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Aceste instrucţiuni de instalare şi utilizare sunt destinate pentru proprietarul sau persoana 

responsabilă de saună, precum şi pentru electrician. 

 

După finalizarea instalării, persoana responsabilă a instalaţiei ar trebui să dea aceste instrucţiuni 

pentru a proprietarul de saună sau persoanei responsabile de funcţionarea sa. Vă rugăm să citiţi 

instrucţiunile de utilizare cu atenţie înainte de a utiliza sistemele de încălzire. 

 

Încălzitorul este conceput pentru încălzirea unei saune la temperatura camerei de baie. Acesta nu 

va fi utilizat pentru orice alt scop. Incalzitoarele de sauna echipate cu semne CE îndeplinesc toate 

reglementările pentru instalaţiile de sauna. Sunt respectate autorităţile corespunzătoare, care 

monitorizează reglementările. 

 

Felicitări pentru alegerea ta! 
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Garantie: 

Perioada de garanţie pentru soba şi echipamentele de control utilizate în saune private este de doi 

(2) de ani. 

Perioada de garanţie pentru soba şi echipamentele de control utilizate în saune publice este de 

doi (1) de ani. 

Garanţia nu acoperă defecţiunile rezultate din nerespectare in instalare, utilizare sau întreţinere. 

Garanţia nu acoperă defecţiunile care rezultă din utilizarea pietrelor nerecomandate de către 

producătorul incalzitorului. 
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1.1. Pietrele de Sauna 
 

Pietrele de sauna au un efect mare asupra funcţionarii încălzitorului (figura 1). 

Informaţii importante privind pietre sauna: Pietrele ar trebui să fie de 5-10 cm în diametru. 

Folosiţi numai pietre de sauna unghiulare care sunt destinate utilizării într-un încălzitor: piatra 

din peridotit, olivina-dolerit şi olivina sunt cele mai potrivite tipuri. 

Pietrele ceramice poroase si cele moi n-ar trebui să fie utilizate în sistemele de încălzire. Ele nu 

absorb caldura suficient atunci când sunt incalzite. 

Acest lucru poate duce la deteriorarea sobei. 

Spălaţi pietrele de praf înainte de a le introduce in sistemul de încălzire. 

 
 

Vă rugăm să reţineţi: 

Nu aruncati pietrele în sisteme de încălzire. 

Nu fixati pietrele intre rezistentele sobei. 

Aşezaţi pietrele slab pentru a se asigura că aerul poate circula între ele. 

Asezati pietrele astfel încât să se sprijine reciproc în loc ca greutatea lor sa fie pe rezistente. 

Nu formati o gramada mare de pietre pe partea de sus a sobei. 

Nu se vor introduce in soba obiecte sau dispozitive care ar putea schimba cantitatea sau direcţia 

caldurii degajate de rezistente. 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Intreţinerea 

 

Având în vedere variaţia mare de temperatură, pietrele de sauna se dezintegreaza în uz. 

Inlocuiti pietrele cel puţin o dată pe an sau chiar mai des dacă sauna este folosita frecvent. În 

acelaşi timp, eliminaţi orice bucăţi de pietre din partea de jos a sobei şi înlocuiti toate pietrele 

dezintegrate cu unele noi. Astfel, capacitatea de incalzire a sobei rămâne optimă şi riscul de 

supraîncălzire este evitat. 
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1.2. Încălzitorul de Sauna 

Atunci când soba funcţionează pentru prima dată, atât soba cat şi pietrele emit un miros specific. 

Pentru a elimina mirosul, sauna trebuie să fie ventilata eficient. 

Dacă capacitatea sobei este potrivita saunei, va dura aproximativ o oră pentru a ajunge la 

temperatura necesară pentru scăldat (2.3.). Pietrele sauna ating temperatura optima pentru a fi 

udate odata cu temperatura optima din sauna. 

O temperatura potrivita pentru camera de sauna este de aproximativ 65-80 ° C. 

 
 

1.3. Utilizarea sistemului de încălzire 

Înainte de a porni soba verificaţi întotdeauna că nu există nimic pe partea superioara a 

încălzitorului sau în interiorul lui având în vedere distanţa de siguranţă. Vezi 1.6. 
 

Modele de încălzire BC45, BC60 şi BC80 sunt echipat cu un cronometru si un termostat. timer- 

ul este pentru stabilirea timpului de încălzire şi termostatul este adecvat pentru a stabili 

temperatura. Vezi 1.3.1.-1.3.4. 

