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1. Všeobecne 

1.1. Pokyny k návodu 

- Pred montážou a zabudovaním ELIGA- saunového plynového vykurovacieho telesa si bezpodmienečne 

prečítajte nasledujúce montážne predpisy a návod na obsluhu. Poskytujú dôležité pokyny na montáž, 

používanie a bezpečnosť zariadenia. 

- Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v odseku 1.2. Predídete tým nehodám a škodám na plynovom 

vykurovacom telese. 

- Uschovajte si tento návod. 

- Firma Elsässer GmbH nepreberá žiadne ručenie za škody, ktoré vzniknú neprimeraným používaním, chybnou 

obsluhou, resp. nesprávnou montážou. 

1.2 Bezpečnostné pokyny 

- ELIGA- saunové plynové vykurovacie teleso je výlučne určené len na vykurovanie saunovej kabíny. 

Nasledujúce opísané montážne predpisy musia byť bezpodmienečne dodržané. 

- Všetky pokyny týchto montážnych predpisov ako aj pokyny návodu na obsluhu musia byť dodržané podľa                                               

i     poradia, v akom sú uvedené. 

- Používanie, ktoré nezodpovedá uvedeným pokynom, resp. nedodržanie bezpečnostných predpisov môže viesť 

k poraneniam osôb alebo poškodeniu zariadenia! 

- Inštaláciu, údržbu a opravné práce môže vykonávať len kvalifikovaný odborný podnik. 

- Bezpečnosť chodu ELIGA- saunového plynového vykurovacieho telesa je zaručená len vtedy, keď sú striktne 

dodržané nariadenia tohto návodu na montáž a obsluhu. 

- Návod na montáž a obsluhu ELIGA- plynového vykurovacieho telesa musí byť umiestený na viditeľnom mieste 

v technickom priestore. 

1.3 Všeobecné informácie o ELIGA- saunovom plynovom vykurovacom telese 

ELIGA- saunové plynové vykurovacie teleso je výsledkom dlhého, intenzívneho výskumu v oblasti tepelnej 

a vetracej techniky. Dôkazom toho je okrem moderne premyslenej konštrukcie podľa smerníc Nemeckého spolku 

plynárenstva a vodárenstva aj jednoduchá montáž, len minimálna údržba pri prevádzke, dlhá životnosť zariadenia 

ako aj mimoriadne nízke prevádzkové náklady. 

Vyhrievacie teleso a odpadové rúry sú vyrobené z nehrdzavejúcej teplovzdornej ušľachtilej ocele a čiernej ocele. 

Vďaka spôsobu montáže sa rozťahovanie materiálnu realizuje kontrolovane vertikálne.Nevzniká teda 

nebezpečenstvo nestability kvôli rozťahovaniu v horizontálnej oblasti. 

ELIGA- saunové plynové vykurovacie teleso je plynové vykurovacie zariadenie kategórie II 2 ell3 B/P a môže byť 

nasadené na akýkoľvek druh plynu. Dodanie zariadenia zahŕňa aj dodanie plynovej dýzy, ktorú si vyberie zákazník. 

Výkon plynového vykurovacieho zariadenia sa nastaví na základe voľby plynovej dýzy medzi 15 a 40 KW. 

Pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky sme vykonať len kvalifikovaný plynový podnik. 

ELIGA- saunové plynové vykurovacie teleso môže byť používané len na vykurovanie saunových kabín. Pre 

vypočítanie potrebného menovitého tepelného výkonu pre saunovú miestnosť je základom, aby steny a strop sauny 

dosiahli tepelnú izoláciu minimálne K = 0,7 W (qmK koeficient prechodu tepla).To znamená, že za dreveným 

debnením musí byť zabudovaná minimálne 50 mm hrubá izolácia odolná proti teplote, napr. výstuž z minerálnej 

vlny (trieda požiaru A1) resp. rovnocenný materiál. Fošňové saunové kabíny musia byť zhotovené minimálne z 200 

mm hrubého dreveného materiálu, aby dosiahli tú istú tepelnú izolačnú hodnotu.  

