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1. Riadiaci prístroj CS10.5

1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5
1.1. Obecné

Úèelem øídící jednotky CS10.5 je ovládat elektrické
topné tìleso sauny a výparník, nebo topné tìleso Combi,
co¾ je kombinace pøedchozích dvou zaøízení.
Prvky ulo¾ené ve skøíòce s èidly sledují fungování
øídící jednotky. Ve skøíòce s èidly je umístìno teplotní
èidlo a omezovaè pøehøátí. Teplotu sleduje termistor
NTC, omezovaè pøehøátí lze nastavit zpìt do výchozího
stavu. V pøípadì závady odpojí omezovaè napájení
topného tìlesa (omezovaè lze nastavit zpìt do
výchozího stavu pøíslu¹ným tlaèítkem, viz obr. 7).
Jednotka je vybavena teplotním èidlem a èidlem
vlhkosti, která musí být pøipojena k øídící jednotce
podle pokynù.

1.2. Technická specifikace / Technické údaje

1.1. V¹eobecne

Riadiacim prístrojom CS10.5 sa obsluhujú elektrické
saunové kachle a odparovaè sauny alebo ich kombinácia,
Combi-saunové kachle.
Funkcie riadiaceho prístroja sú riadené/ovládané
komponentami snímaèovej skrinky. V snímaèovej
skrinke sa nachádza teplotný snímaè a ochrana proti
prehriatiu. NTC-termistor sníma teplotu, a spätne
nastavitelná ochrana proti prehriatiu preru¹í pri
prejavoch poruchy prívod elektrického prúdu do
saunových kachieå (ochrana proti prehriatiu sa mô¾e
spätne prestavi» stlaèením zodpovedajúceho tlaèidla,
viï.obr. 7).
Prístroj je vybavený snímaèom teploty a senzorom
vlhkosti, ktoré sú podåa predpisov pripevnené na
riadiacom prístroji.

Napájení / Sie»ové napätie

400V 3N AC

Vodiè / Výkon prípojky

Max. 10,5 kW

Ovládání topného tìlesa/Riadenie saunových kachieå

U, V, W 3500 W / fáze / fáza

Ovládání výparníku/Riadenie odparovaèa

W1 3500 W

Poznámka!
W a W1 se støídají, pokud se výparník
		
a topné tìleso pou¾ívají zároveò /
POZOR!
W a W1 sa striedajú, ak saunové kachle a
		
riadenie odparovaèa sú v prevádzke
Bezpeènostní kategorie / Druh ochrany	IPX4
		
Montuje se vnì sauny a místnosti se sprchami
		
v suchém místì.
		
In¹talácia zvonku sauny a umývacej miestnosti
		
na suchom mieste
Nastavená doba provozu
Èas zapnutia 					

4 hod (lze zmìnit)
4 h (mô¾e by» zmenený)

Nastavení èasovaèe spu¹tìní / Predvolený èas

0–12 hod/h

Ovládání teploty / Regulácia teploty
•

Sauna

40 oC–110 oC

•

Výparník

•

Odparovaè

Nastavení vlhkosti urèuje maximální teplotu
v saunì.
Od nastavenia vlhkosti závisí max. teplota sauny.

		

Nastavení vlhkosti
		
Nastavenie vlhkosti

			

Relativní vlhkost 10%-95% pøi maximální teplotì
100 oC-40 oC
RH/rF 10%-95% prièom max. teplota èiní 100 oC-40 oC

Èidla
Snímaè
		
Vypínaè osvìtlení / Svetelný spínaè

1. Teplotní èidlo, omezovaè pøehøátí
1. Teplotný snímaè, ochrana proti prehriatiu
2. Èidlo vlhkosti / Senzor vlhkosti
Max. 100 W

Vypínaè klimatizace
Spínaè vetrania

Max. 100 W

Chybová hlá¹ení, viz Obr. 6. / Hlásiè porúch, pozri obrázok 6
ER1
Mìøící okruh teplotního èidla poru¹en.
	Teplotný snímaè-merací spínací okruh preru¹ený.
ER2
Mìøící okruh teplotního èidla zkratován.
Skrat v teplotnom snímaèi-meracom spínacom okruhu.
Náprava: 			
Zkontrolujte vodièe a spoje mezi konektory 3 a 4 k èidlu.
Odstránenie:
Káblové spojenie a pripojenia prípojok 3 a 4 preskú¹a» na snímaèi.
ER3
Mìøící okruh omezovaèe pøehøátí poru¹en.
	Ochrana proti prehriatiu-merací spínací okruh preru¹ený.
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Náprava: Stisknìte tlaèítko nastavení omezovaèe do výchozího stavu. Obr. 7.
		
