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Blokování tlaãítek na ovládacím panelu
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a)

zapnutím tlaãítka dálkového ovládání jsou blokována v‰echna tlaãítka kromû ovládání svûtla
v saunû
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b)

souãasn˘m znáãknutím
a
po dobu min. 2 sec. na displeji objeví PASS a nejde mûnit
nastavené parametry regulátoru.
Saunu je moÏné provozovat s dﬁíve pﬁedvolen˘mi údaji (zamezení neoprávnûné manipulace
s pﬁedvolen˘mi hodnotami).

Odblokování: znovu
pﬁedvolen˘ch údajÛ.

a

min. 2 sec, na displeji se objeví FREE, je moÏné mûnit nastavení

Základní nastavení regulátoru
Pﬁi prvním spu‰tûní jsou pﬁedvoleny parametry:

Teplota 90°C.
Blokování funkce svûtla 1 hodina.
NepﬁetrÏitá délka provozu sauny - 7,5 hod.

Technická data
Rozmûry:

S150 vestavná ‰íﬁka na DIN li‰tu 106 mm, v˘‰ka 90 mm, hloubka 58 mm
S150D skládá se ze dvou dílÛ, S150Ds (silová ãást) má rozmûry jako S150
S150Do (ovládací panel) ‰íﬁka 125 mm, v˘‰ka 83 mm, hloubka 35 mm
Provozní podmínky:
3x 230 V + PE + N, max 9 kW, teplota okolí -5 aÏ +50°C
Skladovací teplota:
-10 aÏ +70°C
Rozsah mûﬁení teploty: -20 aÏ +150°C
Pﬁesnost mûﬁení:
±1°C
Rozsah regulace:
+40 aÏ +110°C
Rozsah nastavení parametrÛ:
Hodiny:
0 aÏ 24 hodin
Minuty:
0 aÏ 59 minut
Doba provozu:
1 aÏ 12 hodin od ruãního nebo automatického zapnutí
Poãet aut. zapnutí:
jedna pﬁedvolba na 24 hod. dopﬁedu
Blokace chodu sauny: pokud nedojde do jedné hodiny od zapnutí sauny k rozsvícení svûtla,
regulátor vypne saunová kamna
Ji‰tûní:
regulátor i svûtlo sauny jsou ji‰tûny rychlou trubiãkovou pojistkou
(svûtlo 1 A, regulátor 35 mA)
Pﬁíslu‰enství:
ãidlo teploty s délkou 3, 5, 10 m, teplotní pojistka +133°C
návod k pouÏití

SAUNOV¯ REGULÁTOR S150
Saunov˘ regulátor S150 s denní pﬁedvolbou je elektronick˘ regulátor teploty urãen˘ pro
ovládání a ﬁízení provozu v‰ech typÛ saun. V prostoru sauny je nainstalováno ãidlo teploty
a ãidlo vlhkosti pro udrÏování Ïádan˘ch parametrÛ a tepelná pojistka pro zaji‰tûní bezpeãnosti provozu.
S150 umoÏÀuje ﬁídit provoz sauny ruãnû i automaticky, udrÏuje nastavenou teplotu sauny
s velkou pﬁesností, v˘raznû sniÏuje náklady na provoz sauny a zvy‰uje Ïivotnost saunov˘ch
kamen elektronick˘m ﬁízením v˘konu saunov˘ch kamen. UÏivatel sauny má stál˘ pﬁehled
o teplotû v saunû, mÛÏe si pﬁedvolit ãas zapnutí sauny a omezit dobu provozu jen na
nezbytnû nutnou dobu. Regulátor obsahuje kontrolní systémy, které zvy‰ují bezpeãnost
provozu sauny a umoÏÀují snáze najít pﬁípadnou poruchu.
Ovládání a nastavování je
snadné a rychlé, regulátor si i pﬁi
dlouhodobém odpojení pamatuje
poslední navolené hodnoty, které
není nutné znovu zadávat.
Pokud uÏivatel zapomene, Ïe
byla sauna zapnuta, regulátor
saunu po hodinû provozu vypne.

âelní panel s ovládacími
a signalizaãními prvky

Záruãní podmínky
Záruka platí pﬁi dodrÏení obecnû platn˘ch záruãních podmínek. V˘robek je pﬁed expedicí kontrolován
na vzhled, funkci a kompletnost. Pﬁípadnou reklamaci je tﬁeba uplatnit v záruãní lhÛtû u prodávající
organizace.
Záruka je jeden rok ode dne prodeje, 18 mûsícÛ ode dne v˘roby.
Potvrzen˘ poslední list návodu zároveÀ slouÏí jako záruãní list.
V˘robce si vyhrazuje právo zmûn vnitﬁního zapojení pﬁi zachování technick˘ch parametrÛ v˘robku.

