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Pokyny k montáži a použití elektrického topného tělesa do sauny



Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro 
majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, tak 
i pro elektrotechnika zodpovědného za montáž topného 
tělesa. Po dokončení montáže předá osoba zodpovídající 
za montáž tyto pokyny majiteli sauny nebo osobě, která 
je za její provoz zodpovědná. Před použitím topného 
tělesa si důkladně přečtěte návod k použití.

Topné těleso je určeno k vytápění domácich saun na 
provozní teplotu. Topné těleso se nesmí používat k 
žádnému jinému účelu.

Blahopřejeme Vám k vaší volbě!

Záruka:
• Záruční doba, poskytovaná na topná tělesa 

a ovládací zařízení používaná v saunách a 
využívaných rodinami, je dva (2) roky.

• Záručni doba, poskytovaná na topná tělesa a 
ovládací zařízení používaná v saunách využívaných 
hromadně více obyvateli domu je jeden (1) rok.

• Záruka se nevztahuje na závady zpusobené 
nesprávnou instalací, nesprávným používáním 
nebo nesprávnou údržbou.

• Záruka se nevztahuje na závady zpusobené 
používáním kamenu, které nejsou doporucené 
výrobcem saunových kamen.
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1. NÁVOD K POUŽITÍ
1.1 Skládání saunových kamenů
Skládání saunových kamenů má velký význam jak pro 
bezpečnost tak pro výhřevnost kamen.

Důležité informace o saunových kamenech:
• Budete potřebovat: přibližně 200 kg velkých 

kamenů (průměr 10–15 cm)
• Používejte výhradně hranaté saunové kameny s 

hrubým povrchem, které jsou určeny pro použití v 
kamnech. Vhodnými druhy kamene jsou peridotit, 
olivín-dolerit a olivín.

• V kamnech by se neměly používat ani 
lehké porózní keramické „kameny“ ani 
měkké mastekové kameny. Když se zahřejí, 
neabsorbují dostatek tepla. To může způsobit 
poškození topných těles.

• Předtím než kameny naskládáte do kamen, omyjte 
z nich prach. 

Při umísťování kamenů prosím dbejte na následující:
• Cílem je naskládat hustou vrstvu kamenů na 

ocelovou mřížku a zbytek kamenů naskládat 
volně. Hustá vrstva brání přímému sálání tepla z 
přehřívajících se materiálů kolem kamen. Zvlášť 
pečliví buďte u krajů, kde jsou topná tělesa 
blízko mřížky. Volné skládání kamenů uprostřed 
umožňuje proudění vzduchu kamny, čímž dosáhnete 
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1. Elektrické připojení
2. Testování
3. Instalace kamen
4. Skládání saunových kamenů

kvalitního ohřívání sauny i saunových kamenů.
• Kameny do kamen nevhazujte.
• Neblokujte kameny přívody vzduchu do kamen.
• Topná tělesa podepřete kameny tak, aby stála svisle a 

rovně.
• Neskládejte na kamna vysokou hromadu kamenů.
• Do prostoru pro kameny uvnitř kamen by se neměly 

umisťovat předměty nebo zařízení, které by mohly 
měnit množství nebo směr vzduchu, který kamny 
proudí.

Holé topné těleso může ohrožovat i ty hořlavé 
materiály, které jsou uložené v bezpečné 

vzdálenosti. Zajistěte, aby za kameny nebyla vidět 
žádná topná tělesa.

1.1.1. Údržba
Díky velkým rozdílům teplot se saunové kameny při po-
užívání rozpadají.

Alespoň jednou ročně, nebo při frekventovaném po-
užívaní sauny častěji, kameny znovu narovnejte. Zároveň 
zespodu odstraňte kousky kamenů a rozpadlé kameny vy-
měňte za nové. Když to uděláte, topné schopnosti kamen 
zůstanou optimální a vyhnete se riziku přehřátí.

