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1. Over deze handleiding
Lees deze montage- en gebruiksaanwijzing goed door en bewaar ze in de buurt 
van de saunabediening. Zo kunt u te allen tijde informatie over uw veiligheid en 
de bediening nalezen.

Symbolen in waarschuwingsaanwijzingen
In deze montage- en gebruiksaanwijzing staat bij werkzaamheden die gevaarlijk 
kunnen zijn een waarschuwingsaanwijzing. Neem deze waarschuwingsaanwij-
zingen steeds in acht. Zo voorkomt u materiële schade, letsel en zelfs de dood.

In de waarschuwingsaanwijzingen worden signaalwoorden gebruikt die de vol-
gende betekenis hebben:

GEVAAR!
Als u deze waarschuwingsaanwijzing niet in acht neemt, leidt dit tot 
ernstig letsel of de dood.

WAARSCHUWING!
Als u deze waarschuwingsaanwijzing niet in acht neemt, kan dit leiden 
tot ernstig letsel of de dood.

VOORZICHTIG!
Als u deze waarschuwingsaanwijzing niet opvolgt, kan dit leiden tot licht 
letsel.

ATTENTIE!
Dit signaalwoord waarschuwt voor materiële schade.

Andere symbolen
Dit symbool kenmerkt tips en nuttige aanwijzingen.

U vindt deze montage- en gebruiksaanwijzing ook in het downloadbereik 
van onze website www.sentiotec.com/downloads.
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2. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid
De saunabediening Pro C3 is gebouwd conform erkende veiligheids-
technische voorschriften. Toch kunnen bij gebruik gevaren ontstaan. 
Neem daarom volgende veiligheidsaanwijzingen en de speciale 
waarschuwingsaanwijzingen in de afzonderlijke hoofdstukken in 
acht. Neem ook de veiligheidsaanwijzingen van de aangesloten 
apparaten in acht.

2.1. Reglementair gebruik
De saunabediening Pro C3 is uitsluitend bedoeld voor de bediening 
en regeling van de functies volgens de technische gegevens. 

De saunabediening Pro C3 mag alleen voor de besturing en regeling 
van een saunakachel conform paragraaf 19.101 van EN 60335-2-53 
worden gebruikt. Alternatief kan een desbetreffende veiligheidsuit-
schakeling in of boven de kachel worden gemonteerd.

De saunabediening Pro C3 mag alleen voor de besturing en rege-
ling van 3 verwarmingskringen met maximaal 3,5 kW vermogen 
per kring worden gebruikt. Het maximale verdampingsvermogen 
bedraagt 3,5 kW. Het maximale vermogen van de extra uitgang 
bedraagt 3,5 kW.

Elk ander gebruik geldt als niet-reglementair. Niet-reglementair ge-
bruik kan leiden tot productbeschadiging, ernstig letsel of de dood.
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2.2. Veiligheidsaanwijzingen voor de monteur
De montage mag alleen door een elektricien of een vergelijkbaar 

Werkzaamheden aan de saunabediening mogen alleen in span-
ningsvrije toestand worden uitgevoerd.
Op de plaats van opstelling moet een volledige scheidingsinrich-
ting met complete uitschakeling overeenkomstig de overspan-
ningsgcategorie III worden aangebracht. 
De saunabediening moet buiten de saunacabine op een hoogte 
van ongeveer 1,70 m worden gemonteerd of volgens de aan-
bevelingen van de cabineproducent. De omgevingstemperatuur 
moet liggen in het bereik van -10 °C en 40 °C.
De kachelvoeler moet zo worden gemonteerd dat hij geen invloed 
ondergaat van binnenstromende lucht.
De toevoerleiding van de kachel moet een dwarsdoorsnede 
van minstens 2,5 mm2 hebben en temperatuurbestendig zijn 
tot 150 °C.
Neem ook de plaatselijke bepalingen op de plaats van opstel-
ling in acht.
Raadpleeg voor problemen die in de montageaanwijzingen niet 
uitvoerig genoeg werden behandeld in het belang van uw eigen 
veiligheid uw leverancier.
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2.3. Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker
De saunabediening mag niet door kinderen onder 8 jaar worden 
gebruikt.
De saunabediening mag door kinderen boven 8 jaar, door per-
sonen met gereduceerde fysische, sensorische of mentale vaar-
digheden en door personen met gebrekkige ervaring en kennis 
onder volgende omstandigheden worden gebruikt:

– onder toezicht
– indien veilig gebruik werd gedemonstreerd en ze de gevaren 

die kunnen ontstaan, begrijpen.
Kinderen mogen niet met de saunabediening spelen.
Kinderen onder 14 jaar mogen de saunabediening alleen onder 
toezicht reinigen.
Maak in het belang van uw eigen gezondheid geen gebruik van 
de sauna, indien u onder invloed staat van alcohol, medicamen-
ten of drugs. 
Controleer of geen brandbare voorwerpen op de saunakachel 
liggen, voordat u de saunabediening inschakelt.
Controleer of geen brandbare voorwerpen op de saunakachel 
liggen, alvorens de voorselectiefunctie of de standby-modus voor 
de afstandsbediening te activeren.
Controleer of geen brandbare voorwerpen op of voor de infra-
roodstraler liggen, voordat u de saunabediening inschakelt.
Controleer of geen brandbare voorwerpen op of voor de infra-
roodstraler liggen, alvorens de voorselectiefunctie of de standby-
modus voor de afstandsbediening te activeren.
Raadpleeg voor problemen die in de gebruiksaanwijzing niet 
uitvoerig genoeg werden behandeld in het belang van uw eigen 
veiligheid uw leverancier.
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3. Productbeschrijving
3.1. Leveromvang

Saunabediening
Kachelvoeler met geïntegreerde oververhittingsbeveiliging
Montagemateriaal
Draadbrug voor het overbruggen van de klemmen V1 en Wm voor combika-
chels zonder automatische uitschakeling bij watergebrek

3.2. Optioneel toebehoren
Bankvoeler (artikelnummer: O-F2), voelerleidingen 1,5 m
Vochtigheids-temperatuurvoeler (artikelnummer: O-FTS2), voelerleidingen 3 m
Folievoeler (artikelnummer: P-ISX-FF), voelerleidingen 3 m
Vemogensuitbreiding (artikelnummer: O-S2-18 / O-S2-30)
Veiligheidsuitschakeling (artikelnummer: HT-SWL)
Webserver pronet (artikelnummer: PRO-NET)

3.3. Productfuncties
De saunabediening Pro C3 beschikt over volgende functies:

Regelen van combi-saunakachels met een verwarmingsvermogen tot 10,5 kW 
en een verdampingsvermogen van 3,5 kW in een temperatuurbereik van 30 °C 
tot 110 °C en in een vochtigheidsbereik van 5 tot 100%. 
Met een vermogensuitbreiding kan het maximale schakelvermogen van 
10,5 kW tot 18 kW of 30 kW worden verhoogd.
Facultatief dimmen of schakelen van een cabinelamp (tot 100 W)
Facultatief dimmen of schakelen van een ventilator (tot 100 W)
Afstandsbediening
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Statusuitgang
Voorselectiefunctie (tot 24 uur)
Extra uitgang
Naar keuze dimmen (tot 500 W), schakelen (tot 3,5 kW) of regelen van de 
cabinetemperatuur via de extra uitgang.

Extra uitgang heeft geen overtemperatuurbeveiliging. Daarom mogen voor 
de extra uitgang alleen zelfbeveiligde apparaten worden gebruikt.

– Als op de extra uitgang infraroodstralers worden aangesloten, moeten 
deze over een overtemperatuurbeveiliging beschikken. Wij raden het 
gebruik van de volgende infraroodstralers aan:

DIR-350-R, WIR-350-R, DIR-500-R, WIR-500-R, DIR-750-R, 
WIR-750-R, DIR-1300-R, WIR-1300-R
ECO-350-R, ECO-350-G, ECO-500-R, ECO-500-G, ECO-750-R

– Als op de extra uitgang een van de volgende infrarood-warmteplaten 
wordt aangesloten, moet de folievoeler P-ISX-FF worden gebruikt en 
in het technicusmenu worden geactiveerd (zie 8.2. Instellingen in het 
technicusmenu op pagina 29):

IR-WP-100, IR-WP-175, IR-WP-390, IR-WP-510
IR-WPHL-100, IR-WPHL-175, IR-WPHL-390, IR-WPHL-510

Gebruikersprogramma’s
Met de gebruikersprogramma’s kunnen gewenste saunainstellingen worden 
opgeslagen en weer worden opgeroepen. Er zijn 5 vooringestelde gebruiker-
sprogramma’s beschikbaar die volgens de voorstellingen van de gebruikers 
kunnen worden aangepast. 
Automatische begrenzing van de verwarmingstijd
Uit veiligheidsoverwegingen schakelt de saunabediening na maximale ver-
warmingstijd automatisch uit. De maximale verwarmingstijd kan op 6 u, 12 u,
18 u of 24 u worden ingesteld.
Nadroogprogramma
Na het combi-bedrijf wordt het nadroogprogramma automatisch gestart om 
de vorming van schimmel en vuil in de saunacabine te vermijden. Wanneer 
de ventilator is ingeschakeld, wordt de saunacabine bovendien gedurende 
30 minuten op 80 °C opgewarmd.
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Oververhittingsbeveiliging
De oververhittingsbeveiliging bevindt zich in de behuizing van de kachelvoeler. 
Wanneer de saunakachel, na het bereiken van de gewenste temperatuur, 
door een defect blijft verwarmen, schakelt de oververhittingsbeveiliging bij 
ongeveer 139 °C de saunakachel automatisch uit. 

