušte za provozu sauny okruh 
snímače kamen přímo na snímači kamen. Topný systém se musí automaticky 
vypnout. Na displeji se zobrazí odpovídající hlášení. 

 Při formách lázně "Sauna " a "Sauna s parní lázní" zkontrolujte, zda jsou propojeny 
fáze L1, L2 a L3 na příslušných svorkách (viz schéma zapojení). 

 Zkontrolujte osvětlení kabiny. Spotřebiče musí být možné zapnout a vypnout pomocí 
odpovídajících ovládacích tlačítek na řídicí jednotce sauny. 

 Zkontrolujte směr otáčení ventilátoru v programu sušení (k tomu musí být nejprve 
nejméně 10 minut aktivní forma lázně "Sauna s parní lázní", aby se po jejím 
skončení aktivoval program sušení).  

 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ! 

Provoz standardních kamen: 

U standardních kamen se krátce před dosažením požadované teploty 
postupně odpojí fáze W, V a U. Při dohřívání se postupně připojí fáze 
U, V a W. 

 

 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ! 

Forma lázně "Sauna s parní lázní" 

Je-li aktivní forma lázně "Sauna s parní lázní", u topného systému se 
fáze W obecně neřídí. Namísto fáze W se řídí odpařovač VERD/Wb. Po 
skončení doby trvání parní lázně se automaticky spustí program sušení 
( viz návod o obsluze). S programem sušení se opět aktivuje fáze W 
pro kamna. 

 

 

  
 
 
 

 
Rejstřík 



 

 

 

  

 

Adresa zhotovitele nebo prodejce saunovacího zařízení: 
 

 