Pozor, kameny se budou postupně usazovat. 
Kontrolujte, zda topná tělesa mezi kameny 

časem nezačnou být vidět. Nejrychleji se kameny 
usazují první dva měsíce po naskládání.

Obrázek 1. Skládání topných kamenù
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1.2. Vytápění sauny
Když kamna použijete poprvé, jak kamna tak kameny 
vydávají pach. Abyste se pachu zbavili, je třeba místnost 
sauny účinně větrat.
Je-li výkon kamen vhodný pro příslušnou místnost sauny, 
bude trvat přibližně hodinu než správně odizolovaná 
sauna dosáhne požadované teploty (2.3). Saunové 
kameny normálně dosáhnou saunovací teploty ve 
stejnou chvíli jako místnost sauny. Vhodná teplota pro 
místnost sauny je přibližně 60–75 °C.

Než topné těleso zapnete, vždy zkontrolujte, 
že na topném tělese ani v jeho dané 

bezpečnostní vzdálenosti není žádný předmět. 1.6.

1.3. Použití topného tělesa
Kamna se ovládají ze samostatné řídicí jednotky. Viz návod 
k použití ke zvolenému modelu řídicí jednotky.

1.4. Lití vody na zahřáté kameny
Když se vzduch v sauně zahřeje, je suchý. Je tedy nutné na 
zahřáté kameny lít vodu, abyste v sauně dosáhli vhodné 
hladiny vlhkosti. Účinky tepla a páry na člověka se liší – 
experimentálně se snažte najít hladiny tepla a vlhkosti, 
které Vám nejlépe vyhovují.

Maximální objem naběračky je 0,2 litru. 
Nelijete-li na kameny nadměrné množství 

vody, odpaří se jen část a zbytek se může ve formě 
vařící vody rozstříknout na osoby v sauně. Vodu 
nikdy na kameny nelijte, jsou-li v blízkosti kamen 
lidé, protože by jim horká pára mohla popálit kůži.
Voda, kterou na kameny lijete, by měla splňovat 
požadavky na čistou vodu v domácnosti (tabulka 
1). Používat lze pouze speciální vůně navržené pro 
sauny. Řiďte se instrukcemi na balení.

1.5. Instrukce k saunování
• Nejprve se umyjte.
• V sauně zůstaňte tak dlouho, jak je Vám to příjemné.
• Zapomeňte na všechny svoje problémy a relaxujte.
• Dle zavedených konvencí nesmíte rušit ostatní osoby 

v sauně hlasitou mluvou.
• Nevypuzujte ostatní osoby ze sauny tím, že budete na 

kameny lít nadměrné množství vody.
• Dle potřeby si zchlazujte kůži. Jste-li v dobrém zdra-

votním stavu a máte-li k dispozici bazén, můžete si 
zaplavat.

• Po pobytu v sauně se umyjte.
• Chvilku odpočívejte a počkejte, než se Vám pulz vrátí 

do normálu. Napijte se čisté vody nebo nealkoholic-
kého nápoje, aby se Vám rovnováha tekutin vrátila do 
normálu.

1.6. Varování
• Pobyt v sauně po dlouho dobu způsobuje 

zvýšení tělní teploty, což může být 
nebezpečné.

• Držte se dál od kamen, jsou-li horká. Kameny 
nebo vnější povrch kamen mohou způsobit 
popálení kůže.

• Držte děti mimo dosah kamen.
• Nenechávejte v sauně mladé, postižené nebo 

nemocné lidi samotné.
• Zdravotní omezení saunování konzultujte se 

svým lékařem. 
• Chcete-li brát do sauny velmi malé děti, 

kontaktujte dětského lékaře.
• V sauně se pohybujte opatrně, protože 

plošina a podlaha mohou být kluzké.
• Do horké sauny nikdy nechoďte po požití 

alkoholu, silných léků nebo narkotik.
• V horké sauně nikdy nespěte.
• Mořský vzduch a vlhké klima může 

způsobovat korozi kovových povrchů kamen.
• V sauně nesušte oblečení, protože to 

představuje riziko požáru. Nadměrná vlhkost 
může také poškodit elektrické vybavení.