Incalzitor modele BC45E, BC60E, BC80E şi BC90E sunt controlate de la un panou de control 

separat . Consultaţi instrucţiunile de utilizare a panoului de control. 

 

 

 

 
1.3.1. Pornirea incalzitorului 

Rotiţi comutatorul timer la Secţiunea A(secţiunea A în figura 2, 0-4 ore). Soba va 

incepe să se încălzească imediat. 

1.3.2. Pre-setarea Duratei (Timer) (cronometrarea) 

Rotiţi comutatorul Timer la sectiunea "pre-setare" (secţiunea B în figura 2, 0-8 ore). 

Soba începe să se încălzească atunci când cronometrul a revenit la sectiunea 
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PORNIT. Dupa aceasta, încălzirea va dura aproximativ patru ore. 
 

Exemplu: Vreti sa va plimbati timp de trei ore şi sa faceti o sauna după. Porniţi comutatorul 

cronometrului la secţiunea "pre-setare" la numărul 2. Porniti cronometrul. După două ore, soba 

începe să se încălzească. Deoarece este nevoie de aproximativ o oră pentru ca sauna sa fie 

încălzita, acesta va fi gata pentru baie după aproximativ trei ore, deci atunci când veti înapoi de 

la plimbare. 

 

 
1.3.3. Oprirea incalzitorului 

Încălzirea se opreşte atunci când comutatorul cronometrului se intoarce la zero. Puteţi da 

comutatorul încălzitorului pe OPRIT chiar dvs în orice moment. 

Opriţi soba după baie. Uneori ar putea fi recomandabil să se lase pornit dupa baie încălzitorul 

pentru un timp, ca să se usuce în mod corespunzător piesele din lemn ale saunei. 
 

NOTĂ! Verificaţi întotdeauna faptul că încălzirea s-a oprit cu adevarat după ce comutatorul 

cronometrului a revenit la zero (pe OPRIT). 

 

1.3.4. Setarea temperaturii 

Scopul termostatului (figura 3) este de a menţine temperatura în camera de sauna la nivelul dorit. 

Prin experimentare, puteţi găsi setarea care vi se potriveste. 

Începe experimentarea la poziţia maximă. în cazul în care, în timpul îmbăierii, temperatura creşte 

prea mult, mutati putin comutatorul in sensul invers al acelor de ceasornic. Reţineţi că o diferenţă 

mică în cadrul secţiunii comutatorului va schimba considerabil temperatura de saună. 

 

1.4. Aruncarea apei pe pietrele încălzite 

Aerul în camera de sauna devine uscata atunci când aceasta se încălzeste. Prin urmare, este 

necesar să se arunce apa pe pietrele încălzite pentru a ajunge la un nivel adecvat de umiditate în 

saună. Efectul căldurii şi a aburului variază pe oameni - experimentand, puteţi găsi nivelurile de 

temperatură şi umiditate care se potrivesc cel mai bine. 

 

NOTĂ! Volumul maxim care se poate arunca pe pietre este de 0,2 de litri. În cazul în care o 

cantitate excesivă de apă se toarnă pe pietre, doar o parte din ea se va evapora, restul putand 

stropi cu picaturi fierbinti persoanele din sauna. Niciodată nu aruncati apa pe pietre atunci când 

există oameni în apropierea încălzitorului, pentru că aburul fierbinte le poate arde pielea. 
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NOTĂ! Apă care va fi aruncata pe pietrele încălzite ar trebui să îndeplinească cerinţele apei de 

uz casnic (tabelul 1). Pot fi folosite numai arome special concepute pentru sauna. Urmaţi 

instrucţiunile de pe ambalaj. 

 

 

 

Proprietea apei Efect Nivel recomandat 

Concentratia de humus Culoare, gust, depuneri <12 mg/l 

Concentratia de Fier Culoare, miros, gust, 
depuneri 

<0,2 mg/l 

Duritatea : cele mai importante 
fiind: manganul si calciul. 

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

Apa clorinata Riscuri asupra sanatatii Interzisa in folosire 

Apa de mare (sarata) Coroziune rapida Interzisa in folosire 

Tab.1 Cerinte asupra calitatii apei 

 

 

1.5. Instrucţiuni pentru baie 
 

Începeţi prin a face un dus. 

Stati în saună atât timp cât va simţiti confortabil. 

Uita de toate necazurile şi relaxaţi-vă. 