3.4. Sauna-bedrijfsmodi
Met de saunabediening Pro C3 zijn twee bedrijfsmodi mogelijk: sauna- en 
combi-modus.

Sauna-modus
In de sauna-modus is droge warmte beschikbaar. De temperatuur in de cabine is 
hoog (80 tot 100 °C). De vochtigheidswaarden bedragen maximaal slechts 10%. 

Combi-modus
In de combi-modus is naast de saunakachel ook de verdamper actief. De tem-
peratuur in de saunacabine is lager (ong. 40 tot 65 °C) dan in de sauna-modus, 
maar de relatieve luchtvochtigheid is met 35% tot ongeveer 70% wel aanzienlijk 
hoger. De maximaal instelbare streefwaarde voor vochtigheid is daarbij afhan-
kelijk van de saunatemperatuur. Hoe hoger de saunatemperatuur, hoe lager de 
maximaal instelbare vochtigheidswaarde.

3.5. Bedrijfsmodi voeler
De saunabediening kan met een of twee voelers worden gebruikt. Als tweede 
voeler kan een temperatuurvoeler (bankvoeler, F2) of een vochtigheidstempe-
ratuurvoeler (FTS2) worden gebruikt.

Modus met een voeler (F1)
Modus met één voeler moet in het technicusmenu worden geactiveerd (zie 8.2.
Instellingen in het technicusmenu op pagina 29).

In de modus met een voeler wordt de saunabediening enkel gebruikt met de 
kachelvoeler met oververhittingsbeveiliging (F1). Deze wordt meegeleverd.
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In de modus met een voeler geeft de saunabediening standaard alleen de 
ingestelde temperatuur weer. De werkelijke temperatuur wordt niet weergege-
ven. Als de saunabediening in modus met een voeler de temperatuur boven de 
kachel (F1-voeler) als werkelijke temperatuur moet weergeven, moet deze bij 
inbedrijfstelling worden geactiveerd (zie 8.2. Instellingen in het technicusmenu
op pagina 29).

De maximaal instelbare vochtigheidswaarde richt zich in de modus met een 
voeler naar de temperatuur boven de kachel en de vochtigheid wordt verdeeld. 
In het display van de saunabediening wordt nu de streefwaarde voor de vochtig-
heid (in % relatieve luchtvochtigheid) weergegeven. De reële vochtigheid in de 
saunacabine is bij verdeelde vochtigheid afhankelijk van de grootte van de cabine 
en het verdampingsvermogen en kan afwijken van de ingestelde streefwaarde.

Modus met twee voelers met bankvoeler (F2)
In de modus met twee voelers met bankvoeler wordt een tweede temperatuurvoeler 
(bankvoeler) boven de achterste saunabank gemonteerd. De saunabediening 
geeft als reële waarde die temperatuur aan die door de bankvoeler wordt gemeten. 

In de modus met twee voelers met bankvoeler wordt de vochtigheid verdeeld. In 
het display van de saunabediening wordt nu de streefwaarde voor de vochtig-
heid (in % relatieve luchtvochtigheid) weergegeven. De reële vochtigheid in de 
saunacabine is bij verdeelde vochtigheid afhankelijk van de grootte van de cabine 
en het verdampingsvermogen en kan afwijken van de ingestelde streefwaarde.

Modus met twee voelers met vochtigheidstemperatuurvoeler (FTS2)
Wanneer in de bedrijfsmodus met twee voelers een vochtigheidstemperatuurvoeler 
wordt gebruikt, geeft de saunabediening als reële waarde die temperatuur aan 
die door de vochtigheidstemperatuurvoeler wordt gemeten. 

In de modus met twee voelers met vochtigheidstemperatuurvoeler wordt de ver-
damper geregeld naargelang de vochtigheid die in de cabine wordt gemeten. In 
het display van de saunabediening wordt de reële vochtigheid in de saunacabine 
(in % relatieve luchtvochtigheid) weergegeven.
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4. Montage
4.1. Saunabediening monteren

Let bij de montage van de saunabediening op de volgende punten:
De saunabediening moet buiten de saunacabine worden gemonteerd of 
volgens de aanbevelingen van de cabineproducent. 
De omgevingstemperatuur moet liggen in het bereik van -10 °C en +40 °C. 
Alle voelers mogen enkel worden aangesloten met de meegeleverde voeler-
kabels die tot 150 °C temperatuurbestendig zijn.

ATTENTIE!
Schade aan het apparaat 
De saunabediening is spatwaterdicht, toch kan rechtstreeks contact met water 
het apparaat echter beschadigen.

Monteer de saunabediening op een droge plaats waar een maximale lucht-
vochtigheid van 95% niet wordt overschreden.

De voelerkabels mogen enkel onder volgende omstandigheden worden 
verlengd:

Gebruik van een siliconekabel die bestendig is tot 150 °C.
De minimale doorsnede van de kabel bedraagt 0,5 mm2.
De lengte van de kabels van de kachelvoeler mag NIET langer zijn 
dan 10 m.

ATTENTIE!
Storende bronnen beïnvloeden de signaaloverdracht

Leg alle voelerkabels gescheiden van andere netkabels en bedieningskabels.
Bescherm enkelvoudig geïsoleerde kabels door een buis (dubbele isolatie).
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afb. 1 Positie van de ophangconstructie en de montageopeningen 
(afmetingen in mm)

C

Om de saunabediening te monteren, voert u volgende stappen uit:
1. Draai twee kruiskopschroeven (16 mm) op een hoogte van ongeveer 1,70 m 

tot op een afstand van 7 mm in de saunawand. De beide schroeven moeten 
145 mm van elkaar verwijderd zijn (zie afb. 1).

2. Druk de springsloten C met een schroevendraaier lichtjes in en verwijder 
het deksel van de behuizing (zie afb. 2).

3. Hang de saunabediening met behulp van de ophangconstructie A aan de 
gemonteerde kruiskopschroeven (zie afb. 1).

4. Draai twee kruiskopschroeven (16 mm) in de onderste bevestigingsopenin-
gen B vast (zie afb. 1).

 



A

B

afb. 2 Het deksel van de behuizing verwijderen
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4.2. Kachelvoeler F1 met oververhittingsbeveiliging monteren 
Let bij de montage van de kachelvoeler op volgende punten:

De kachelvoeler moet op de achterkant van de kachel boven het midden van 
de saunakachel worden gemonteerd. Daarbij dient een afstand van ongeveer 
15 cm tot het cabineplafond te worden gerespecteerd.
De kachelvoeler moet zo worden gemonteerd dat hij geen invloed ondergaat 
van binnenstromende lucht.

Om de kachelvoeler te monteren, voert u de volgende stappen uit (zie afb. 3):
1. Leg de beide 2-polige kabels van de kachelvoeler in de wand van de sauna-

cabine op de montageplaats van de kachelvoeler en bevestig de kabels van 
de kachelvoeler met kabelklemmen.

2. Trek de twee halve omhulsels 1 van de kachelvoeler uit elkaar.
3. Klem de vier aansluitingen van de kachelvoeler-leiding 5 conform de 

afb. 3 vast.
4. Leg de aansluitplaat 2 dwars (zoals op afb. 3 weergegeven) in de halve 

omhulsels van de kachelvoeler.
5. Sluit de halve omhulsels, schroef deze vast met de beide kruiskopschroeven 

3 (9 mm) en controleer of de kachelvoeler vast gesloten is.
6. Monteer de kachelvoeler op de achterkant van de kachel met de beide 

meegeleverde houtschroeven 6 (16 mm). 

1 Halve omhulsels 
van de kachelvoeler

2 Aansluitplaat

3 Kruiskopschroeven (9 mm)

4 Kachelvoeler

5 Kabels kachelvoeler

6 Houtschroeven (16 mm)

afb. 3 Montage van 
de kachelvoeler

ro
od

w
it

w
it

ro
od
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4.3. Bankvoeler F2 (optioneel) monteren
De bankvoeler moet op de cabinewand boven de achterste zitbank worden ge-
monteerd. Daarbij dient een afstand van ongeveer 15 cm tot het cabineplafond 
te worden gerespecteerd.

Om de bankvoeler te monteren, voert u de volgende stappen uit:
1. Leg de 2-polige kabels van de bankvoeler in de wand van de saunacabine 

op de montageplaats van de bankvoeler en bevestig de kabels van de 
bankvoeler met kabelklemmen.

