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MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE A SOBELOR 
ELECTRICE DE SAUNA 

 

SAWOTEC  - ARI CILINDRIC 
ARI3-45NS,ARI3-60NS,ARI3-75NS,ARI3-90NS,ARI3-75NB,ARI3- 

90NB 
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INSTRODUCERE 
 

Va rugam sa cititi cu atentie aceste intructiuni, deoarece acestea cuprind informatii importante 
cu privire la instalarea si intretinerea aparatului. 

 

PRECIZARI 
 

Citiți manualul înainte de instalare și utilizare. 
• Acest echipament trebuie să fie instalat de către o persoană competentă. 
• Acest echipament trebuie să fie conectat la un RCD protejat toate izolator pol. 
• Deconectați sursa de alimentare înainte de face e conexiunile electrice. 
• Încălzitorul nu trebuie utilizat în alt scop. 
• Nu acoperiți încălzitorul si nu permiteti contactul cu materiale inflamabile, cum ar fi de tip 
buret - Risc de incendiu. 
• Nu folosiți incalzitorul fara pietre de sauna. 
• Nu atingeți incalzitorul in timpul functionarii, este extrem de fierbinte. 
• Acest echipament este destinat exclusiv utilizării în interior 
• Acest echipament nu este destinat utilizării marine 
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MASURI DE SIGURANTA 
• Persoanele în vârstă, femeile însărcinate sau care sufera de boli de inima , hipertensiune 
arterială,, diabet zaharat sau nu în stare bună de sănătate sunt sfătuiți să solicite un aviz medical 
înainte de a utiliza o sală de saună; 
• Nu fuma în sala de sauna; 
• Evitați să folosiți camera sauna imediat după un efort fizic intens; 
• Nu folosiți sauna dacă va aflati sub influența alcoolului; 
• Parasiti sauna dacă vă simțiți somnoros, bolnav sau simtiti un discontort; 
• Asigurați-vă că există o bună ventilație pentru camera de sauna 
• Nu recomandăm ca acest produs sa fie utilizat de către copii cu vârsta sub 16 ani, doar in cazul 
in care sunt supravegheati de catre un adult. 
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copiii cu capacități fizice, 
si psihice limitate, numai daca au primit instruire cu privire la utilizarea aparatului, de catre o 
persoana responsabila de siguranta lor. 
• Operatorii comerciali ar trebui să posteze un anunt la vedere cu privire la aceste masuri de 
siguranta. 

CONEXIUNEA ELECTRICA 
 

Un electrician calificat nu va avea nici o problemă la instalarea acestui sistem cu schema 
electrică furnizată și cu ajutorul diagramei electrice montate în interiorul unității de comandă. 
În conformitate cu reglementările în vigoare, conexiunea electrică trebuie să fie efectuata de 
catre un electrician autorizat. În cazul unei cereri de garanție, vă rugăm să se prezinte o copie 
a facturii de la electrician. 
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1. INSTALAREA INCALZITORULUI 

Sistemul de încălzire poate fi plasat oriunde în saună, dar pentru siguranță și 
comoditate, urmați distanțele minime de siguranță astfel cum se prevede în Fig. 2. 
Urmați parametrii cubi date în Date tehnice. Nu instalați incalzitorul pe perete de nișă. 

 
Fig.2 
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1.1. Asezarea pietrelor in sauna 
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Folositi cele 3 separatoare de rezistente din pachet pentru 
a va asigura ca nu vin in contact una cu cealalta .Nu 
introduceti pietre in spatiul unde vin prinse rezistentele, 
doar imprejurul si deasupra lor. 
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Sunt doua variante de sobe :care vin incorporate cu functiile de setare a temperaturii si a 
timpului de functionare.Temporizatorul(timer) are rolul de a seta si preseta timpul de 
functionare , iar termostatul regleaza temperatura optima 
si modele care au dispozitive de comanda separata. 