În conformitate cu convenţiile stabilite in domeniul saunei, nu trebuie să deranjati ceilalti 

participanti din sauna vorbind cu glas tare. 

Nu forţaţi ceilalti participanti din sauna prin aruncarea unei cantităţi excesive de apă pe pietre. 

Răcoriti-va pielea după cum doriti. Dacă vă aflaţi în stare bună de sănătate, puteţi apoi sa va 

scaldati intr-o piscina în cazul în care este disponibila una in zona saunei. 

Faceti un dus după baie. 

Odihniti-va pentru un timp pentru ca pulsul sa poata reveni la normal. 

Beti un pahar de apă sau orice alta bautura usoara pentru a echilibra organismul. 

 

1.6. Avertismente 

 

Statul în sauna fierbinte pentru perioade lungi de timp face ca temperatura corpului sa creasca 

destul de mult, ceea ce poate fi periculos pentru sanatate. 

Păstraţi distanta de soba atunci când este fierbinte, pietrele şi suprafaţa exterioară a încălzitorului 

va poate arde pielea. 

Ţineţi copiii la distanţă de soba. 

Nu lasati tinerii, persoanele cu handicap sau bolnavii sa faca sauna pe cont propriu. 

Consultati medicul dumneavoastră despre orice aspect legat de sănătate care va poate limita 

expunerea in sauna. 
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Consultaţi medicul pediatru cu privire la luarea copiilor mici in saună cu dvs. 

Fiţi foarte atenţi atunci când va deplasati în saună; platforma si podeaua pot fi alunecoase. 

Niciodata sa nu faceti sauna fierbinte dacă aţi consumat alcool, medicamente puternice sau 

narcotice. 

Nu dormiti în sauna fierbinte. 

Aerul marin şi clima umeda pot coroda suprafeţa metalica a încălzitorului. 

Nu atarnati hainele la uscat în saună; acest lucru poate cauza un incendiu. Umiditatea excesivă 

a rufelor poate provoca, de asemenea, deteriorarea echipamentelor electrice. 

 
 

1.7. Rezolvarea diferitelor probleme aparute 

 

Notă! Toate operaţiunile de service trebuie să fie făcută de către un profesionist sau de 

personalul de întreţinere. 

 

Soba nu se incalzeste. 

Verificaţi daca siguranţele sobei sunt în bună condiţie. 

Verificaţi dacă cablul electric este conectat (3.3.). 

Rotiţi comutatorul cronometrului la sectiunea PORNIT (1.3.1.). 

Rotiţi termostatul la o setare mai mare (1.3.4.). 

Verificaţi ca protectorul pentru supraîncălzire sa nu fie oprit. Comutatorul cronometrului 

functioneaza, dar soba nu emite căldură. (3.5.) 

 

Sauna se încălzeşte încet. Apa aruncata pe pietre raceste repede pietrele. 

Verificaţi daca siguranţele sobei sunt în conditie bună. 

Verificaţi daca rezistentele sobei se inrosesc atunci când incalzitorul este pornit. 

Rotiţi termostatul la o setare mai mare (1.3.4.). 

Verificaţi ca puterea energiei electrice sa fie suficienta (2.3.). 

Verificaţi pietrele (1.1.). Daca pietrele sunt prea ingramadite, cu timpul pot împiedica ca aerul 

cald 

sa mai iasa la suprafata, ceea ce duce la o incalzire ineficienta. 

Verificaţi daca ventilaţia saunei a fost amplasata corect (2.2.). 
 

Sauna se încălzeşte rapid, dar temperatura pietrelor este insuficienta. Apă aruncată pe pietre se 

scurge printre ele. 

Rotiţi termostatul la o setare mai mică (1.3.4.). 

Verificaţi ca ieşirea sobei sa nu fie prea mare (2.3.). 

Verificaţi daca ventilaţia saunei a fost amplasata corect (2.2.). 

 

Saună incalzeste inegal. 

Verificaţi dacă soba a fost instalata la înălţimea corectă. Soba încălzeşte cel mai bine sauna, 

atunci când este instalata la 100 mm de la podea. Înălţimea maximă de instalare este de 

200 mm. (3.2.) 
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Panoul sau alte obiecte din apropierea sobei se innegresc repede. 

Verificaţi dacă cerinţele de siguranţă referitoare la distanta sunt îndeplinite (3.1.). 