Funkčný princíp ELIGA- saunového plynového vykurovacieho telesa sa zakladá na výrobe konvekčnej teploty 

prostredníctvom cirkulácie vzduchu. Pritom nasáva plynové vykurovacie zariadenie vzduch z úrovne podlahy, ten 

prúdi cez výhrevnú rúru a stúpa ako rozohriaty vzduch nahor. Pomaly ochladený vlhký vzduch klesá nadol 

a vykurovací prístroj ho opäť nasáva. Tým teda vzostup uzatvára fyzikálny kolobeh. Výhody takéhoto druhu 

vykurovania sú nasledovné: 
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- Nízke povrchové teploty na povrchu vykurovacieho zariadenia 

- Podstatne skrátená doba rozkúrenia 

- Rýchla zmena teploty je možná kedykoľvek 

- Spotreba energie je v súlade s dobou využívania 

Regulácia ELIGA- saunového plynového vykurovacieho telesa sa realizuje pomocou nášho elektronického 

riadiaceho zariadenia na plynové vykurovacie zariadenia č. článku 81771/77. 

max. veľkosť saunovej miestnosti pri trvalom vykurovaní (24 hod.) s 40 KW vykurovacím výkonom 

Sauna integrovaná do budovy, kompletná izolácia z každej strany minimálne 50 mm  
a strecha 100 mm do max. 80 m

3
 

Sauna integrovaná do budovy, avšak len čiastočne izolovaná, napr. roh s pecou 

nie je izolovaný, strecha 50 mm, bočné steny pod 50 mm izolácie alebo  

fošňové zariadenie nad 200 mm hrúbka steny do max. 48 m3 

Sauna v exteriéry ako fošňové zariadenie pod  200 mm hrúbka steny do max. 32 m3 

Pri dobe vykurovania do 8 hod. denne s pravidelným prerušením 

Sauna integrovaná do budovy, kompletná izolácia z každej strany minimálne 50 mm  
a strecha 100 mm do max. 56 m3 

Sauna integrovaná do budovy, avšak len čiastočne izolovaná, napr. roh s pecou 

nie je izolovaný, strecha 50 mm, bočné steny pod 50 mm izolácie alebo  

fošňové zariadenie nad 200 mm hrúbka steny do max. 40 m3 

Sauna v exteriéry ako fošňové zariadenie pod  200 mm hrúbka steny do max. 28 m3 

Odporúčanie: Na príplatky k investičným nákladom sa opýtajte aj Vášho dodávateľa plynu. 

1.4 Všeobecné informácie o saunových kameňoch 

ELIGA- saunové plynové vykurovacie teleso musí byť naplnené minimálne so 120 kg saunových kameňov. Tie sa 

navrstvia priamo medzi spaľovaciu komoru, vykurovacie trubky a vrchný, bočne otáčajúci sa uzatvárací krúžok. 

Saunové kamene sa musia pravidelne kontrolovať. Zvetrané kamene sa musia nahradiť novými. Pri tom 

odporúčame vyčistiť vykurovacie zariadenie a odstrániť vápnik ako aj zvyšky koncentrátu na polievanie kameňov.
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2. Montáž ELIGA- saunového plynového vykurovacieho zariadenia 

2.1 Všeobecne / Nariadenie o protipožiarnej ochrane 

ELIGA- saunové plynové vykurovacie zariadenie sa do sauny montuje tak, aby sa spaľovacia komora spolu 

s výhrevnými trubkami nachádzali vo vnútri saunovej kabíny. Presne požiadavky na oblasť, v ktorej má byť 

umiestnená pec, sú detailnejšie opísané v bode 2.2. Telo horáku a potrubie pre odvod spalín sú vedené cez 

nehorľavú stenu do vykurovanej miestnosti. Stenová priechodka musí byť elasticky utesnená  materiálom, ktorý je 

odolný proti vysokej teplote (napr. silikónom odolávajúcim vysokým teplotám alebo iným rovnocenným materiálom), 

aby bolo umožnené rozťahovanie materiálu. V každom prípade sa musia dodržiavať miestne predpisy, resp. 