2. Trek de twee halve omhulsels van de bankvoeler uit elkaar.
3. Klem de beide aansluitingen van de bankvoelerleiding aan de beide mid-

denklemmen van de aansluitplaat.
4. Leg de aansluitplaat dwars in de halve omhulsels van de bankvoeler.
5. Sluit de halve omhulsels en schroef deze vast met de beide kruiskopschroe-

ven (9 mm).
6. Controleer of de bankvoeler vast gesloten is.
7. Monteer de bankvoeler op de cabinewand met de beide meegeleverde 

houtschroeven (16 mm). Respecteer daarbij een afstand van 15 cm tot het 
cabineplafond.

4.4. Vochtigheidstemperatuurvoeler FTS2 (optioneel) monteren
De vochtigheidstemperatuurvoeler moet op de cabinewand boven de achterste 
zitbank worden gemonteerd. Daarbij dient een afstand van ongeveer 15 cm tot 
het cabineplafond te worden gerespecteerd.

Om de vochtigheidstemperatuurvoeler te monteren, voert u volgende de stap-
pen uit:
1. Leg de 5-polige voelerkabel in de wand van de saunacabine op de monta-

geplaats van de vochtigheidstemperatuurvoeler en bevestig de voelerkabels 
met kabelklemmen.

2. Monteer de vochtigheidstemperatuurvoeler tegen de cabinewand met de 
beide meegeleverde houtschroeven (16 mm). Respecteer daarbij een afstand 
van 15 cm tot het cabineplafond.
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4.5. Folievoeler (optioneel) monteren
Wanneer aan de extra uitgang een van de volgende infrarood warmteplaten 
wordt aangesloten, moet de folievoeler P-ISX-FF worden gebruikt:

IR-WP-100
IR-WP-175
IR-WP-390
IR-WP-510

IR-WPHL-100
IR-WPHL-175
IR-WPHL-390
IR-WPHL-510

Neem bij de montage van de folievoeler de bedieningshandleiding van de 
infrarood warmteplaten in acht.
Het gebruik van de folievoeler moet in het technicusmenu worden geactiveerd 
(zie 8.2. Instellingen in het technicusmenu op pagina 29).
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5. Elektrische aansluiting
ATTENTIE!
Schade aan het apparaat

De saunabediening mag enkel worden gebruikt voor de bediening en regeling 
van 3 verwarmingscircuits met een verwarmingsvermogen van max. 3,5 kW
per verwarmingscircuit. Het maximale verdampingsvermogen bedraagt 3,5 kW. 
Het maximale vermogen van de extra uitgang bedraagt 3,5 kW.

1

2

4

3

5

6

b

7

8

9

a

c

d

e

f

1 Aansluitbereik voor extra lage spanning
2 Klemmenbord voor veiligheidsuitschake-

ling, afstandsbediening, statusuitgang en 
voelerkabels

3 Functieselectieschakelaar
4 Kabeldoorvoering voor F2-, FTS2- en 

folievoeler
5 Kabeldoorvoering voor F1-voeler 

en statusuitgang
6 Kabeldoorvoering voor veiligheidsuitschake-

ling en afstandsbediening 
7 Kabeldoorvoering voor verdamperkabel 

en extra uitgang

8 Kabeldoorvoering voor kachelkabel
9 Kabeldoorvoering voor toevoerleiding
a Kabeldoorvoering voor vermogensuitbreiding
b Kabeldoorvoering voor licht en ventilator
c Klemmenlijst voor kachel-, verdamper-, 

verzorgingsleiding en aanvullend apparaat
d Klemmenlijst voor licht en ventilator 
e Klemmenlijst voor vermogensuitbreiding
f Aansluitbereik voor 230 V / 400 V
g Aardingsrail
h RJ45-bus voor RS-485 en pronet

g

h
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Houd er rekening mee dat in geval van garantieclaim een kopie van de 
rekening van het gespecialiseerde elektrobedrijf moet worden voorgelegd.

Let bij de elektrische aansluiting van de saunabediening op volgende punten:
-

ceerde persoon worden uitgevoerd. 

Werkzaamheden aan de saunabediening mogen alleen in spanningsvrije 
toestand worden uitgevoerd.
De elektrische voeding moet als vaste aansluiting uitgevoerd zijn.
Op de plaats van opstelling moet een volledige scheidingsinrichting met com-
plete uitschakeling overeenkomstig de overspanningsgcategorie III worden 
aangebracht.

Raadpleeg het schakelschema (afb. 4) op pagina 26.

5.1. Toevoerleiding, kachel en verdamper aansluiten
1. Leid de toevoer-, kachel- en verdamperleiding door de kabeldoorvoerin-

gen 9, 8, 7 in het aansluitbereik voor 230 V / 400 V f.
2. Sluit de aansluitleidingen conform het aansluitschema aan op de klem-

menlijst c. Neem daarbij de bedieningshandleiding van de respectieve 
apparaten in acht.

3. Voer bovendien de volgende stappen uit, indien de verdamper niet over een 
automatische weergave voor watergebrek beschikt:

Verbind met de bijgeleverde draadbrug de klem „V1” met de klem „Wm”.

5.2. Licht aansluiten
1. Leid de lichtleiding door de kabeldoorvoering b in het aansluitbereik voor 

230 V / 400 V f.
2. Sluit de lichtleiding conform het aansluitschema aan op de klemmenlijst d.

Neem daarbij de bedieningshandleiding van het respectieve apparaat in acht.
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5.3. Ventilator (optioneel) aansluiten
1. Leid de ventilatorleiding door de kabeldoorvoering b in het aansluitbereik 

voor 230 V / 400 V f.
2. Sluit de ventilatorleiding conform het aansluitschema aan op de klem-

menlijst d. Neem daarbij de bedieningshandleiding van het respectieve 
apparaat in acht.

5.4. Extra uitgang (optioneel) aansluiten
De extra uitgang kan bijv. voor infraroodstralers of infrarood verwarmingsplaten 
worden gebruikt.

WAARSCHUWING!
Brandgevaar
De extra uitgang heeft geen overtemperatuurbeveiliging. Daarom mogen 
voor de extra uitgang alleen zelfbeveiligde apparaten worden gebruikt.

Als op de extra uitgang infraroodstralers worden aangesloten, moeten 
deze over een overtemperatuurbeveiliging beschikken.
Als op de extra uitgang een van volgende infrarood-warmteplaten 
worden aangesloten, moet de folievoeler P-ISX-FF worden gebruikt 
en in het technicusmenu worden geactiveerd (zie 8.2. Instellingen 
in het technicusmenu op pagina 29).

1. Steek de aansluitkabel van het extra apparaat door de kabeldoorvoeringen 7
in het aansluitbereik voor 230 V / 400 V f.

2. Sluit de aansluitleidingen conform het aansluitschema aan op de klemmen-
lijst c. Neem daarbij de bedieningshandleiding en de veiligheidsaanwijzingen 
van het respectieve apparaat in acht.

5.5. Vermogensuitbreiding (optioneel) aansluiten
1. Leid de leiding van de vermogensuitbreiding door de kabeldoorvoering a 

in het aansluitbereik voor 230 V / 400 V f.
2. Sluit de leiding van de vermogensuitbreiding conform het aansluitschema aan 

op de klemmenlijst e. Gebruik daarbij klem „ST1” voor het veiligheidscircuit 
en klem „ST2” voor het bedieningscircuit. Neem de bedieningshandleiding 
van het respectieve apparaat in acht. 
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5.6. Kachelvoeler F1 aansluiten
1. Steek de kachelvoelerkabels door de kabeldoorvoering 5 in het aansluit-

bereik voor laagspanning 1.
2. Sluit de rode kachelvoelerkabels aan op de klemmen met het opschrift „STB”

in het klemmenbord 2.
3. Sluit de witte kachelvoelerkabels aan op de klemmen met het opschrift „F1”

in het klemmenbord 2.

5.7. Bankvoeler F2 (optioneel) aansluiten
1. Steek de bankvoelerkabels door de kabeldoorvoering 4 in het aansluitbe-

reik voor laagspanning 1.
2. Sluit de kachelvoelerkabels aan op de klemmen met het opschrift „F2” in 

het klemmenbord 2.

5.8. Vochtigheidstemperatuurvoeler FTS2 (optioneel) aansluiten
1. Steek de voelerkabels door de kabeldoorvoering 4 in het aansluitbereik 

voor laagspanning 1.
2. Sluit de temperatuurvoelerkabels aan op de klemmen met het opschrift „F2”

in het klemmenbord 2.
a. Sluit de zwarte kabel aan op de rechter klem.
b. Sluit de bruine kabel aan op de linker klem.

3. Sluit de leidingen van de vochtigheidsvoeler aan op de klemmen met het 
opschrift „+ S -” in de klemmenlijst 2.
c. Sluit de groene kabel aan op klem „+”.
d. Sluit de oranje kabel aan op klem „S”.
e. Sluit de rode kabel aan op klem „-”.