 

 
 

 
Cand folositi un panou de comanda separat, 
senzorul de temperatura cu siguranta care 
previne incalzitorul de la supraincalzire 
trebuie sa fie intodeauna instalat in tavan 
deasupra centrului incalzitorului , astfel 
evitand o supraincalzire a sobei daca acesta va 
fi motat pe perete .Nu instalați 
senzorul de temperatură cu o siguranță mai 
mică de 1metru de la gurile de aerisire. Nu 
plasati senzorul sub un 1 de la gura de 
ventilatie non directionala sau sub 0,5m de la 
gura de ventilatie directionala. 
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1.3.1.Setari de control 

Timerul 
Timer-ul are 1-6 (alb) ore de timp și presetarea ore 1-4 (roz), timp de operare. 
Pentru a porni sistemul de încălzire dintr-o dată, rotiți butonul oriunde între 1-4 pe scara 
timpului de funcționare.Sistemul de încălzire va porni și va rămâne asa pentru timpul selectat. 
Pentru a preseta cronometrul, rotiți pur și simplu butonul oriunde între 1-6. Când numărul 
specific de ore este atins, sistemul de încălzire va începe să ruleze și să rămână pe o perioadă de 
până la 4 ore, dacă nu il opriti dvs. mai devreme. 

 

Termostatul 
Se reglează temperatura de saună prin simpla rotire a butonului de operare. Termostatul 
sprijina automat temperatura aleasă. 
În cazul în care radiatorul supraîncălzește, senzorul de siguranță se va opri automat din 
încălzire, chiar dacă timer-ul este pornit. Verificati motivul care duce la supraîncălzirea saunei . 
Motivul pentru aceasta ar putea să fie prea strâns plasate pietrele , locația saunei sau ventilatia 
neadecvata. In orice situati rezovati motivul , inainte de a reseta senzorul de siguranta. 

 
Timer si termostat reversibil 

 
-Dam la o parte ambele butoane si inele 

-Scoatem termostatul si timerul 

-Asigurati=va ca v0ati pozitionat pe gaura butonului de resetare 

-Faceti schimbul de pozitie pentru termostat 

-Faceti schimb la surub si dea ceasta data folositi inelul temorizator prevazut inainte de a introduce 
butonul. 

Nu indepartati sau detasati cabluri si conexiunea senzorului 
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2. Conexiuni electrice 
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3. Resetarea termostatului supraincalzit 
 
 

 
 
 

NOTA!!!!! 
În cazul în care SOBA se supraîncălzește, senzorul de siguranță va opri automat încălzitorul chiar 

dacă timer-ul este pornit. 

Afla pentru ce motiv a încălzitorului supraîncălzeste . Motivul pentru aceasta ar putea fi prea strâns 

sau prea slab plasate pietrele in soba, locația sobei sau ventilația inadecvată. 

Expunerea senzorului la element de încălzire poate provoca supraîncălzirea senzorului. În cazul în 

care se întâmplă acest lucru,afla cauza si rezolvati problema înainte de a reseta siguranța senzorului. 

Butonul de resetare se află sub butonul de temperatură. 
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3.1 Ventilarea cabinei de sauna 
 

Pentru a avea o saună liniștitoare, trebuie să existe o buna amestecare a aerului din 
interiorul camerei de saună de la cald și la rece. 
Un alt motiv pentru ventilație este de a trage aer în jurul valorii de încălzire și pentru a muta 
căldura la cea mai îndepărtată parte de saună. 

Poziționarea orificiilor de admisie și de evacuare pot varia în funcție de proiectarea 
salii de sauna sau preferinta proprietarului. 
Orificiul de admisie poate fi montat pe perete direct sub încălzire (fig. 6a). 
Când se folosește ventilația mecanică, aerisirea de admisie poate fi plasata cel puțin 
60 cm deasupra elementului de încălzire (figura 6b) sau pe tavanul de deasupra încălzitorului 
(fig. 6c).Prin aceste poziții, aerul rece , care este suflat în sauna este amestecat cu aerul cald din 
boiler, aducand aer proaspat pentru beneficiarii din sauna . Dimensiunea recomandată pentru 
orificiul de intrare este de 5-10 cm. 
Orificiul de evacuare trebuie să fie plasat în diagonală opusă la orificiul de intrare. Este 
de recomandat ca priza de aerisire să fie plasata sub platforma într-o saună în măsura în care 
este posibil aproape de aer proaspat. Acesta poate fi instalat în apropierea podelei sau 
condus afară printr-o conductă de podea care merge la un orificiu spre tavanul saunei, 
sau sub ușă (la spălător). În acest caz, fanta pragului trebuie să fie de cel puțin 5 cm și se 
recomandă o ventilație mecanică în camera de dus. Dimensiunea de evacuare trebuie să fie dublă 
față de cea a sistemului de admisie. 