nariadenia okresného kominára! Požiadavky na vykurovanú miestnosť a priečku nájdete v bode 2.2 resp. 2.3. Do 

vykurovanej miestnosti sa namontuje plynový horák ako aj ventilátor na odtiahnutie odpadových plynov a spoja sa 

s plynovým vedením, ktoré je uložené mimo miesta montáže, a s komínom na odpadové plyny.  Horák by mal byť 

podopretý mimo miesta montáže, avšak nemal by byť pevne zaskrutkovaný. 

Upozornenie: 

- ELIGA- saunové plynové vykurovacie zariadenie nie je určené na umiestnenie a montáž v rohoch. 

- Plynový horák a ventilátor odpadových plynov nesmú byť namontované v saunovej miestnosti. 

- Čerstvý vzduch pre saunovú miestnosť nesmie byť odobratý z vykurovacej miestnosti. 

Povrch vykurovacieho zariadenia ako aj plynového horáka a potrubia pre odvod spalín sú pri prevádzke veľmi 

horúce. Musia sa dodržiavať platné protipožiarne predpisy K tomu odporúčame, aby ste sa kontaktovali s miestnym 

požiarnym úradom. ELIGA- saunové plynové vykurovacie zariadenie musí byť umiestnené na vodorovnej ploche. 

Musí byť vytvorený podklad, ktorý je bezpečný proti požiaru, napr. murovaný sokel alebo betónová platňa. 

V žiadnom prípade nesmie ELIGA- saunové vykurovacie zariadenie stáť na drevenom alebo 

umelohmotnom podklade. Bezpečnostné odstupy, ktoré musíte dodržiavať od iných horľavých častí sauny ako 

napr. steny saunovej kabíny, lavičky atď., nájdete v montážnom výkrese (príloha A). ELIGA- saunové plynové 

vykurovacie zariadenie je zariadenie určené na montáž, ktoré smie byť v prevádzke len vtedy, ak jeho kryt je 

z nehorľavého materiálu. Presné požiadavky na rozmiestnenie zariadení v oblasti pece nájdete v bode 2.2.  

2.2 Požiadavky na saunový interiér a okolie pece 

ELIGA- saunové plynové vykurovacie zariadenie musí byť v saunovej 

miestnosti zabezpečené nehorľavým krytom (napr. obmurovanie 

z kameninovej tehly).Tento kryt smie byť vedený len po hornú hranu 

vykurovacieho zariadenia. Presné miery obmurovania, minimálne rozstupy 

medzi vonkajšou hranou vykurovacieho zariadenia a vnútornou hranou 

obmurovania ako aj bezpečný odstup od horľavých častí sú uvedené 

v montážnom výkrese (viď prílohu A). Na to, aby bola zabezpečená 

optimálna cirkulácia, musí byť zabezpečené vetranie povrchu obmurovania 

podlahy. Kvôli tomu sa na rohoch pece postavia nosné piliere a celý kryt sa 

položí na koľajničky. Minimálny prierez vzdušných otvorov v obmurovanej 

časti v oblasti podlahy môže byť 1800 cm
2
, minimálna výška vzdušných 

otvorov nesmie prekročiť 10 cm. 
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Vzdušné otvory musia byť na všetkých stranách obmurovania. Vytvorenie len jedného veľkého otvoru na jednej 

strane je neprípustné. Priestor nad vykurovacím zariadením musí ostať kompletne voľný, pretože vykurovací 

princíp je založený na cirkulácii vzduchu (konvekcia). Na ochranu proti padajúcim predmetom musí byť táto oblasť 

pokrytá riedkou mrežou (minimálna veľkosť oka mreže- šírka 40x40 mm).Nehorľavé steny kabíny musia byť 

v oblasti pece postavené podľa montážnych výkresov až po strechu. Na to, aby sa zabránilo strate teploty cez túto 