Zkontrolujte vodièe a spoje mezi konektory 1 a 2 k èidlu.
Odstránenie:Stlaèi» gombík spätného chodu ochrany proti prehriatiu. Obrázok 7.
				
Káblové spojenie a pripojenia prípojok 1 a 2 preskú¹a» na snímaèi.
ER5
Mìøící okruh èidla vlhkosti pøehøátí rozpojený.
	Teplotný-merací spínací okruh senzoru na meranie vlhkosti preru¹ený.
ER6
Mìøící okruh èidla vlhkosti zkratován.
SSkrat v teplotnom-meracom spínacom okruhu senzora na meranie vlhkosti.
Náprava:		 Zkontrolujte vodièe a spoje mezi konektory 5 a 6 k èidlu.
Odstránenie:Káblové spojenie a pripojenia prípojok 5 a 6 preskú¹a» na snímaèi.
Displej zobrazuje neustále pouze nastavenou hodnotu vlhkosti.
Display ukazuje v¾dy len zvolené hodnoty vlhkosti.
Náprava: Zkontrolujte vodièe 7, 8, 9 a 10 k èidlu vlhkosti.
Odstránenie:Káblové spojenie a pripojenia prípojok 7, 8, 9 a 10 preskú¹a» na snímaèi vlhkosti.

2. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U®IVATELSKÁ
PØÍRUÈKA

2. NÁVOD PRE POU®ÍVATEÅA
RIADICEHO PRÍSTROJA

Pøed tím, ne¾ topné tìleso zapnete, se pøesvìdète, ¾e
na nìm ani v jeho blízkosti nejsou ¾ádné pøedmìty.

Predtým ako zapnete kachle, preskú¹ajte prosím, ¾e
sa na kachliach alebo v ich bezprostrednej blízkosti
nenachádzajú ¾iadne predmety.
Obr. 1.
Spínaèe a kontrolky øídící jednotky
Obrázok 1. Spínaè a kontrolná lampa riadiaceho 		
prístroja

1. Hlavní vypínaè
2.	Ovládací pøepínaè výparníku
•	Jedno stisknutí: Výparník zapnutý
•	Opakované stisknutí: Výparník vypnutý
•	Otoèení ovladaèem: Volba po¾adované vlhkos
ti 20%-95%. Pøi nastavování bliká kontrolka
12.
3.	Ovládací pøepínaè topného tìlesa
•	Jedno stisknutí: Topné tìleso zapnuto
•	Opakované stisknutí: Topné tìleso vypnuto
•	Otoèení ovladaèem: Volba po¾adované teploty
v saunì. Pøi nastavování bliká kontrolka 13.
4. Vypínaè klimatizace, max. 100 W
5. Vypínaè osvìtlení, max. 100 W
6.	Obrazovka. Støídavì zobrazuje teplotu v 		
saunì (kontrolka 13 svítí) a vlhkost (kontrolka
12 svítí).
7. Kontrolka svítí, kdy¾ ve výparníku dojde voda.
8. Kontrolka svítí zelenì - výparník v provozu
Kontrolka bliká - nastavování èasu
9. Kontrolka svítí zelenì - topné tìleso v provozu
Kontrolka bliká - nastavování èasu
10. Kontrolka svítí, kdy¾ je v provozu klimatizace
11. Kontrolka svítí, kdy¾ je v saunì rozsvícené os
vìt lení.
12. Kdy¾ kontrolka svítí, na obrazovce je uvedena
hodnota vlhkosti
13. Kdy¾ kontrolka svítí, na obrazovce je uvedena
hodnota teploty
14. Kdy¾ kontrolka svítí, na obrazovce je uveden
nastavený èas