1.6.1. Popis symbolů

   Přečtěte si provozní příručku.

   Nezakrývejte.

Vlastnosti vody Účinek Doporučení

Koncentrace humusu Barva, chuť, 
usazenina

<12 mg/l

Koncentrace železa Barva, zápach, 
chuť, sraženina

<0,2 mg/l

Tvrdost: 
nejdůležitějšími 
látkami jsou 
mangan (Mn) a 
vápno, tj. vápník 
(Ca)

Usazeniny Mn: <0,05 mg/l
Ca: <100 mg/l

Chlorovaná voda Zdravotní riziko Zakázáno používat

Mořská voda Rychlá koroze Zakázáno používat

Tabulka 1. Požadavky na kvalitu vody
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1.7. Řešení problémů
Veškeré servisní činnosti musí provádět 
vyškolený zaměstnanec údržby.

Kamna nehřejí.
• Zkontrolujte, zda pojistky ke kamnům jsou v 

dobrém stavu.
• Zkontrolujte, zda je propojovací kabel připojen 

(3.5).
• Zkontrolujte, zda řídicí panel zobrazuje vyšší číslo, 

než je teplota sauny.
• Zkontrolujte, že se nesepnula ochrana proti 

přehřátí.
Místnost sauny se vyhřívá pomalu. Voda vylitá na 
saunové kameny je rychle zchlazuje.

• Zkontrolujte, zda pojistky ke kamnům jsou v dobrém 
stavu.

• Zkontrolujte, že jsou-li kamna zapnuta, všechna topná 
tělesa žhnou.

• Otočte termostat na vyšší nastavení.
• Zkontrolujte, zda je výkon kamen dostatečný ( 2.3).
• Zkontrolujte saunové kameny ( 1.1). Kameny 

narovnané příliš těsně, usazování kamenů s časem 
nebo chybné kameny mohou bránit proudění vzduchu 
kamny, což může vést ke snížené topné účinnosti.

• Zkontrolujte, zda větrání v místnosti sauny je správně 
uspořádáno ( 2.2).

Místnost sauny se zahřívá rychle, ale teplota 
kamenů zůstává nedostatečná. Vodo nalitá na 
kameny protéká skrz.

• Otočte termostat na nižší nastavení.
• Zkontrolujte, zda výkon kamen není příliš vysoký  

( 2.3).
• Zkontrolujte, zda větrání v místnosti sauny je správně 

uspořádáno ( 2.2).
Panel nebo jiný materiál v blízkosti kamen rychle 
černá.

• Zkontrolujte, zda jsou splněny požadavky na 
bezpečnou vzdálenost ( 3.2).

• Zkontrolujte saunové kameny ( 1.1). Kameny 
narovnané příliš těsně, usazování kamenů s časem 
nebo chybné typy kamenů mohou bránit proudění 
vzduchu kamny, což může vést k přehřívání okolních 
materiálů.

• Zajistěte, aby za kameny nebyla vidět žádná topná 
tělesa. Pokud budou vidět, přeskládejte kameny tak, 
aby byla topná tělesa zcela zakryta ( 1.1).

• Viz také oddíl 2.1.1.
Kamna vydávají zápach.

• Viz oddíl 1.2.
• Horká kamna mohou zvýrazňovat pachy ze vzduchu, 

které ale nejsou způsobeny saunou ani kamny. 
Příklady: barva, olej, lepidlo, koření

Kamna vydávají hluk.

• Příležitostné rány pravděpodobně způsobuje praskání 
kamenů v důsledku žáru.

• Tepelná roztažnost částí kamen může při zahřívání 
kamen způsobovat zvuky.
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2. MÍSTNOST SAUNY

2.1. Konstrukce místnosti sauny

A

G
C

E
F

D

A

B

Obrázek 2.