stenu, resp. aby sa zabránilo prechodom teplôt v priestore vykurovania, musia byť steny zabezpečené nehorľavou 

izoláciou. Prívod čerstvého vzduchu so saunovej miestnosti sa musí nachádzať v bezprostrednej blízkosti 

vykurovacieho zariadenia pri podlahe. Prívod čerstvého vzduchu môže byť tiež priamo zabudovaný do 

obmurovania vykurovacieho zariadenia, pričom čerstvý vzduch, ktorý prúdi do sauny, musí prúdiť z dobre vetranej 

vedľajšej miestnosti alebo z vonku (nie z vykurovanej miestnosti).Otvor na vydýchaný vzduch zo saunovej 

miestnosti sa nachádza diagonálne oproti vykurovacieho zariadenia maximálne vo výške najspodnejšej lavičky. 

V prípade, že priestor pod saunovými lavičkami je uzavretý, musí byť dodržaný minimálny odstup 20 cm medzi 

lavičkami a obmurovaním vykurovacieho zariadenia na cirkuláciu vzduchu v oblasti vykurovacieho zariadenia.   

2.3 Požiadavky na vykurovanú oblasť 

V zásade sa musia vždy dodržiavať platné ustanovenia týkajúce sa vykurovania miestností. Odporúčame, aby ste 

sa skontaktovali s miestnym protipožiarnym úradom. Maximálne prípustná teplota vo vnútri vykurovanej miestnosti 

je 40 °C. Odvetrávací komín by sa mal nachádzať mimo vykurovanej miestnosti. Ak toto nie je možné kvôli rôznym 

stavebným dôvodom, musí byť odvetrávací komín izolovaný, aby maximálne prípustná teplota okolia neprekročila 

40 °C. Okrem iného musí byť vykurovaná miestnosť vetraná. Kvôli tomu musí byť pri podlahe v blízkosti horáka 

vytvorený otvor na prívod vzduchu; Odvetrávací otvor sa musí nachádzať pri streche vykurovanej miestnosti 

diagonálne oproti otvoru na prívod vzduchu. V prípade, že na základe stavebných skutočností nemôže byť 

dodržaná maximálne prípustná teplota okolia, musíte si vyjasniť s miestnou firmou špecializovanou na vetranie, či 

je potrebné zavedenie umelého vetrania. 

2.4 Riadiace prístroje 

Riadenie ELIGA- saunového plynového vykurovacieho zariadenia sa realizuje naším elektronickým riadiacim 

prístrojom pre plynové vykurovacie zariadenia (č. článku 81771/81777). Snímač teploty a ochrana proti prehriatiu 

sa nachádzajú v umelohmotnom ochrannom kryte, ktorý musí byť namontovaný priamo nad saunovou pecou, cca 

10 cm pod stropom. Prosím dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu riadiaceho zariadenia. Maximálne 

prípustná teplota okolia riadiaceho zariadenia 40 °C. Iné riadiace zariadenia smú byť použité len po 

predchádzajúcom schválení firmou ELSÄSSER GmbH. 

2.5 Elektrické pripojenie 

Elektrické pripojenie horáka, ventilátora odpadového plynu a riadiaceho zariadenia môže vykonať len oprávnený 

elektro – podnik. Musia sa dodržiavať plány pripojenia, ktoré sú uvedené v prílohe (viď tiež „návod na inštaláciu 

horáka a ventilátora“). 

 

 
3. Uvedenie do prevádzky 

Prvé uvedenie do prevádzky môže vykonať len oprávnený plynový podnik alebo náš zákaznícky servis. Všetky 

práce sa musia vykonať podľa „návodu na inštaláciu horáka a ventilátora“.  
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4. Obsluha 

ELIGA- plynové vykurovacie zariadenie sa zapína aj vypína naším elektronickým riadiacim zariadením (č. článku 

81771/ 81777). Riadenie sa vykonáva poloautomaticky (viď tiež bod 2.4). 