5.9. Folievoeler (optioneel) aansluiten
1. Steek de voelerkabels door de kabeldoorvoering 4 in het aansluitbereik 

voor laagspanning 1.
2. Sluit de voelerkabels aan op de klemmen met het opschrift „FF” in het klem-

menbord 2.
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5.10. Veiligheidsuitschakeling aansluiten
Conform EN 60335-2-53 mogen saunabedieningen met de functies afstands-
bediening of vooraf ingestelde tijd enkel worden gebruikt voor de bediening 
en regeling van een saunakachel die geslaagd is voor de afdektest conform 
paragraaf 19.101. Alternatief kan een desbetreffende veiligheidsuitschakeling 
in of boven de kachel worden gemonteerd. Deze schakelt de saunakachel uit 
wanneer voorwerpen, bijv. een handdoek, op de saunakachel worden gelegd.

Om de veiligheidsuitschakeling te monteren, voert u volgende stappen uit:
1. Monteer de veiligheidsuitschakeling conform de bedieningshandleiding van 

het apparaat.
2. Steek de kabels van de veiligheidsuitschakeling door de kabeldoorvoering 6

in het aansluitbereik voor laagspanning 1.
3. Sluit de kabels aan op de klemmen met het opschrift „OSG” in het klem-

menbord 2.

Als er geen veiligheidsuitschakeling wordt gemonteerd, moet een draad-
brug aan de klemmen met het opschrift „OSG” worden gemonteerd.

5.11. Afstandsbediening
De aansluiting gebeurt via de klemmen „S”, „B” en „C”. „S” staat voor de sauna-
modus en „C” voor de verdampermodus. „B” is een +24 V gelijkstroomuitgang. 
Deze moet via een schakelaar of een actuator op de klem „S” geschakeld worden 
voor de gewenste bedrijfsmodus.
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5.12. Statusuitgang
Aan de klem voor de statusuitgang kan elke verbruiker worden aangesloten die 
geschikt is voor een spanning van 24 Volt gelijkstroom en niet meer dan 200 mA
stroom verbruikt. Let bij de aansluiting op de juiste polen. Bij het gebruik van 
LED’s moet een geschikte voorschakelweerstand worden gebruikt.

5.13. Installatie afsluiten
1. Sluit de aardleiding van de toevoerleidingen en alle apparaten aan op de 

aardingsrail g.
2. Plaats het deksel van de behuizing op de bovenste rand van de aansluitbox.
3. Druk de springsloten licht naar binnen en draai het deksel van de behuizing 

naar beneden tot deze hoorbaar vastklikt.
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6. Controles uitvoeren
WAARSCHUWING!
De volgende controles worden uitgevoerd bij ingeschakelde stroom-
toevoer. Het gevaar van een elektrische schok is reëel.

Raak NOOIT onderdelen aan die onder spanning staan.

De volgende controles moeten worden uitgevoerd door een erkende elektricien.

1. Controleer het contact van de aardleidingen aan de aardleidingklem. 
2. Controleer de oververhittingsbeveiliging van de kachelvoeler F1.

a. Schakel de saunabediening in.
b. Open de kachelvoeler en klem een van de twee rode kachelvoelerka-

bels af.
Een waarschuwingstoon klinkt herhaaldelijk, in het bovenste display 
wordt „Err” weergegeven, in het onderste display „02”. 
De bediening schakelt de kachel uit.

c. Schakel de saunabediening uit.
d. Sluit de rode kachelvoelerkabel weer aan.
e. Klem nu een van de witte kachelvoelerkabels af.
f. Schakel de saunabediening in.

Een waarschuwingstoon klinkt herhaaldelijk, in het bovenste display 
wordt „Err” weergegeven, in het onderste display „04F1”.
De bediening schakelt de kachel uit.

g. Schakel de saunabediening uit.
h. Sluit de witte kachelvoelerkabel weer aan.
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3. Controleer de fasedoorschakeling voor de sauna-modus L1, L2, L3 naar 
U, V, W.

4. Controleer de fasedoorschakeling voor de verdamper-modus L1, L2, L3 
naar U, V, W.

5. Controleer de fasedoorschakeling van L3 naar W1 bij activering van het 
apparaat dat aangesloten is op de extra uitgang.

6. Controleer het maximaal toegestane verwarmingsvermogen aan de sauna-
bediening van 3,5 kW per fase.

7. Bij optionele vermogensuitbreiding
a. Controleer de bedieningskabels ST1, ST2 en ST3.
b. Controleer het maximaal toegestane verwarmingsvermogen aan de 

vermogensuitbreiding S2-18 van 3 kW per fase.
c. Controleer het maximaal toegestane verwarmingsvermogen aan de 

vermogensuitbreiding S2-30 van 7 kW per fase.
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Verwarmingstijdbegrenzing instellen
De maximale verwarmingstijd is standaard 
op 6 u ingesteld. Uit veiligheidsoverwegingen 
schakelt de saunabediening na maximale ver-
warmingstijd automatisch uit.

Via de functieselectieschakelaar in het aan-
sluitbereik voor extra lage spanning kan de 
maximale verwarmingsduur op 12 u, 18 u of 24 
u worden ingesteld. De hiervoor verantwoorde-
lijke posities van de functieselectieschakelaar 
staan in de tabel rechts.

8. Inbedrijfstelling
8.1. Instelling van de functieselectieschakelaar

afb. 5 Functiekeuzeschakelaar – 
standaardinstelling

EN 60335-2-53 schrijft voor privésauna’s een begrenzing van de ver-
warmingstijd van 6 u voor. Voor sauna’s in hotels, woonblokken en 
dergelijke is een verwarmingstijdbegrenzing van maximaal 12 u toe-
gestaan. De uitbreiding van de verwarmingstijdbegrenzing tot 18 u of 
24 u is alleen in publieke sauna’s toegestaan.!

Functiese-
lectiescha-

kelaar
1 2

6 u ON ON
12 u OFF ON
18 u ON OFF
24 u OFF OFF

Via de functiekeuzeschakelaar in het 
aansluitbereik voor laagspanning 
kunnen verschillende productfunc-
ties worden geactiveerd. De afbeel-
ding rechts toont de standaardinstel-
ling van de functieschakelaar.

Houd er rekening mee dat na wijzi-
gingen de besturing 10 seconden 
moet worden uitgeschakeld, om de 
instellingen op te slaan. OFF
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Fasenroulatie activeren/deactiveren
De fasenroulatie wordt via de functiekeuzeschakelaar 3 geactiveerd resp. ge-
deactiveerd.

Standaard bevindt de functiekeuzeschakelaar 3 zich in de ON-stand. De fa-
senroulatie is dan geactiveerd.
Wanneer u de fasenroulatie wilt deactiveren, zet u de functiekeuzeschakelaar 
3 in de OFF-stand.

Licht-bedrijfsmodus instellen
Het cabinelicht kan naar wens gedimd of geschakeld worden. De dimfunctie 
wordt via de functiekeuzeschakelaar 5 geactiveerd resp. gedeactiveerd. 

Standaard bevindt de functiekeuzeschakelaar 5 zich in de ON-stand. De dim-
functie is zo geactiveerd. 

Neem het punt „Licht-dimcurve wijzigen” op pagina 32 in acht, om 
de dimcurve te wijzigen.

Wanneer u de dimfunctie van het cabinelicht wilt deactiveren, zet u de func-
tiekeuzeschakelaar 5 in de OFF-stand.

Statusuitgang
Met behulp van de functieselectieschakelaar 7 kan worden bepaald of de sta-
tusuitgang tijdens de saunabedrijfsmodus of tijdens het nadroogprogramma is 
geactiveerd. De activering tijdens het nadroogprogramma maakt het automatisch 

Standaard bevindt de functiekeuzeschakelaar 7 zich in OFF-positie. De sta-
tusuitgang is dan tijdens de saunabedrijfsmodus geactiveerd.
Wanneer u de statusuitgang tijdens het nadroogprogramma wilt activeren, 
zet u de functiekeuzeschakelaar 7 in de ON-positie.

Bedrijfsmodus van de extra uitgang instellen
De extra uitgang kan naar wens gedimd of geschakeld worden. De dimfunctie 
wordt via de functiekeuzeschakelaar 8 geactiveerd resp. gedeactiveerd. 

Standaard bevindt de functiekeuzeschakelaar 8 zich in de ON-stand. De dim-
functie is zo geactiveerd.
Wanneer u de dimfunctie van de extra uitgang wilt deactiveren, zet u de 
functiekeuzeschakelaar 8 in de OFF-stand.
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8.2. Instellingen in het technicusmenu
Technicusmenu oproepen
In het technicusmenu kunnen meer instellingen worden uitgevoerd. Voer het 
volgende uit om het technicusmenu te openen:
1. Schakel de saunabediening uit.
2. Druk gelijktijdig op de onderste draaiknop en de IN/UIT-schakelaar.

In het bovenste display verschijnt kort „SEtt”.
De beide draaiknoppen knipperen.

De instellingen worden opgeslagen zodra het technicusmenu wordt be-
eindigd (zie Technicusmenu beëindigen op pagina 33).