A. Izolační vlna, tloušťka 50–100 mm. Místnost sauny 
musí být pečlivě izolovaná, aby bylo možné držet 
výkon kamen přiměřeně nízko.

B. Ochrana před vlhkem, např. hliníkový papír. Lesklou 
stranu papíru umístěte směrem k sauně. Spoje 
přelepte hliníkovou páskou.

C. Odvzdušňovací štěrbina asi 10 mm mezi ochranou 
proti vlhkosti a obkladem (doporučení).

D. Obkladová deska o nízké hmotnosti a tloušťce 12–
16 mm. Než začnete obkládat, zkontrolujte elektrické 
vedení a výztuhy ve stěnách nutné pro kamna a 
lavice.

E. Odvzdušňovací štěrbina asi 3 mm mezi stěnou a 
stropním panelem.

F. Výška sauny je většinou 2100–2300 mm. Minimální 
výška závisí na kamnech (viz tabulka 2). Prostor mezi 
vrchní lavicí a stropem by neměl překročit 1200 mm

G. Použijte podlahovou krytinu z keramických materiálů 
a tmavou spárovací maltu. Částice, které se odlamují 
ze saunových kamenů, a nečistoty v sauně mohou 

způsobit na citlivých podlahových krytinách skvrny a / 
nebo je poškodit.

UPOZORNĚNÍ! Ověřte si u požárníků, které části 
protipožární zdi mohou být izolovány. Používané ko-
míny nesmí být izolovány.

UPOZORNĚNÍ! Lehké ochranné krytí, které je in-
stalováno přímo na stěnu nebo strop, může před-
stavovat riziko požáru.

2.1.1. Černání stěn sauny
Je úplně přirozené, že dřevěné povrchy v místnosti sauny 
časem černají. Černání lze urychlit:
• sluncem
• žárem z kamen
• ochrannými prostředky na stěnách (ochranné 

prostředky mají nízkou tepelnou odolnost)
• drobnými částečkami, které se ulamují ze saunových 

kamenů a které se zvedají s prouděním vzduchu.
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2.2. Větrání místnosti sauny
Vzduch v sauně by se měl vyměnit šestkrát za hodinu. 
Obrázek 3 zobrazuje různé možnosti větrání sauny.
A. Umístění větracího ventilu. Pokud používáte 

mechanické větrání, umístěte ventil přívodu vzduchu 
nad kamna. Pokud používáte spádové odsávání, 
umístěte ventil přívodu vzduchu pod kamna nebo 
vedle kamen. Průměr hadice přívodu vzduchu musí 
být 50–100 mm. Neumisťujte ventil přívodu 
vzduchu tak, aby proud vzduchu ochlazoval 
teplotní čidlo (viz pokyny k instalaci teplotního 
čidla v návodu k instalaci řídicí jednotky)!

B. Odvětrávací ventil. Odvětrávací ventil umístěte v 
blízkosti podlahy, pokud možno co nejdále od kamen. 
Průměr odvětrávací hadice by měl být dvojnásobek 
průměru hadice přívodu vzduchu.

C. Volitelný ventil na vysoušení (během pobytu v sauně a 
zahřívání je uzavřený). Saunu lze také vysušit tak, že 
po pobytu v sauně necháte otevřené dveře.

D. Jestliže je odvzdušňovací ventil ve vedlejší místnosti, 
mezera pode dveřmi sauny musí být nejméně 100 
mm. Mechanické odvzdušnění je povinné.