 

3.2 Izolatie 
Sauna trebuie să aibă o izolație corespunzătoare pe pereți, tavan și ușă. Un 

metru pătrat (m²) de suprafață neizolata mărește volumul cubic de aproximativ 1.2m³ atunci 
când se determină necesarul de putere al încălzitorului. 
A se vedea (Date tehnice). 
Asigurați-vă că umiditatea este adecvată în camera de saună. Scopul acestui lucru este de a 
preveni răspândirea umezelii la alte camere sau structura peretelui. 
Umiditatea proofing trebuie plasată între izolație de încălzire și panou. 
Protectia termica împotriva umezelii trebuie să fie instalata în conformitate cu următoarele 
comenzi din exterior spre interior. 
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3.3 Componentele cabinei de sauna 
 

A. Vata minerala de izolare cu o grosime intre 50-100mm.Cabina de sauna necesita o izolare 
perfecta pentru mentinerea la un nivel cat mai scazut a consumului de energie a agregatului. 

 
B. Protectie contra umiditatii , ex folie de aluminiu .Folia de 
aluminiu trebuie instalata cu partea stralucitoare inspre 
cabina de sauna .Lipiti marginile foliei cu banda adeziva din 
aluminiu. 
C Orificiu de aerisire de cca10mm. Intre protectia contra 
umiditatii si invelisul din lemn al saunei. 
D. Invelis din lemn cu o grosime 12-16mm.Inainte de 
montarea invelisului verificati instalatiile si cablurile 
electrice aferente. 
E. Orificiu de aerisire de cca3 mm intre invelisul de perete si 
tavan . 
F. De obicei inaltimea cabinei de sauna este de 2100 
-2300mm.Inaltimea minimala depinde de soba .Distanta 
dintre banca si tavanul saunei sa nu depaseasca 1200mm. 
G.Folositi materiale de finisare de culoare mai inchisa 
pentru pardoseala.Particulele ce se desprind de pe pietrele 
de sauna si impuritatile din apa de sauna pot colora /pata 
suprafetele sensibile de culoare deschisa. 

 

3.4 Turnarea apei peste pietrele incinse 

 
 



S.C. WAINCRIS SRL, Paşcani, Str. Crinilor nr. 14, Iaşi 
T: 0332/88 25 33 /34 F: 0332/402.922 M: 0724 513 550 | 0766 285 397 | 0742 472664 

S.C. WAINCRIS SRL 
RO 8580760 | J22/835/1996 
E: office@waincris.ro 
 
Cea mai completa oferta de piscine si accesorii din Romania. 

                                              
                                                             PISCINE - SAUNE -  SPA    

 

 

3.5 Instructiuni pentru sedinta de sauna 
 

 
 

3.6 Atentionari 
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4. Date tehnice 
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5. Piese de schimb 
 
 
 

 
 

   Rezistente incalzitor 

   Sustinator rezistente 

 Sustinator cablu 

 Bloc terminal(mare) 

 Surub de nivelare 

 Piulita 

 Maner Timer 

 Maner termostat 

 Comutator temporizator 

 Comutator termostat 

 bloc terminal (mediu) 

 Inel timer 

 Cadru incalzitor 
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Conformitatea cu directiva DEEE 
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE). Acest produs 

este marcat cu un simbol de clasificare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice (DEEE). Acest produs a fost produs folosind componente şi materiale 

de înaltă calitate, care pot fi refolosite şi reciclate. Nu aruncaţi produsul împreună 

cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârşitul duratei de exploatare. 

Transportaţi-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi 

electronice. Luaţi legătura cu autorităţile locale pentru detalii despre aceste centre 

de colectare. Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-aţi cumpărat 

este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu conţine materialele dăunătoare şi interzise 
specificate în Directivă. 

 

 

Detalii despre ambalaj 
Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile conform Legislaţiei Naţionale. Nu 

eliminaţi ambalajul împreună cu deşeul menajer sau alte tipuri de deşeuri. 

Transportati-l la centrele de colectare a ambalajelor specificate de către autorităţile locale. 
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