Verificaţi pietrele din soba (1.1.). Daca acestea sunt asezate prea ingramadite sau daca sunt 

folosite pietre cu dimensiune neadecvata sobei, pot împiedica debitul de aer incălzit sa iasa la 

suprafata, fapt ce poate duce la supraîncălzire a materialelor din jur. 

A se vedea, de asemenea, pct. 2.1.1. 

 

Soba emite miros. 

A se vedea punctul 1.2. 

Încălzitorul fierbinte poate accentua mirosurile din aer, care nu sunt, totuşi, cauzate de 

saună sau de soba. Exemple: vopsea, lipici, ulei, condimente. 

 

Soba face zgomot. 

BC: comutatorul timer-ului (al cronometrului) este un dispozitiv mecanic şi ticăie atunci când 

funcţionează corespunzator. În cazul în care cronometrul ticaie chiar şi atunci când soba este 

oprita, verificaţi cablurile. 

Zgomotele ocazionale sunt cel mai probabil cauzate de pietre care crapa din cauza căldurii. 

Datorita dilatarii termice, piesele sobei pot provoca zgomote atunci când acestea se încălzesc. 

 

 

 
2. Camera saunei 

 

2.1 Structura camerei saunei 
 

Fig. 4 
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A. Vată, grosime 50-100 mm. Sauna trebuie să fie izolata cu grijă, astfel încât caldura exterioara sa 

poata fi păstrată moderat-scăzuta. 

B. Protecţie anti-umiditate, de exemplu, hartia de aluminiu. 

Aşezaţi partea lucioasă a hârtiei spre interiorul saunei. Lipiti îmbinările cu bandă de aluminiu. 

C. Aerisire- de aproximativ 10 mm, între protecţia anti-umiditate şi lambriu. 

D. Lambriu - 12-16 mm grosime. Înainte de a începe lambrisarea, verificaţi cablurile electrice ale 

sobei şi întăririle din pereţi ale băncilor. 

E. Aerisirea-aproximativ 3 mm între perete şi lambriul plafonului. 

F. Înălţimea saunei este de obicei intre 2100-2300 mm. Înălţimea minimă depinde de sistemul de 

încălzire (a se vedea tabelul 2). Spaţiul dintre banca superioara şi plafon nu trebuie să depăşească 

1200 mm. 

G. Placati pardoseala saunei cu materiale ceramice si chituri inchise la culoare. Particulele 

dezintegrate din pietrele din soba şi impurităţile din apa de pe pietre poate păta şi / sau deteriorara 

pardoseala. 

NOTĂ! Verificaţi la autorităţile de prevenire a incendiilor care din pereti pot fi izolati. Gurile de 

ventilatie in uz nu trebuie să fie izolate. 

NOTĂ! Capacele de protecţie ale lampilor montate direct pe peretii/plafonul saunei reprezenta un 

risc de incendiu. 

 
2.1.1. Înnegrire a pereţilor sauna 

Este perfect normal ca suprafeţele din lemn ale saunei sa se inchida la culoare în timp. Innegrirea 

poate fi accelerată de: lumina si căldura de la sistemul de încălzire, de agentii protectivi slabi ai 

peretelui, particulele pietrelor dezintegrate care se ridica de la sol. 

 

 
2.2 Ventilarea 

Aerul din sauna trebuie sa circule de 6 ori pe ora. Fig. 5 ilustreaza diferite moduri de ventilare a 

saunei. 
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A. Gura de alimentare cu aer. În cazul în care este utilizata ventilarea mecanică, gura trebuie sa fie 

amplasata deasupra încălzitorului. În cazul în care este folosita ventilatia gravitationala, gura va fi 

amplasata dedesubt sau lângă încălzitor. Diametrul conductelor aerului trebuie să fie intre 50-100 

 

mm. BC-E: Nu așezați gura de alimentare astfel încât fluxul de aer sa raceasca senzorul de 

 

 

 
temperatură (a se vedea instrucțiunile de instalare a senzorului din instrucțiunile de instalare a 

panoului de comanda)! 

B. Gura de evacuare a aerului. Așezați gura de evacuare aproape de podea, cât mai departe posibil 

 

 

 
de sursa de încălzire. Diametrul țevii de evacuare a aerului ar trebui să fie de două ori mai mare 

 

 

 
decat diametrul țevii pentru alimentare. 

 

 

 
C. Aerisire pentru uscare - opțional (închisa în timpul încălzirii și imbaierii). Sauna poate fi, de 

 

 

 
asemenea uscata, lăsând ușa deschisă după baie. 