Zapnutí a vypnutí sauny se signálkou
svítí = saunová kamna zapnuta, sauna v provozu
bliká rychle = bude automatické zapnutí dle pﬁedvolby
nesvítí = sauna vypnuta

Doba provozu sauny
dlouh˘ stisk = doba provozu sauny (bliká ãas)
+ krátk˘ stisk = zmûna ãasu o 15 min.

Datum v˘roby:

Zapnutí a vypnutí svûtla v saunû
se signálkou
svítí = svûtlo v saunû zapmuto
nesvítí = svûtlo v saunû vypnuto

Teplota v saunû
dloh˘ stisk = pﬁedvolená teplota v saunû (bliká)
+ krátk˘ stisk = zmûna o 1°C

Zapnutí a vypnutí dálkového ovládání
svítí = sauna ovládána dálkovû, tlaãítka na panelu
zablokována
nesvítí = sauna ovládána tlaãítky na panelu

Pﬁehﬁátí sauny
svítí = pﬁeru‰ená tavná pojistka pﬁehﬁátí
v ãidle teploty
- zablokován chod sauny, volat servis

v. ã.:

Datum prodeje:

Displej - v základním stavu mûﬁí teplotu v saunové kabinû. Poruchové stavy jsou signalizovány
symbolem LO, HI, Err. Blokování tlaãítek je signalizováno PASS, uvolnûní FREE.

Popis ãinnosti
Po pﬁipojení k síÈovému napájení se testují jednotlivé komponenty regulátoru, zhruba po 30 sec. pﬁejde
regulátor do základního stavu a je pﬁipraven k ãinnosti podle posledních nastaven˘ch parametrÛ.
Po zapnutí sauny se zapnou saunová kamna, zapnutí jednotliv˘ch fází je postupné pro sníÏení proudového nárazu v napájecí síti. Po dosaÏení poÏadované teploty se vypínají postupnû jednotlivé fáze
saunov˘ch kamen.

Ovládání regulátoru
Základní stav: na displeji svítí teplota v saunové kabinû, signalizace pﬁehﬁátí nesvítí, dálkov˘ ovladaã nesvítí.
Dlouh˘ stisk tlaãítka = vyvolá údaje na displeji - bliká navolená doba provozu, pﬁípadnû teplota nebo
ãas pﬁedvolby.
Krátk˘ stisk pﬁi blikajícím údaji na displeji - zmûna údaje o 1°C, 15 min.
Dlouh˘ stisk pﬁi blikajícím údaji na displeji = rychlá zmûna
Îádn˘ pokyn déle neÏ 2 sec = uloÏení novû navolen˘ch dat
Predvolba zapnutí: provádí se ve vypnutém stavu, signálka tlaãítka ON/OFF nesvítí.
Zmáãkneme dlouze tlaãítko ON/OFF - na displeji bliká 00,00
Dal‰í stisk = nastavení doby, kdy sauna zapne od chvíle zadání (zadáme-li v 8,30 ãas 10,00 pak sauna
zapne v 8,30 + 10,00 = 18,30 hod). Pﬁedvolba je indikována blikáním tlaãítka ON/OFF. Pﬁedvolbu zru‰íme ruãním zapnutím sauny a nebo se automaticky zru‰í pﬁi v˘padku síÈového napájení.
Zmûna doby provozu
Dlouhé zmáãknutí - rozbliká se nastavená doba provozu dle pﬁedchozího nastavení, krátk˘mi stisky lze
hodnotu zvy‰ovat po 15-ti minutov˘ch skocích. Rozsah je moÏné nastavit od 1 hodiny do 12 hodin
nepﬁetrÏitého provozu.
Zmûna teploty
Dlouh˘m zmáãknutím tlaãítka se rozbliká údaj teploty podle pﬁedchozího nastavení a dal‰ím maãkáním
se volí poÏadovaná teplota.
Volba je omezena v rozsahu 40°C - 110°C.
Dálkové ovládání
Zmáãknutím tlaãítka dálkového ovládání se zablokuje ruãní ovládání tlaãítka ON/OFF a regulátor je
moÏné ﬁídit pomocí dálkového ovladaãe (na tlaãítku se rozsvítí ãervená LED). Pﬁi sepnut˘ch kontaktech
dálkového ovládání je sauna v provozu, pﬁi rozepnut˘ch kontaktech je sauna vypnuta. Stav kontaktu je
moÏné ovûﬁit dlouh˘m stiskem tlaãítka dálkového ovládání.
Svûtlo
Maãkáním tlaãítka svûtla je moÏné v saunû rozsvûcet osvûtlení sauny nezávisle na chodu sauny.
Pokud se v‰ak nerozsvítí svûtlo do jedné hodiny od zapnutí sauny, sauna se sama vypne (ruãnû ji lze
opût zapnout). Tuto funkci je moÏné vyﬁadit nebo zmûnit po dlouhém stisku tlaãítka „svûtla“. Na displeji
se objeví ãas. Nastavením na nulu automatické vypínání vyﬁadíme z ãinnosti. Automatické vypnutí
kamen pﬁi nerozsvícení svûtla mûníme v poloze „svûtlo vypnuto“. Automatické vypnutí svûtla po vypnutí kamen mûníme v poloze „svûtlo zapnuto“.
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4. SdruÏené ãidlo
13, 14 - ãidlo teploty (4-Ïilov˘ kabel bílá, ãerná)
15, 16 - pojistka vzduchu nevratná (4-Ïilov˘ kabel ãervená, modrá)
5. Dálkové ovládání
18, 19 - spínací kontakt (vypínaã, relé apod.)
u del‰ího vedení se doporuãuje pouÏít stínûn˘ vodiã se zapojením stínûní do svorky 6
Pﬁenos dat - platí pro S150D (oddûlená ovládací a silová deska)
20, 21, 22, 23 - vodiãe –, A, B, +, u doporuãeného propojovacího kabelu typ TBVS je poﬁadí barev:
20 = modrá (–)
21 = bílá (A)
22 = ãerná (B)
23 = ãervená (+)
Zámûna vodiãÛ znamená zniãení procesoru pro pﬁenos - proto pozor na správné zapojení!
U vedení del‰ího jak 50 m nebo v místech s velk˘m ru‰ením se doporuãuje pouÏít stínûn˘ kabel
TBVFS (4-Ïilov˘ + stínûní)
Stínûní zapojit do svorky 6 (PE)