Modus met een voeler activeren
In de modus met een voeler wordt de saunabediening enkel gebruikt met de 
kachelvoeler met oververhittingsbeveiliging (F1-voeler). Standaard is de modus 
met twee voelers geactiveerd. Als u de modus met een voeler wilt activeren, 
voert u volgende stappen uit:

1. Roep het technicusmenu op (zie 29).
2. Draai de bovenste draaiknop op het temperatuursymbool (positie A – zie 

punt 9.2 op pagina 34).
Het temperatuursymbool knippert.
In het bovenste display verschijnt kort „SEnB”.
In het onderste display verschijnt „On”. 
(„On” betekent geactiveerde modus met twee voelers.)

3. Draai de onderste draaiknop naar links.
In het onderste display verschijnt „OFF”. 
De modus met een voeler is geactiveerd.
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Kacheltemperatuur in modus met een voeler weergeven
In de modus met een voeler geeft de saunabediening standaard alleen de in-
gestelde temperatuur weer. De reële temperatuur wordt niet weergegeven. Als 
de saunabediening in modus met een voeler de temperatuur boven de kachel 
(F1-voeler) als werkelijke temperatuur moet weergeven, moet deze in het tech-
nicusmenu worden geactiveerd.

1. Roep het technicusmenu op (zie pagina 29)
2. Activeer de modus met een voeler (zie pagina 29).

In het bovenste display staat „SEnB”.
In het onderste display staat „OFF”. 

3. Druk op de onderste draaiknop.
In het bovenste display verschijnt „dISP”.
In het onderste display verschijnt „SEt”. 
(„SEt” betekent, in modus met een voeler wordt alleen de ingestelde 
temperatuur weergegeven.)

4. Draai de onderste draaiknop naar links.
In het onderste display verschijnt „SEnS”. 
De kacheltemperatuur (F1-voeler) wordt als werkelijke temperatuur in 
modus met een voeler weergegeven.

Hoogste temperatuur tot 105 °C reduceren
Standaard kan de gewenste temperatuur van 30 °C tot 110 °C worden ingesteld. 
Voer volgende stappen uit, als u de hoogste temperatuur van 110 °C tot 105 °C 
wilt reduceren:

1. Roep het technicusmenu op (zie 29).
2. Draai de onderste draaiknop op het temperatuursymbool (positie A – zie 

punt 9.2 op pagina 34).
Het temperatuursymbool knippert.
In het bovenste display verschijnt kort „SEnB”.

3. Druk een resp. twee keer op de onderste draaiknop tot in het bovenste 
display „t HI” verschijnt.

In het onderste display verschijnt „110”. 
4. Draai de onderste draaiknop naar links.

In het onderste display verschijnt „105”.
De hoogste temperatuur werd van 110 °C naar 105 °C gereduceerd.
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Gelijktijdige weergave van de temperatuur en de vochtigheidswaade activeren
Voer de volgende stappen uit, om de gelijktijdige weergave van temperatuur en 
vocht te activeren: 

1. Roep het technicusmenu op (zie 29).
2. Draai de bovenste draaiknop op het temperatuursymbool (positie A – zie 

punt 9.2 op pagina 34).
Het temperatuursymbool knippert.
In het bovenste display verschijnt „SEnB”.

3. Druk meerdere keren op de onderste draaiknop tot in het bovenste display 
„ISt2” verschijnt.

4. Draai de onderste draaiknop naar links resp. rechts om de functie te acti-
veren resp. te deactiveren.

Verdamper-singlemodus activeren
De verdamper kan standaard alleen samen met het verwarmingssysteem in 
bedrijf worden gesteld. Om de verdamper alleen zonder verwarmingssysteem 
te kunnen gebruiken, moet deze functie worden geactiveerd. Voer hiervoor de 
volgende stappen uit:

1. Roep het technicusmenu op (zie 29).
2. Draai de bovenste draaiknop op het vochtsymbool (positie B – zie punt 9.2

op pagina 34).
Het vochtsymbool knippert.
In het bovenste display verschijnt „SIn”.
In het onderste display verschijnt „OFF”.
(„OFF” betekent gedeactiveerde verdamper-singlemodus.)

3. Draai de onderste draaiknop naar rechts.
In het onderste display verschijnt „On”.
Verdamper-singlemodus is geactiveerd.
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Folievoeler activeren/deactiveren
Als aan de extra uitgang infrarood-warmteplaten worden aangesloten, moet de 
folievoeler P-ISX-FF worden gebruikt. De folievoeler moet worden geactiveerd. 
Voer hiervoor volgende stappen uit:
1. Roep het technicusmenu op (zie 29).
2. Draai de bovenste draaiknop op het symbool extra uitgang (positie C – zie 

punt 9.2 op pagina 34).
Het extra uitgang-symbool brandt.
In het bovenste display verschijnt „SEnF”.
In het onderste display verschijnt „OFF”.
(„OFF” betekent gedeactiveerde folievoeler.)

3. Draai de onderste draaiknop naar rechts.
In het onderste display verschijnt „On”.
De folievoeler is geactiveerd.

Licht-dimcurve wijzigen
Omdat gloeilampen en leds verschillend op de dimfunctie reageren, kan de 
dimcurve overeenkomstig het gebruikte lichtsysteem worden geselecteerd.
1. Roep het technicusmenu op (zie 29).
2. Draai de bovenste draaiknop op het lichtsymbool (positie D – zie punt 9.2

op pagina 34).
Het lichtsymbool brandt.
In het bovenste display verschijnt „tYPE”.
In het onderste display verschijnt „BULB”.
(„BULB” betekent dat de dimcurve voor gloeilampen is geactiveerd.)

3. Draai de onderste draaiknop naar links.
In het onderste display verschijnt „LED”.
(„LED” betekent dat de dimcurve voor leds is geactiveerd.)
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Ventilator-bedrijfsmodus instellen
De ventilator kan naar wens gedimd of geschakeld worden. Standaard is de 
dimfunctie van de ventilator geactiveerd. Voer volgende stappen uit, als u de 
dimfunctie van de ventilator wilt activeren:
1. Roep het technicusmenu op (zie 29).
2. Draai de onderste draaiknop op het ventilatorsymbool (positie E – zie punt 

9.2 op pagina 34).
Het ventilatorsymbool brandt.
In het bovenste display verschijnt „FAn”.
In het onderste display verschijnt „On”.
(„On” betekent geactiveerde dimfunctie.)

3. Draai de onderste draaiknop naar links.
In het onderste display verschijnt „OFF”.
De dimfunctie van de ventilator geactiveerd.

Softwarestand opvragen
Voer de volgende stappen uit, om de softwareversie van uw saunabesturing op 
te vragen:

1. Roep het technicusmenu op (zie 29).
2. Draai de bovenste draaiknop op het Eco-symbool (positie I – zie punt 9.2

op pagina 34).
In het bovenste display verschijnt de softwareversie van uw besturing.

Technicusmenu beëindigen
Druk gedurende een seconde (longpress) op de onderste draaiknop.

De onderste draaiknop stopt met knipperen.
De bovenste draaiknop brandt.
Het technicusmenu is beëindigd.
Hun instellingen worden opgeslagen.
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9. Bedieningselementen
9.1. Aanduiding van de bedienelementen

2

1 Aanvullende weergave
2 Functieselector
3 Intensiteitsselector

1

3

4

5

6

4 Intensiteitsweergave
5 Lichtschakelaar
6 IN/UIT-schakelaar

9.2. De functieselector
Met de functieselector 2 legt u vast welke functie met de intensiteitsselector 3
moet worden gewijzigd. De functieselector 2 brandt als de saunabediening is 
ingeschakeld.

A

B

C

D

E F

G

H

I

A Temperatuur
B Vochtigheid
C Extra uitgang
D Licht
E Ventilator
F Voorselectietijd
G Looptijd
H Gebruikersprogramma’s
I Eco-functie
J AfstandsbedieningJ
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9.3. De intensiteitsselector
Met de intensiteitsselector 3 wijzigt u de intensiteit resp. het vermogen van de 
functie die op de functieselector 2 is geselecteerd.

Draai de intensiteitsselector 3 naar rechts om het vermogen te verhogen.
Draai de intensiteitsselector 3 naar links om het vermogen te verlagen.

Als u op de intensiteitsselector 3 drukt, start u de functie die op de functiese-
lector 2 is geselecteerd. 

De intensiteitsselector 3 brandt, als de functie die op de functieselector 2
is geselecteerd, is ingeschakeld. 

10.Bediening
10.1. Licht inschakelen
Het licht in de saunacabine kan onafhankelijk van de AAN/UIT-schakelaar 6
worden in- en uitgeschakeld.

Druk op de lichtschakelaar 5 om het licht in of uit te schakelen. 