1. Hlavný spínaè
2. Bifunkèný spínaè riadenia odparovaèa
•	Obsluha gombíka: Zapnutie odparovaèa
•	Druhé stlaèenie gombíka: Vypnutie odparovaèa
•	Otoèenie gombíka: Nastavenie ¾elanej vlhkosti
20 %...95 % rF.
Kontrolná lampa 12 bliká poèas nastavovania.
3. Bifunkcný spínaè riadenia saunových kachieå
•	Obsluha gombíka: Zapnutie saunových kachieå
•	Druhé stlaèenie gombíka: Vypnutie saunových
kachieå
•	Obsluha gombíka: Nastavenie ¾elanej teploty v
saune.
Kontrolná lampa 13 bliká poèas nastavovania.
4. Riadiaci spínaè vetracieho zariadenia sauny
max. 100 W
5. Riadiaci spínaè osvetlenia sauny max. 100 W
6. Ukazovateå. Ukazuje striedavo teplotu a 		
vlhkos» v saune. Teplotu, keï svieti kont		
rolná lampa 13, a vlhkos», keï svieti kontrolná
lampa 12.
7. Kontrolná lampa svieti, keï v odparovaèi nie je
¾iadna voda.
8. Kontrolná lampa zelená - odparovaè zapnutý
Kontrolná lampa bliká - predvolený èas zvo lený
9. Kontrolná lampa zelená - saunové kachle zapnuté
Kontrolná lampa bliká - predvolený èas zvo lený
10. Kontrolná lampa svieti, ked je zapnuté vetranie.
11. Kontrolná lampa svieti, ked je zapnuté osvetlenie.
12. Keï kontrolná lampa svieti, ukazovateå ukazu
je vlhkos».
13. Keï kontrolná lampa svieti, ukazovateå ukazuje
teplotu.
14. Keï kontrolná lampa svieti, ukazovateå ukazuje
predvolený èas.
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2.1. Nastavení doby do spu¹tìní a doby
provozu

2.1. Voåba predvoleného èasu a èasu zapnutia

2.2. Nastavení èasovaèe spu¹tìní

2.2. Predvolený èas

2.3. Nastavená doba provozu

2.3. Èas zapnutia

Èasy lze nastavit pouze tehdy, pokud je topné
tìleso, pøípadnì výparník, zapnuté (vypínaè 2 nebo
3, pøípadnì oba).
Pokud si pøejete, aby se topné tìleso zapnulo ve
stanovenou dobu, podr¾te pøepínaè (3) stisknutý
po dobu cca 3 sekund, aby øídící jednotka vstoupila
do re¾imu èasovaèe. Obr 3.9 (výchozí nastavení) se
objeví na obrazovce, tj. stávající nastavení èasovaèe v
hodinách. Otoèením ovladaèe (3) po smìru hodinových
ruèièek, rozpojíte relé (usly¹íte cvaknutí), topné tìleso
se vypne a hodnota nastavovaného èasu se bude mìnit
od 0,0 do 18,0. Nastavte po¾adovanou dobu spu¹tìní.
Èas na displeji bude odpoèítávat do uplynutí nastavené
doby, kdy se zapne topné tìleso. Kontrolky 14 (doba
zapnutí) 8 (výparník) a 9 (topné tìleso) budou pøi
zapnutí topného tìlesa blikat. Po uplynutí nastavené
doby se topné tìleso zapne na 3,9 hod, pokud jej
nevypnete døíve pøepínaèem (3) na øídící jednotce.

Pokud podr¾íte pøepínaè (3) stisknutý po dobu cca 3
sekund, vstoupí øídící jednotka do re¾imu èasovaèe.
Obr 3.9 (výchozí nastavení) se objeví na obrazovce, tj.
stávající nastavení èasovaèe v hodinách. Krat¹í dobu lze
nastavit otoèením pøepínaèe proti smìru hodinových
ruèièek. Hodnoty na obrazovce se budou mìnit od 3,9
do 0,0. Nastavte po¾adovanou dobu spu¹tìní. Èas na
displeji bude odpoèítávat do uplynutí nastavené doby,
kdy se topné tìleso, pøípadnì výparník vypnou.

Voåba èasov sa mô¾e udia» a¾ potom, keï je zapnutá
funkcia saunové kachle a/alebo funkcia odparovaè
(spínaè 2 a/alebo 3).