 

 

 
D. Dacă gura de evacuare a aerului se afla în toaletă, gaura de sub ușa saună trebuie să fie de 

 

cel putin 100 mm. Evacuarea mecanica este obligatorie. 
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2.2. Puterea incalzitorului 

 

Atunci când panourile pereților și a tavanului și izolatia din spatele panourilor sunt adecvate, puterea 

 

 

 
sobei este definită în funcție de volumul saunei. Peretii neizolati (pereți din cărămidă, sticlă bloc, de 

sticlă, placi de beton, etc) cresc puterea încălzitorului. Adauga 1,2 m³ la volumul saunei pentru fiecare 

metru patrat de perete neizolat. De exemplu, o saună de 10mc, cu o ușă de sticlă, are nevoie de o 

 

putere pentru o sauna de aproximativ 12 m³. În cazul în sauna are pereți de lemn exteriori, înmulțiți 

 

 

 
volumul de sauna cu 1,5. Alegeți puterea corecta din tabelul 2. 

 

 

 

 
2.3 Igiena din camera de sauna 

Prosoapele pentru banci ar trebui să fie utilizate în timpul îmbăierii pentru a preveni transpiratia in 

contact cu bancile. Băncile, pereții și podeaua saunei ar trebui să să fie spălate temeinic cel puțin o 

 

dată la șase luni. Utilizați o perie și un detergent pentru saună. Ștergeți praful și murdăria de pe 

încălzitor cu o cârpă umedă de pânză. Eliminati petele de calcar de la încălzitor cu ajutorul unei 

solutii cu 10% concentratie de acid citric și clătiți. 
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3. INSTRUCTIUNE DE INSTALARE 

 

 

3.1 Inainte de instalare 

 

Înainte de a instala sistemul de încălzire, studiati instrucțiunile de instalare. Verificați următoarele puncte: 

 

 

 
* Este puterea și tipul de încălzitor potrivit saunei? Volumulele din tabelul 2 trebuie să fie respectate. 

 

* Tensiunea de alimentare este potrivita sobei? 

 

* Locul de amplasare a încălzitorului îndeplinește cerințele minime referitoare la distanțele de siguranță 

 

 

 
indicate în fig. 6 și tabelul 2? 

 

 

 
Este absolut necesar să instalați sistemele de încălzire respectand aceste valori. Neglijarea lor poate 

 

provoca un risc de incendiu. Doar un singur încălzitor electric poate fi instalat în sala de saună. 
 

 

SOBA 

Modele si 

dimensiuni 

Putere 

kw 

Sauna 

Volum 

Inaltime 
mc mm 

Conexiuni electrice 

Latime: 
BC – 480mm 

BCE – 450mm 

Adancime:310mm 

Inaltime: 540mm 

Greutate:11kg 
Pietre max.: 25kg 

 Min./Max. Min. 400V trifazat 

 

Cablu 

Siguranta 

 

Mmp A 

220V monofazat 

 

Cablu 

Siguranta 

 

Mmp A 

Pt. Senzor 

BCE 

 
 

mmp 
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BC45/BC45E 4.5 3 6 1900 5 x 1,5 3 x 10 3 x 2,5 1 x 20 4 x 0.25 

BC60/BC60E 6 5 8 1900 5 x 1,5 3 x 10 3 x 2,5 1 x 35 4 x 0.25 

BC80/BC80E 8 7 
12 

1900 5 x 2,5 3 x 16 3 x 6 1 x 35 4 x 0.25 

BC90/BC90E 9 8 
14 

1900 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 50 4 x 0.25 

Tab. 2 Detalii pentru instalare 
 

Fig.6. Distante de siguranta (exprimate in mm.) 

 

 

3.2. Fixarea încălzitorului pe perete 

A se vedea figura 7. 

 

1. Fixați suportul pe perete cu ajutorul șuruburilor, care vin cu suportul in pachet. 
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NOTĂ! Trebuie să existe un suport, de exemplu, un placaj, în spatele panoului, astfel încât șuruburile de 

 

 

 
fixare sa poata fi înșurubate într-un material din lemn mai gros decât panoul. În cazul în care nu există 

panou in spatele lambriului, plăcile pot fi, de asemenea, fixate pe lambriu. 

2. Sistemul de incalzire poate fi montat pe suport cu manevrare pe dreapta sau pe stânga. Asigurați-vă că 

clipul se fixeaza corespunzător in gaura. 