Wanneer de lichtschakelaar 5 ingeschakeld is, brandt het cabinelicht 
altijd met vol vermogen. Als u het licht via de intensiteitsselector 3 wilt 
dimmen, schakelt u de lichtschakelaar 5 uit.
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Algemene bediening
1. Draai de functieselector 2 op de functie (sauna, vochtigheid, licht, 

ventilator, extra uitgang) die u wilt starten. 
2. Selecteer met de intensiteitsselector 3 de gewenste intensiteit van 

de functie.
3. Druk op de intensiteitsselector 3 om de functie te starten.

WAARSCHUWING!
Brandgevaar
Brandbare voorwerpen die op de hete saunakachel liggen, kunnen ont-
vlammen en brand veroorzaken.

Leg NOOIT brandbare voorwerpen op de saunakachel.
Controleer of GEEN brandbare voorwerpen op de saunakachel liggen, 
voordat u de saunabediening inschakelt.

Druk de IN/UIT-schakelaar 6 in om de saunabediening in te schakelen.
De functieselector 2 brandt.

10.3. Saunamodus starten
1. Draai de functieselector 2 in de positie A (temperatuur).

Het temperatuursymbool brandt.
2. Stel met de intensiteitsselector 3 de gewenste temperatuur in.
3. Druk op de intensiteitsselector 3.

De saunakachel wordt ingeschakeld en begint te verwarmen.
De intensiteitsselector 3 brandt.
In de intensiteitsweergave 4 wordt de actuele temperatuur in de cabine 
weergegeven. In modus met een voeler wordt de moet-temperatuur 
weergegeven.

10.2. Saunabediening inschakelen
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10.4. Combimodus starten
1. Draai de functieselector 2 in de positie A (temperatuur).

Het temperatuursymbool brandt.
2. Stel met de intensiteitsselector 3 de gewenste temperatuur in.
3. Druk op de intensiteitsselector 3.

De saunakachel wordt ingeschakeld en begint te verwarmen.
De intensiteitsselector 3 brandt.
In de intensiteitsweergave 4 wordt de actuele temperatuur in de cabine 
weergegeven. In modus met een voeler wordt de moet-temperatuur 
weergegeven.

4. Draai de functieselector 2 in de positie B (vochtigheid).
Het vochtigheidssymbool brandt.
Het licht op de intensiteitsselector 3 gaat uit.

5. Stel met de intensiteitsselector 3 de gewenste vochtigheid in.
6. Druk op de intensiteitsselector 3.

De verdamper wordt ingeschakeld.
De intensiteitsselector 3 brandt.
In de intensiteitsweergave 4 wordt de actuele vochtigheid in de cabine 
weergegeven. Als geen vochtigheidstemperatuurvoeler is gemonteerd, 
wordt de moet-vochtigheid weergegeven.

Als de saunabesturing zonder vocht-temperatuurvoeler (FTS2) wordt 
gebruikt, is impulsbedrijf geactiveerd. Als de cabinetemperatuur zich 
onder 30 °C bevindt, wordt de verdamper gedurende 10 minuten continu 
ingeschakeld. Dit zorgt ervoor dat het water in de tank een basistempera-
tuur bereikt. Daarna wordt het impulsbedrijf gestart.
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De verdamper (vochtigheidsfunctie B) kan enkel dan worden gestart 
wanneer de saunakachel (temperatuurfunctie A) is ingeschakeld. De 
maximaal instelbare streefwaarde voor vochtigheid is daarbij afhankelijk 
van de saunatemperatuur. Hoe hoger de saunatemperatuur, hoe lager 
de maximaal instelbare vochtigheidswaarde.

Uitzondering: Verdamper-singlemodus is geactiveerd (zie „8.2. Instel-
lingen in het technicusmenu” op pagina 29). Hier kan de verdamper 
ook zonder saunakachel in bedrijf worden gesteld, waarbij de maximale 
vochtigheid van de actuele cabinetemperatuur afhangt.

Voor de extra uitgang zijn 2 verschillende bedrijfsmodi beschikbaar:
1. Intensiteitsregeling
2. Ruimtetemperatuurregeling

Ga als volgt te werk, om tussen beide bedrijfsmodi te schakelen:

1. Draai de functieselector 2 in de positie C (extra uitgang).
Het extra uitgang-symbool brandt.
In de intensiteitsweergave 4 wordt afhankelijk van de bedrijfsmodus 
een intensiteitswaarde of een temperatuur weergegeven.

WAARSCHUWING!
Brandgevaar
Brandbare voorwerpen die op of voor de hete infraroodstraler liggen, 
kunnen ontvlammen en brand veroorzaken.

Leg NOOIT brandbare voorwerpen op of voor de infraroodstraler.
Controleer of GEEN brandbare voorwerpen op of voor de infrarood-
straler liggen, alvorens deze in te schakelen.

10.5. Extra uitgang starten
Op de extra uitgang van de saunabediening kunnen bijv. infraroodstralers of 
infrarood-warmteplaten worden aangesloten.
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2. Druk gedurende een seconde (longpress) op de onderste draaiknop.
In het bovenste display wordt kort de zojuist ingestelde bedrijfsmodus 
weergegeven:

Weergave: „StEP” – de extra uitgang bevindt zich in de intensiteits-
regeling.
Weergave: „StEP” – de extra uitgang bevindt zich in de ruimtetem-
peratuurregeling.

Intensiteitsregeling bij geactiveerde dimfunctie
Wanneer de dimfunctie van de extra uitgang is geactiveerd, kunt u het vermogen 
van het extra apparaat op een schaal van 0 tot 7 instellen. Bij de waarde 0 is 
het aanvullende apparaat uitgeschakeld. De waarde 7 komt overeen met het 
volle vermogen.

1. Draai de functieselector 2 in de positie C (extra uitgang).
Het extra uitgang-symbool brandt.

2. Stel met de intensiteitsselector 3 het gewenste vermogen van het aanvul-
lende apparaat in.

3. Druk op de intensiteitsselector 3.
Het extra apparaat wordt ingeschakeld.
De intensiteitsselector 3 brandt.

Intensiteitsregeling bij gedeactiveerde dimfunctie
Wanneer de dimfunctie van de extra uitgang is gedeactiveerd, kunt u het extra 
apparaat enkel in- en uitschakelen. Het apparaat loopt altijd op vol vermogen.

1. Draai de functieselector 2 in de positie C (extra uitgang).
Het extra uitgang-symbool brandt.
In de intensiteitsweergave verschijnt „OFF”.

2. Druk op de intensiteitsregelaar 3.
Het extra apparaat wordt ingeschakeld.
De intensiteitsselector 3 brandt.
In de intensiteitsweergave verschijnt „On”.
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Ruimtetemperatuurregeling van de extra uitgang
Als de bedrijfsmodus van de extra uitgang op ruimtetemperatuurregeling is ge-
zet, kan een cabinetemperatur worden ingesteld die via de extra uitgang wordt 
geregeld. Dit kan worden gebruikt om de cabinetemperatuur uitsluitend via 
infraroodstralers resp. infrarood-warmteplaten te regelen.

Instelmogelijkheden:

Infraroodstralers (zonder folievoeler): 30 - 70 °C
Infrarood-warmteplaten (met folievoeler): 30 - 50 °C

10.6. Licht inschakelen 
Bij geactiveerde dimfunctie
Wanneer de dimfunctie van het licht is geactiveerd, kunt u het vermogen van 
het licht van niveau 0 tot niveau 100 instellen. Bij de waarde 0 is het licht uitge-
schakeld. De waarde 100 komt overeen met het volle vermogen.

1. Draai de functieselector 2 in de positie D (licht).
Het lichtsymbool brandt.

2. Stel met de intensiteitsselector 3 het gewenste lichtvermogen in.
3. Druk op de intensiteitsselector 3.

Het licht wordt ingeschakeld.
De intensiteitsselector 3 brandt.

Wanneer de lichtschakelaar 5 ingeschakeld is, brandt het cabinelicht 
altijd met vol vermogen. Als u het licht via de intensiteitsselector 3 wilt 
dimmen, schakelt u de lichtschakelaar 5 uit.

Als de saunakachel al actief is resp. de saunakachel aanvullend wordt 
gestart, is geen temperatuurregeling van de extra uitgang mogelijk. 
De bedrijfsmodus wordt automatisch op vermogensregeling gezet en 
de extra uitgang loopt op het hoogste niveau verder.
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Bij gedeactiveerde dimfunctie
Wanneer de dimfunctie van het licht is gedeactiveerd, kunt u het licht alleen in- 
en uitschakelen. Het licht brandt altijd met vol vermogen.

1. Draai de functieselector 2 in de positie D (licht).
Het lichtsymbool brandt.
In de intensiteitsweergave verschijnt „OFF”.

2. Druk op de intensiteitsregelaar 3.
Het licht wordt ingeschakeld.
De intensiteitsselector 3 brandt.
In de intensiteitsweergave verschijnt „On”.

10.7. Ventilator starten
Bij geactiveerde dimfunctie
Wanneer de dimfunctie van de ventilator is geactiveerd, kunt u het vermogen 
van de ventilator op een schaal van 0 tot 100 instellen. Bij de waarde 0 is de 
ventilator uitgeschakeld. De waarde 100 komt overeen met het volle vermogen.