Ak sa majú saunové kachle zapnú» a¾ po urèitom
vopred stanovenom èase, je potrebné riadiaci spínaè
dr¾a» stlaèený aspoò 3 sekundy, naèo riadici prístroj
prejde na modus nastavenia èasu. Na ukazovateli sa
objaví èíslo 3.9 (nastavenie prístroja), to je èas zapnutia
v hodinách. Ak toèíte gombík riadiaceho spínaèa (3) v
smere hodinových ruèièiek, otvorí sa relé (kliknutie je
poèu» ), prúd v saunových kachliach sa zapne, poèet
hodín predvoleného èasu sa objaví a rastie od 0.0 do
18.0 . Nastavenie èasu je zachované tak, ¾e sa uká¾e
¾elaný predvolený èas. Nastavený predvolený èas
be¾í v krokoch od 0.1 hodiny spä» a saunové kachle sa
zapnú, keï uplynie predvolený èas. Kontrolné lampy
14 (predvolený èas), 8 (odparovaè) a 9 (saunové kachle)
blikajú tak dlho, pokiaå sa zapnú saunové kachle. Od
nastaveného èasového bodu zostanú zapnuté 3.9
hodiny (nastavenie prístroja), pokiaå sa nevypnú skôr
na riadiacom spínaèi (3) riadiaceho rpístroja.
Ak je bifunkèný riadiaci spínaè (3) riadiaceho prístroja
stlaèený 3 sekundy, prejde riadiaci prístroj na modus
nastavenia èasu. Na ukazovateli sa objaví èíslo 3.9
(nastavenie prístroja), to je èas zapnutia v hodinách.
Krat¹ie nastavenie èasu zapnutia sa dosiahne tým, ¾e sa
spínaè otoèí proti smeru hodinových ruèièiek. Èísla na
ukazovateli sa zni¾ujú od 3.9 do 0.0. Nastavenie èasu
je zachované tak, ¾e sa uká¾e ¾elaný èas zapnutia.
Die eingestellte Einschaltzeit läuft in Schritten von
0.1 Stunden zurück und der Saunaofen und/oder
Verdampfer schaltet sich aus, wenn die Einschaltzeit
abgelaufen ist.Nastavený èas zapnutia be¾í v krokoch
od 0.1 hodiny spät a saunové kachle a/alebo odparovaè
sa vypnú, ked uplynie èas zapnutia.

3. POKYNY PRO TECHNIKA K MONTÁ®I
ØÍDÍCÍ JEDNOTKY

3. NÁVOD PRE POU®ÍVATEÅA
RIADICEHO PRÍSTROJA

Øídící jednotka se montuje vnì sauny, v suchém místì
(s okolní teplotou > +0 °C).
Poznámka! Øídící jednotka nesmí být zabudovaná
do stìny. Viz obr. 2.

Riadiaci prístroj sa in¹taluje na suché miesto z vonkaj¹ej
strany sauny (prevádzková teplota > +0 °C).
POZOR ! Riadiaci prístroj nesmie by» zahµbený do
stenovej kon¹trukcie. Pozri obr. 2.

Obr. 2.

Upevnìní øídící 		
jednotky
Obrázok 2. Montá¾ riadiaceho 		
prístroja na stene



CS

SK

3.1. Odmontování pøedního krytu

Pøední kryt lze sejmout pomocí ¹roubováku zasunutého
do drá¾ky na horní stranì. Viz obr. 3.

Obr. 3. 		
Obrázok 3.

3.1. Odstránenie krytu

Kryt sa uvoåòuje na hornom okraji, ak sa jazýèek,
ktorý kryt blokuje, stlaèí dolu so skrutkovaèom. Pozri
obr. 3.

Odmontování pøedního krytu
Odstránenie krytu

3.2. Pøipevnìní zaøízení na stìnu

3.2. Montá¾ prístroja na stene

Obr. 4. 		
Obrázok 4.

Obr. 5. 		
		
Obrázok 5.
		

Deska základny øídící jednotky je vybavena tøemi
otvory pro ¹rouby, kterými se jednotka pøipevní ke
stìnì. Viz obr. 4.



Pøipevnìní zaøízení na stìnu
Montá¾ prístroja na stene

V základnej èasti riadiaceho prístroja sa nachádzajú
diery pre tri (3) skrutky, s ktorými sa prístroj namontuje
na stenu. Pozri obr. 4.