S150D - regulátor s oddûlen˘m ovládacím panelem
Skládá se ze dvou dílÛ
a) základní silová ãást S150Ds: svorkové schéma viz. S150. Pod horním víkem je umístûna
deska pﬁenosu mezi S150Ds a ovládacím panelem S150Do.
Jsou na ní umístûny LED diody slouÏící k ovûﬁení správného
zapojení a k signalizaci chodu sauny.
b) ovládací díl S150Do: skládá se z krytu s fóliovou klávesnicí a ovládací deskou S150Do, na níÏ
je umístûn 4-pólov˘ konektor pro pﬁipojení k silové ãásti S150Ds.
Na ovládací desce mÛÏe b˘t dále osazen dvoupólov˘ konektor pro
pﬁipojení kontaktu dílkového ovládání telefonu apod.
Schéma propojení S150Ds a S150Do
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S150Do
Na ovládací desce je osazen klíãovan˘ konektor
viz pohled ze pﬁedu na zapojení konektoru

S150Ds
Silová ãást obsahuje pﬁídavnou desku s procesorem
pro zaji‰tûní pﬁenosu a s indikací stavu regulátoru

Propojovací kabel je ãtyﬁÏilov˘ splétan˘, pﬁi délce > 15 m pouÏít stínûn˘ kabel se zapojením stínûní do
svorky PE na regulátoru S150Ds.

Servisní funkce
I.

pojistka kamen

Popis svorek silové ãásti (platí pro S150 i S150D)
1. Pﬁívodní vedení
1, 3, 10 - pﬁívodní fázové vodiãe, napájecí fáze = svorka 10
7
- nulov˘ vodiã
5
- ochrann˘ zemnicí vodiã
2. Saunová kamna - tﬁífázov˘ pohybliv˘ pﬁívod 7x Cu
2, 4, 11 - fázové vodiãe
8
- nulov˘ vodiã
6
- ochrann˘ zemnicí vodiã
16, 17 - bimetalová vratná pojiska kamen
3. Svûtlo
9, 12, 6 - nulov˘, fázov˘, pﬁípadnû ochrann˘ vodiã

A

Po souãasném stisku tlaãítek
+
+
je moÏné pﬁejít do SET UP reÏimu,
kde mÛÏeme mûnit a prohlíÏet parametry regulátoru.
1.
2.

II.

Rychlost spínání silov˘ch relé - tlaãítkem
v rozsahu 1 - 19 sec.
Zmûna jasu displeje - tlaãítkem svûtlo
vyhovovala uÏivateli.

se mûní ãas mezi sepnutím relé kamen
se mûní svítivost displeje tak, aby nejlépe

Test a reset regulátoru
Pokud se pﬁed pﬁipojením regulátoru k síÈovému napûtí drÏí tlaãítko ON/OFF, testují se po
zapnutí v‰echny signalizaãní prvky regulátoru = LED diody, segmenty displeje. Po provedení
testu pﬁejde regulátor do základního reÏimu a do základního nastavení parametrÛ. Tento postup
je moÏné pouÏít také pro reset regulátoru (pokud dojde k zablokování regulátoru z dÛvodu zcela
chybného ovládání a nebo blíÏe neurãeného vlivu).