1. Draai de functieselector 2 in de positie E (ventilator).
Het ventilatorsymbool brandt.

2. Stel met de intensiteitsselector 3 het gewenste vermogen van de ventilator in.
3. Druk op de intensiteitsselector 3.

De ventilator wordt ingeschakeld.
De intensiteitsselector 3 brandt.
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Bij gedeactiveerde dimfunctie
Wanneer de dimfunctie van de ventilator is gedeactiveerd, kunt u het licht enkel 
in- en uitschakelen. Het apparaat loopt altijd op vol vermogen.

1. Draai de functieselector 2 in de positie E (ventilator).
Het ventilatorsymbool brandt.
In de intensiteitsweergave verschijnt „OFF”.

2. Druk op de intensiteitsregelaar 3.
De ventilator wordt ingeschakeld.
De intensiteitsselector 3 brandt.
In de intensiteitsweergave verschijnt „On”.

10.8. Voorselectietijd instellen
U kunt de voorselectietijd minutenexact instellen. De maximale voorselectietijd 
bedraagt 24 uur. De voorselectietijd wordt in uren en minuten weergegeven. 
Zo worden bijvoorbeeld 8 uur en 15 minuten als 8.15 weergegeven.

1.

WAARSCHUWING!
Brandgevaar
Brandbare voorwerpen die op de hete saunakachel liggen kunnen ont-
vlammen en brand veroorzaken.

Leg NOOIT brandbare voorwerpen op de saunakachel.
Controleer of GEEN brandbare voorwerpen op de saunakachel liggen, 
alvorens de voorselectietijdfunctie te activeren.
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2. Draai de functieselector 2 in de positie F (voorselectietijd).
In de intensiteitsweergave 4 wordt de laatst ingestelde voorselectietijd 
weergegeven.

3. Stel met de intensiteitsselector 3 de gewenste voorselectietijd in. 
4. Druk op de intensiteitsselector 3.

De saunabediening wisselt naar de stand-bymodus en de timer loopt. 
In de intensiteitsweergave 4 wordt de resterende voorselectietijd weer-
gegeven.
Het voorselectietijd-symbool knippert.
De intensiteitsselector 3 brandt.

10.9. Voorselectietijd-functie annuleren
Druk op de intensiteitsselector 3 om de voorselectietijd-functie af te breken.

Het voorselectietijd-symbool brandt constant.

10.10. Looptijd instellen
U kunt al bij het starten van de sauna bepalen hoe lang de sauna gebruikt gaat 
worden. Hierbij kan de maximale verwarmingstijd (bijvoorbeeld 6 u voor privé-
sauna’s) niet worden overschreden. De looptijd wordt in uren en minuten weer-
gegeven. Zo worden bijvoorbeeld 3 uur en 15 minuten als 3.15 weergegeven.

1. Draai de functieselector 2 in de positie G (looptijd).
In de intensiteitsweergave 4 wordt de laatst ingestelde looptijd weer-
gegeven.

2. Stel met de intensiteitsselector 3 de gewenste looptijd in. 

Als u lange voorselectietijden wilt instellen, gebruik dan de snelle voor-
selectiefunctie:

Druk op de instensiteitsselector 3 en verdraai deze gelijktijdig.
De voorselectietijd verandert in uurstappen.
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Als u lange looptijden wilt instellen, gebruik dan de snelle voorselectie-
functie:

Druk op de instensiteitsselector 3 en verdraai deze gelijktijdig.
De looptijd verandert in uurstappen.

3. Druk gedurende een seconde (longpress) op de onderste draaiknop, om de 
looptijd langdurig op te slaan. 

De onderste draaiknop brandt 4 keer – de instelling is opgeslagen.

10.11. Stand-by voor bediening op afstand activeren
Conform EN 60335-2-53 moeten saunabesturingen met startfunctie op afstand 
handmatig op de bedrijfsmodus „Stand-by voor bediening op afstand” worden 
gezet. Deze activering moet na elke start en stop op afstand opnieuw worden 
uitgevoerd. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

1. Draai de functieselector 2 in de positie J (start op afstand).
In de intensiteitsweergave 4 wordt „oFF” weergegeven.

2. Druk op de onderste draaiknop om de bedrijfsmodus „Stand-by voor bedie-
ning op afstand” te activeren.

In de intensiteitsweergave 4 wordt „on” weergegeven en het symbool 
voor starten op afstand begint te knipperen.
De saunabesturing is nu klaar om via een signaal op afstand te worden 
gestart en gestopt.
Na uitgevoerde start en stop op afstand gaat het symbool voor starten 
op afstand uit en moet de bedrijfsmodus opnieuw worden geactiveerd.

10.12. Moet-waarden wijzigen
U kunt tijdens bedrijf de ingestelde moet-waarden wijzigen. 

1. Draai de functieselector 2 op de functie die u wilt wijzigen.
2. Stel met de intensiteitsselector 3 de gewenste moet-waarde in.
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10.13. Nadroogprogramma annuleren
Na combimodus wordt het nadroogprogramma automatisch gestart. Hierbij wordt 
de saunacabine bij uitgeschakelde ventilator gedurende 30 minuten tot 80 °C 
opgewarmd. In de intensiteitsweergave 4 wordt de tekst „dry” weergegeven 
en het temperatuursymbool knippert.

Druk gedurende een seconde (longpress) op de intensiteitsselector 3 om 
het nadroogprograma te annuleren.

10.14. Functies uitschakelen
U kunt elke functie afzonderlijk uitschakelen. 

1. Draai de functieselector 2 op de functie die u wilt uitschakelen.
De intensiteitsselector 3 brandt.

2. Druk op de intensiteitsselector 3.
Het desbetreffende apparaat wordt uitgeschakeld.
Het licht op de intensiteitsselector 3 gaat uit.

Als u de saunakachel (temperatuurfunctie A) uitschakelt, wordt automa-
tisch ook de verdamper (vochtigheidsfunctie B) uitgeschakeld.

10.15. Saunabediening uitschakelen
Druk op de IN/UIT-schakelaar 6 in om de saunabediening uit te schakelen.

De lichten van de functieselector 2 en op de intensiteitsselector gaan uit.
De saunabediening is uitgeschakeld.

Om vorming van schimmel en vuil te voorkomen mag het nadroogpro-
gramma NIET worden afgebroken.
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11. Gebruikersprogramma’s
Met de gebruikersprogramma’s kunnen gewenste saunainstellingen worden 
opgeslagen en weer worden opgeroepen. Er zijn 5 vooringestelde gebruiker-
sprogramma’s beschikbaar die volgens de voorstellingen van de gebruikers 
kunnen worden aangepast. 

De instellingen van volgende functies worden in de gebruikersprogramma’s 
opgeslagen:

Temperatuur
Vochtigheid 
Extra uitgang (intensiteits- of ruimtetemperatuurregeling)
Licht
Ventilator

11.1. Vooringestelde gebruikersprogramma’s

Gebrui-
kerspro-
gramma

Tempera-
tuur °C

Vochtig-
heid

%

Extra
uitgang

Licht
%

Ventilator
%

1 90 0 0 50 0
2 70 0 0 50 0
3 50 60 0 50 0
4 60 35 0 50 0
5 0 0 7 50 0
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11.2. Gebruikersprogramma’s oproepen
1. Draai de functieselector 2 in de positie H (gebruikersprogramma’s).

Het gebruikersymbool brandt.
2. Selecteer met de intensiteitsregelaar 3 een gebruikerprogramma (1 - 5).
3. Druk op de intensiteitsselector 3.

Het gebruikersprogramma wordt gestart.
De intensiteitsselector 3 brandt.

11.3. Eigen gebruikersprogramma maken
U kunt eigen gebruikersprogramma’s maken. Hierbij wordt een vooringesteld 
gebruikersprogramma overschreven Voer hiervoor volgende stappen uit:

1. Start alle functies die met het gebruikersprogramma moeten worden inge-
schakeld, met de gewenste intensiteit.

2. Draai de functieselector 2 in de positie H (gebruikersprogramma’s).
Het gebruikersymbool brandt.

3. Selecteer met de intensiteitsregelaar 3 onder welk nummer (1 - 5) het 
nieuwe gebruikersprogramma moet worden opgeslagen.

4. Druk gedurende een seconde (longpress) op de intensiteitsselector 3.
De intensiteitsselector knippert.
De instellingen worden in het geselecteerde gebruikersprogramma 
opgeslagen.

Voorbeeld
Gebrui-
kerspro-
gramma

Tempera-
tuur °C

Vochtig-
heid

%

Extra
uitgang

Licht
%

Ventilator
%

2 45 55 0 50 0

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com/


WORLD OF WELLNESS

Gebruiksaanwijzing voor de gebruiker Pag. 48/54

Voer volgende stappen uit om de instellingen in bovenstaande tabel in het 
gebruikersprogramma 2 op te slaan: 

1. Draai de functieselector 2 in de positie A (temperatuur).
Het temperatuursymbool brandt.

2. Stel met de intensiteitsselector 3 45 °C in.
3. Druk op de intensiteitsselector 3.

De intensiteitsselector 3 brandt.
4. Draai de functieselector 2 in de positie B (vochtigheid).