Pokyny pro pøipojení vodièù èidel ke
svorkovnici.
Návod na in¹taláciu káblu snímaèa na
prípojnej li¹te
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3.3. Montá¾ skøínìk s èidly

ÈERVENÝ/ÈERVENÁ
LUTÝ/LTÁ
MODRÝ/MODRÁ
BÍLÝ/BIELA
ÈERVENÝ/ÈERVENÁ
ZELENÝ/ZELENÁ
ŠEDÝ/ŠEDÁ
LUTÝ/LTÁ

TLAÈÍTKO NASTAVENÍ VÝCHOZÍHO STAVU OMEZOVAÈE
PØEHØÁTÍ (VIZ OBR. 7)
GOMBÍK SPÄTNÉHO CHODU OCHRANY PROTI
PREHRIATIU (POZRI OBR. 7)

ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RIADIACI PRÍSTROJ CS10.5

ÈIDLO TEPLOTY

CS10.5

TEPLOTNÝ SNÍMAÈ

6 x 0,5 mm2

100

BÍLÝ/BIELA

MIN 400
MAX 500

MODRÝ/MODRÁ

3.3. Montá¾ snímaèovej skrinky

T
BLAS
NÁ O OCHA
T
S
U
PØÍP LENÁ PL
POVO
ÈIDLO VLHKOSTI
SENZOR VLHKOSTI

100

min. 1100

KKV50
KKV60
KKV80
KKV90

ÈIDLO/
SENZOR

min 150

Obr. 6. 		
		
Obrázok 6.
		

Umístìní skøínìk s èidly teploty a vlhkosti kontrolní jednotky pøi pou¾ití topných tìles 			
montovaných na stìnu.
Miesto pre teplotný snímaè ako aj skrinku senzora vlhkosti riadiaceho prístroja CS10.5 pre stenový
model saunových kachieå.

K ovládání topných tìles Combi pomocí øídící jednotky
je nutné umístit teplotní èidlo pøipojené k øídící
jednotce na stìnu sauny nad topné tìleso v jeho ose
100 mm pod stropem.
Èidlo vlhkosti se pøipevòuje na stìnu sauny co nejdále
od topného tìlesa a 400-500 mm pod strop.
Poznámka! V tabulce je rovnì¾ uvedena maximální
vzdálenost od stìny, na které je umístìno teplotní
èidlo.
Teplotní èidlo nesmí být umístìno v místì, kam se
vypou¹tí pára z výparníku.

Na riadenie stenového modelu Combi-saunových
kachieå s riadiacim prístrojom sa musí nain¹talova»
snímaè teploty pripojený na riadici prístroj CS10.5
nad saunové kachle na stenu sauny do strednej línie
¹írky saunových kachieå 100 mm pod strop.
Senzor vlhkosti musí by» nain¹talovaný na stenu
sauny,èo najïalej od saunových kachieå 400-500 mm
pod strop.
POZOR ! V tabuåke je pre saunové kachle tie¾
uvedená max. vzdialenos» k stene, na ktorej je
nain¹talovaný teplotný snímaè.
Teplotný snímaè nesmie by» nain¹talovaný priamo v
oblasti úèinku pary prúdiacej z odparovaèa.
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Obr. 7.
Tlaèítko nastavení výchozího stavu omezovaèe pøehøátí
Obrázok 7. Tlaèidlo pre spätný chod ochrany proti prehriatiu

3.4. Zapojení vodièù

3.4. Elektrické pripojenia

3-fázový / 3-FÁZA
CS10.5+KKV50-90SE

TYP TOPNÉHO
TÌLESA
KACHLE TYP

KKV90SE
KKV90SEA
KKV80SE
KKV80SEA
KKV60SE
KKV60SEA
KKV50SE
KKV50SEA

Tabulka 1.
Tabuåka 1.



VÝKON TOPNÉHO
VÝPARNÍK
PØÍKON TÌLESA
ODPAROVAÈ
VÝKON VÝKON
(kW)
SAUNOVÝCH KACHIE¾ (kW)
(kW)

POJISTKY
ISTIÈE

KABELY/KÁBEL 400V 3N~/230V 1N~

A

mm2

A+B

2

mm

B

2

mm

C

mm2

D

2

mm

9

3x3

2

3 x 16A

5 x 2,5

7 x 2,5

2 x 2,5

4 x 2,5

3 x 10

8

3 x 2,67

2
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CS

SK

1-fázový / 1-FÁZA
CS10.5 + KKV50-90SE

3-fázový / 3-FÁZA
CS10.5 + KKV50-90SEA

(Automatické plnìní / Automatické dopÍòanie vody)