2.3. Výkon topného tělesa
Když jsou stěny a strop obloženy panely a izolace za 
panely je dostatečná, výkon kamen se definuje podle 
objemu sauny. Neizolované stěny (cihly, skleněné bloky, 
beton, kachličky, atd.) zvyšují potřebu výkonu kamen. Na 
každý čtvereční meter neizolované stěny přidejte k objemu 
sauny 1,2 m³. Např. místnost sauny o objemu 10 m³ se 
skleněnými dveřmi odpovídá s ohledem na požadavky 
na výkon místnosti sauny o objemu 12 m³. Má-li místnost 
sauny dlouhé stěny, vynásobte objem sauny 1,5. Zvolte 
správný výkon kamen z tabulky 2.

2.4. Hygiena místnosti sauny
Během pobytu v sauně by se na lavicích měly používat 
ručníky, aby se zabránilo kontaktu potu s lavicemi.

Lavice, stěny a podlaha sauny by se měly alespoň jed-
nou za šest měsíců důkladně omýt. Použijte tvrdý kartáč a 
čisticí prostředek na sauny.

Prach a nečistoty z kamen otřete vlhkým hadříkem. 
Vápenaté skvrny z kamen odstraňte pomocí 10% roztoku 
kyseliny citronové a opláchněte.
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3. NÁVOD K INSTALACI

3.1. Před instalací
Před instalací kamen si přečtete návod k instalaci. 
Zkontrolujte následující body:
• Jsou výkon a typ kamen vhodné pro příslušnou míst-

nost sauny? Je třeba se řídit objemy v metrech 
krychlových v tabulce 2.

• Je napájecí napětí vhodné pro příslušná kamna?
• Umístění je vhodné pro příslušná kamna (3.2). 

Upozornění! V místnosti sauny mohou být 
instalována pouze jedna elektrická kamna. Kamna 
je třeba instalovat tak, aby text s varováním byl bez 
problémů čitelný i po jejich instalaci.

3.2. Umístění a bezpečné vzdálenosti
Minimální bezpečné vzdálenosti jsou uvedeny na obrázku 
4. Je naprosto nezbytné instalovat kamna v souladu 
s těmito hodnotami. Nebudete-li se jimi řídit, může 
dojít k požáru.

Kamna Výkon Rozměry Kameny Místnost sauny

Šířka/Hloubka/Výška Hmotnost Objem v metrech 
krychlových

Výška

kW mm kg max. kg
2.3.!

min. m³ max. m³ min. mm

MDA165E/200E
16,6 450/455/1300 61 220 15 25 2100
19,8 450/455/1300 61 220 20 30 2100

min. mm m
in

. 
7
7
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B
D

A

MDAG

MDAGL MDAGR MDAC
mřížka

Kamna A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

MDAG 130 130 130 130

MDAGL 130 130 50 50

MDAGR 130 50 50 130

MDAC 130 130 50 130

Obrázek  5.
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3.3. Bezpečnostní zábradlí
Pokud je kolem kamen postaveno bezpečnostní zábradlí, 
je třeba dodržet minimální vzdálenosti uvedené na obr. 4 
nebo v pokynech k instalaci zábradlí.

3.4. Instalace řídicí jednotky a čidla
• Řídicí jednotka obsahuje podrobné pokyny, jak 

jednotku upevnit na stěnu.
• Použijte čidlo, které obdržíte s kamny (135 °C).
• Čidlo instalujte podle obrázku 5. Jsou-li kamna 

instalována ve větší vzdálenosti od stěny než 100 mm, 
je třeba čidlo instalovat na strop.

• Pokud instalujete modely kamen MDAGR/MDAGL/
MDAC tak, že je strana s mřížkou natočená směrem ke 
stěně, kontaktujte prosím výrobce.

Neumisťujte ventil přívodu vzduchu tak, aby 
proud vzduchu ochlazoval teplotní čidlo. Ob-
rázek 3.