Het vochtigheidssymbool brandt.
5. Stel met de intensiteitsselector 3 55% in.
6. Druk op de intensiteitsselector 3.

De intensiteitsselector 3 brandt.
7. Draai de functieselector 2 in de positie D (licht).

Het lichtsymbool brandt.
8. Stel met de intensiteitsselector 3 50% in.
9. Druk op de intensiteitsselector 3.

De intensiteitsselector 3 brandt.
10. Draai de functieselector 2 in de positie H (gebruikersprogramma’s).

Het gebruikersymbool brandt.
11.  Selecteer met de intensiteitsregelaar 3 het gebruikerprogramma 2.
12. Druk gedurende een seconde (longpress) op de intensiteitsselector 3.

De intensiteitsselector knippert.
De instellingen worden in het gebruikersprogramma 2 opgeslagen.
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12.De Eco-functie
Met de Eco-functie kunt u in de pauzes tussen de saunagangen energie besparen. 
De aangesloten apparaten lopen bij geactiveerde Eco-functie met gereduceerd 
vermogen. U kunt een saunapauze van 20, 40, of 60 minuten selecteren. 

De saunakachel resp. de verdamper wordt voor het einde van de pauze weer 
ingeschakeld. Zo is aan het einde van de saunapauze de moet-temperatuur en 
de moet-vochtigheid weer bereikt.

Voer volgende stappen uit om de Eco-functie te activeren:

1. Draai de functieselector 2 in de positie I (Eco-functie).
Het Eco-symbool brandt.

2. Stel met de intensiteitsselector 3 de gewenste pauzelengte in.
E20 staat voor een pauze van 20 minuten.
E40 staat voor een pauze van 40 minuten.
E60 staat voor een pauze van 60 minuten.

3. Druk op de intensiteitsselector 3.
De intensiteitsselector 3 brandt.
In de aanvullende weergave 1 wordt weergegeven over hoeveel minuten 
de saunakachel wordt ingeschakeld om na de pauze de moet-temperatuur 
tijdig te bereiken.
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13.Reiniging en onderhoud
13.1. Reiniging

ATTENTIE!
Schade aan het apparaat 
De saunabediening is spatwaterdicht, toch kan rechtstreeks contact met water 
het apparaat echter beschadigen.

Dompel het apparaat NOOIT onder in water.
Giet geen water over het apparaat.
Reinig het apparaat niet te nat.

1. Drenk een reinigingsdoek in een zachte zeepoplossing.
2. Wring de reinigingsdoek goed uit.
3. Wis de behuizing van de saunabediening voorzichtig schoon.

13.2. Onderhoud
De saunabediening behoeft geen onderhoud.

14.Afvoer
Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de geldende afvoer-
richtlijnen.
Oude apparaten bevatten opnieuw bruikbare materialen maar ook 
schadelijke stoffen. Deponeer uw oude apparaat daarom in geen 
geval bij het gewone afval, maar voer het apparaat af volgens de 
plaatselijk geldende voorschriften.
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15.Probleemoplossing
15.1. Foutmeldingen
De saunabediening is uitgerust met diagnosesoftware die de systeemtoestanden 
controleert bij inschakeling en tijdens het bedrijf. Zodra de diagnosesoftware een 
fout vaststelt, schakelt de saunabediening de saunakachel uit.

Fouten worden door een herhaaldelijke, akoestische waarschuwinstoon en door 
knipperen van de functieselector 2 en de intensiteitsselector 3 weergegeven. 
Bovendien wordt in de aanvullende weergave 1 de tekst „Err” weergegeven. 
In de intensiteitsweergave 4 wordt het foutnummer weergegeven.

Schakel de saunabediening met de IN/UIT-schakelaar 6 uit en los de fout op 
voordat u de saunabediening weer inschakelt.

De volgende tabel beschrijft de mogelijke fouten en de oorzaak ervan. Indien 
nodig deelt u het foutnummer mee aan uw klantendienst.

Fouten Omschrijving Oorzaak / oplossing

01 Veiligheidsuitschakeling Er ligt een voorwerp op de saunakachel. 
Neem dit weg voordat u de saunakachel 
weer gebruikt.

Neem punt 5.10 op pagina 22 in acht, 
indien er geen veiligheidsuitschakeling 
gemonteerd is.

02 Oververhittingsbeveili-
ging

De maximale temperatuur van 139 °C 
boven de kachel werd overschreden. 

04F1 Fout kachelvoeler Defecte kachelvoeler, slecht contact of 
kortsluiting

05 Fout folievoeler Defecte folievoeler, slecht contact of 
kortsluiting

06F2 Fout bankvoeler Defecte bankvoeler, slecht contact of 
kortsluiting

07 Fout vochtigheidsvoeler Defecte vochtigheidsvoeler, slecht con-
tact of kortsluiting

08 Folievoeler-
overtemperatuur

De maximale folietempratuur van 100 °C
werd overschreden.
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15.2. Aanduiding watergebrek
De saunabediening beschikt in de combi-modus over een automatische uitscha-
keling bij watergebrek, voor zover uw combi-kachel dit ondersteunt. 

Als de watertank van de verdamper leeg is, wordt dit aangegeven met een her-
haaldelijke akoestische waarschuwingstoon en de tekst „FILL” in de aanvullende 
weergave 1. Tegelijkertijd wordt de verdamper uitgeschakeld. 

Vul de watertank van de verdamper met water. 
Na korte tijd verdwijnt de tekst „FILL” en wordt de verdamper weer ver-
warmd.

15.3. Zekeringen
In het aansluitbereik van de saunabesturing bevinden zich zekeringen voor 
licht, ventilator/vermogensuitbreiding en het elektronische systeem alsmede 
een reservezekering.

Dit zijn trage microzekeringen van 1A. 
Ze kunnen worden besteld onder het artikelnummer PRO-FUSE.

Voor het vervangen van de zekering de zekeringhouder recht lostrekken en de 
nieuwe zekering plaatsen.

Licht Ventilator/
vermogensuitbreiding

Elektronisch
systeem

Reservezekering
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16.Technische gegevens
Omgevingsomstandigheden

Opslagtemperatuur:      -25 °C tot +70 °C
Omgevingstemperatuur:     -10 °C tot +40 °C
Luchtvochtigheid: max. 95% 

Saunabediening
Afmetingen:       307 x 175 x 57 mm
Schakelspanning / driefasig 3N:   400 V AC
Frequentie: 50 Hz
Schakelvermogen / verwarmingsapparaat:  3 x 3,5 kW
Schakelstroom per fase / verwarmingsapparaat: 16 A
Schakelvermogen / verdamper:    3,5 kW
Schakelstroom / verdamper:     16 A
Schakelvermogen / extra uitgang (dimbaar)*  500 W
Schakelvermogen / extra uitgang (schakelbaar)* 3,5 kW
Schakelstroom / extra uitgang:    16 A
Statusuitgang:     24 V / 200 mA
Nominale spanning:      230 V
Beschermingsklasse (spatwaterdicht):   IPX4
Aansluiting op het voedingsnet als vaste bekabeling (vaste aansluiting)

Licht
Schakelvermogen:     100 W
Zekering:      1A T

Ventilator
Schakelvermogen:     100 W
Zekering:      1A T

* De extra uitgang heeft geen overtemperatuurbeveiliging. Daarom mogen voor 
de extra uitgang alleen zelfbeveiligde apparaten worden gebruikt.
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Instelbereiken
Temperatuur:      30 °C tot 110 °C
Vochtigheid:      0% tot 100%
Daarbij is de maximaal instelbare vochtigheid afhankelijk van de saunatem-
peratuur. Hoe hoger de saunatemperatuur, hoe lager de maximaal instelbare 
vochtigheidswaarde.

Thermische veiligheid
Kachelvoeler met oververhittingsbeveiliging (139 °C uitschakeltemperatuur)
Automatische begrenzing van de verwarmingstijd instelbaar (6 u, 12 u, 18 u, 24 u)*
Naar wens bediening met een of twee voelers 

Aansluitkabels
Stroomtoevoerleiding:     min. 5 x 2,5 mm²
Kacheltoevoerleiding (temperatuurbestendig tot 150 °C): min. 2,5 mm²
Voelerkabels (temperatuurbestendig tot 150 °C): min. 0,5 mm²
Lichtkabel:      min. 1,5 mm²
Ventilatorkabel:     min. 1,5 mm²

* EN 60335-2-53 schrijft voor privésauna’s een begrenzing van de verwarmings-
tijd van 6 u voor. Voor sauna’s in hotels, woonblokken en dergelijke is een 
verwarmingstijdbegrenzing van maximaal 12 u toegestaan. De uitbreiding van 
de verwarmingstijdbegrenzing tot 18 u of 24 u is alleen in publieke sauna’s 
toegestaan.
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