3. Ridicați soba pe suportul de pe perete, astfel încât cârligele de fixare din partea de jos a suportului sa se 

 

 

 
duca în spatele marginii corpului de încălzire. Blocați marginea încălzitorului pe suport cu un șurub. 

 

 
 

Fig. 7 Fixarea incalzitorului pe perete 
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3.3 Legaturile electrice 

 
Încălzitorul poate fi conectat la reteaua de electricitate , în conformitate cu reglementările în vigoare 

de către un electrician autorizat, profesionist. 

- Încălzitorul este semi-stationar conectat la caseta de joncțiune (figura 8: A) pe peretele saunei. 

Doza de racord trebuie să fie rezistenta la stropi, iar Înălțimea maximă de la podea nu trebuie să 

depășească 500 mm. 

- Cablul de conectare (figura 8: B) trebuie să fie din cauciuc de tip H07RN-F sau echivalentul 

acestuia. 

NOTĂ! Datorită fragilitatii termice, este interzisa utilizarea cablului izolat din PVC. 

- Dacă cablurile de conectare si de instalare sunt situate la mai mult de 1000 mm de la podea, în saună 

sau în interiorul zidurilor saunei, acestea trebuie să fie capabile să suporte o temperatură minimă de 

170 ° C atunci când este încărcată (de exemplu, SSJ). 

Echipamentul electric instalat mai sus de 1000 mm de la podeaua saunei trebuie să fie 

aprobat pentru utilizare la o temperatura de 125 ° C (marcaj T125). 

- În plus, incalzitoarele cu cod BC sunt echipate cu un conector (P) ce face posibil controlul încălzirii 

electrice (figura 10). Controlul tensiunei se transmite de la încălzitor atunci când este pornit. 

Cablul pentru încălzitorul electric este adus direct in cutia de racord a încălzitorului, iar de acolo la 

blocul terminal al încălzitorului prin intermediul unui cablu de silicon cu aceeași secțiune cu cel al 

cablului de conectare. 

- La închiderea capacului de cutiei de racord asigurați-vă că marginea superioară a capacului este 

plasata în mod corect. Dacă marginea superioară este deplasată apa poate intra cutia de conexiuni. 

Figura 8. 
 

3.3.1 Rezistența izolației Incalzitorului electric 

Când se efectuează inspecția finală a componentelor electrice a instalației, o "scurgere" poate fi detectat 

atunci când se măsoara rezistența izolației încălzitorului. Motivul pentru aceasta este faptul că materialul 

de izolare a elementelelor încălzitorului absoarbe umezeală din aer (depozitare, transport). După ce va fi 

folosit de cateva ori, umezeala va fi eliminata din elementele sobei. 

Nu conectați sursa de alimentare pentru încălzire prin RCD (dispozitiv de curent rezidual)! 
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3.4. Instalarea unitatii de control și a Senzorilor (pt. Modelele BC-E) 

Unitatea de control include instrucțiuni detaliate pentru fixare pe perete unitatea. Instalați senzorul de 

temperatura pe peretele din camera de sauna deasupra sobei. Acesta ar trebui să fie instalat pe centrul 

laterală al Liniei încălzitorului, la 100 mm mai jos de tavan. Figura 6. 

Nu așezați gura de alimentare, astfel încât aerul sa răceasca senzorul de temperatură. Figura 5. 

 
 

3.5. Resetarea protectiei de supraincalzire 
 

In cazul în care temperatura din sauna devine periculos de mare, protectia pt. supraincalzire va 

întrerupe furnizarea de caldura. Protectia pt. Supraîncălzire poate fi resetata după ce s-a răcit. 

 

Sobele cu cod BC 

Butonul de resetare se află în situat în interiorul casetei de conectare a încălzitorului de conectare (figura 

9). Numai persoanele autorizate să efectueze instalațiile electrice pot reseta protecția de supraîncălzire. 

Înainte de apăsarea butonului, trebuie sa se gaseasca cauza defecțiunii: 

- Sunt pietrele prăbușite și presate împreună? 

- Soba a fost nefolosita pentru o lungă perioadă de timp? 

- Senzorul termostatului este deplasat de la locul sau spart? 

- Soba a fost lovita sau agitata? 

 
 

Sobele cu cod BC-E 

Consultați instrucțiunile de instalare pentru unitatea de control. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Butonul de resetare pentru protectia de 

supraincalzire. 
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Piese de schimb / consumabile 
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1 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. 
 

 