Tabulka 2.  Podrobnosti montáåe topného tìlesa

Obrázek  4.  Bezpeèné vzdálenosti pro topné tìleso
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Rys. 6. Podłączenie elektryczne

m
ax

. 
5
0
0
 m

m

A

B

C

2
R

R4
R5

R8

R7

R
3

R9

8 9 10 115 7
432

1
L1A L1B L2A L2B L3A L3B

12
N

6

R
1

R6

8 9 10 115 7
432

1
L1A L1B L2A L2B L3A L3B

12
N

6

8 9 10 115 7
432

1
L1A L1B L2A L2B L3A L3B

12
N

6

ZSC-772 A

N L3L2L1

4

3

4

3

2

2 10

10

8

8

6

6

7 9 11

5 5 5

16,6-19,8 kW 

16,6 
kW

A

B

19,8
kW

A

B

16,6 kW   400 V 3N~

Skupina A
Skupina B

Skupina B
Skupina A

1 nebo 2 skupiny

Výkon Skupina Data

Výkon Skupina Data

Výkon Data

10 kW 400 V 3~

6,6 kW 400 V 3N~

13,2 kW 400 V 3~

6,6 kW 400 V 3N~

3.4.1. Vhodné ovládací jednotky
MDA 16,6 kW:
• Harvia Griffin CG170
• Harvia Xenio CX170
• Harvia C90+LTY17
• Harvia C150VKK
• Harvia 260

MDA 19,8 kW:
• Harvia Griffin CG170+LTY17
• Harvia Xenio CX170+LTY17
• Harvia 260

Prohlédněte si nejnovější modely řídicích jednotek na 
našich webových stránkách www.harviasauna.com

3.5. Elektrické připojení
Kamna může k elektrické síti připojit pouze 
autorizovaný odborný elektrikář a to v 

souladu s platnými předpisy.
• Kamna jsou polostacionárně připojena ke svorkové 

skříni (obrázek 6) na stěně sauny. Svorková skříň musí 
být odolná vůči stříkající vodě a její maximální výška 
od podlahy nesmí překročit 500 mm.

• Připojovací kabel (obrázek 6) musí být z gumového 
kabelu typu H07RN-F nebo jeho ekvivalentu. 
UPOZORNĚNÍ! Kvůli tepelnému křehnutí je 
zakázáno jako připojovací kabel kamen použít 
kabel izolovaný PVC.

• Jsou-li připojovací a instalační kabely výše než 
1 000 mm od podlahy v sauně nebo ve stěně místnosti 
sauny, musí odolat teplotě minimálně 170 °C, když 
jsou pod proudem (např. SSJ). Elektrické vybavení 
instalované ve větší výšce nad podlahou sauny než 
1 000 mm musí být schváleno pro použití při teplotě 
125 °C (označení T125).

3.5.1. Izolační odpor kamen
Při provádění konečné kontroly elektrických instalací 
může být při měření izolačního odporu kamen zjištěna 
„netěsnost“. Důvodem je, že izolační materiál topných 
těles absorboval vlhkost ze vzduchu (skladování, 
transport). Poté co kamna několikrát poběží, se vlhkost z 
topných tělech odstraní.

Nepřipojujte napájení kamen přes zařízení 
RCD (zbytkový proud)!

3.6. Montaż pieca
Viz obrázek 6.
1. Ke kamnům připojte kabely ( 3.5.).
2. Kamna usaďte a nastavte je pomocí nastavitelných 

nožek tak, aby stála svisle. 

3.7. Výměna topných těles
Viz obrázek 9.

A. Propojovací skříňka 
B. Spojovací (svorková) skříň 
C. Propojovací kabel (min. 3 m)  
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Obrázek 7. Elektrické připojení řídicí jednotky C260 a kamna MDA

Obrázek 8. Elektrické připojení řídicí jednotky a kamna MDA
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Obrázek 9. Výměna topných těles



1. 2.

3.

1 Topné těleso 2200 W/230 V ZSC-022 6

2 Modul topného prvku ZLE-530 1

3 Teplotní čidlo (135 °C) WX255 1

Doporučujeme používat pouze náhradní díly od výrobce.

4. NÁHRADNÍ DÍLY