Bezpečnostné opatrenia: 

Všetky bezpečnostné zariadenia sú neúčinné v prípade, že vznikne akútne nebezpečenstvo požiaru, ak na ELIGA- 

saunovom plynovom vykurovacom zariadení ležia horľavé časti. Pred tým, než zapnete vykurovanie sa teda 

dôkladne presvedčte o tom, či na saunovom vykurovacom zariadení nie sú položené žiadne uteráky, kliny, 

umelohmotné mriežky, nádoba na vodu, lyžica na polievanie kameňov alebo iné veci, prípadne či nie sú nejaké veci 

zavesené na kryte. Za týmto účelom si zasvieťte svetlo. Otvorte dvere a vkročte do sauny. Sauna nesmie byť 

v žiadnom prípade používaná na sušenie bielizne! Prostriedky na polievanie (vonné koncentráty) sú horľavé! 

Koncentráty na polievanie nesmú byť za žiadnych okolností použité bez zriedenia podľa návodu! Fľaše nepatria do 

kabíny sauny!  

5. Poruchy a možné príčiny 

- Opravy a rôzne nastavenia môže vykonať len kvalifikovaný plynový podnik!  

- Tiež si overte, či sú splnené všetky montážne predpisy! 

- Pri poruchách horáka viď „návod na inštaláciu horáka a ventilátora“. 

5.1 Zariadenie nedosiahne bežnú saunovú teplotu 80 - 90 °C do 1 - 1,5 hodiny. 

a) Preverte si, či sú nasadené správne horákové dýzy, teda tie, ktoré majú byť použité na Váš druh plynu – po 

prípade ich vymeňte 

b) Preverte si, či vykurovacie zariadenie polo nastavené podľa nášho návodu na montáž: 
1. Je odstup vykurovacieho telesa od vonkajšieho plášťa minimálne 10 cm? 

2. Je kryt plynovej saunovej pece urobený tak, že vetracie otvory v oblasti podlahy krytu sú urobené podľa 

bodu 2.2?  

3. Môže zohriaty vzduch stúpať cez vrchný kryt saunovej pece a je miestnosť voľná?  

c) Overte si, či veľkosti saunovej kabíny súhlasia s rozmermi saunovej kabíny, ktoré sú uvedené v našich 

podkladoch – je kabína sauny poriadne izolovaná? Steny a strop musia byť vybavené izoláciou s minimálnou 

hrúbkou 50 mm (trieda požiaru A1) (K = 0,7 W). Fošňové saunové kabíny musia byť vyhotovené z minimálne 

200 mm hrubého materiálu, aby sa dosiahli rovnaké tepelnoizolačné hodnoty. 

 
5.2 Prístroj sa pred dosiahnutím želanej teploty miestnosti vypne 

Preskúšajte oblasť nastavenia elektronického riadiaceho zariadenia, pretože údaje teplôt často 

z vykurovaco-technických dôvodov nesúhlasia s teplotou uvedenou na teplomery. 

6. Údržba 

Plynové vykurovacie zariadenia musia byť raz ročné skontrolované a ošetrené, aby sa zabezpečila dokonalá 

funkčnosť (viď „návod na inštaláciu horáka a ventilátora“). 
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7. Záruka 

Platia zákonné ustanovenia. 

8. Technické údaje 

Saunové vykurovacie zariadenie č. článku 80820 

Menovitý tepelný výkon KW 15 - 40 

Menovité tepelné zaťaženie KW 16,8 - 42 

Pripojenie plynu 1/2" Elektr. údaje 

- Napätie/Frekvencia V/Hz 230/50 

- Príkon W 71 

Výtokové hrdlo 0 mm 100 Rozmery 

- Priemer mm 645 

- Výška mm 1020 

- Plamenec-0 mm 100 

- Výška do stredu plamenca mm 145 

- Výfukové potrubie-0 mm 100 

- Výška do stredu výfukového potrubia mm 355 

Váha (bez kameňov) cca kg 83 

Naplnenie kameňmi cca kg 120 

Podrobné údaje o horáku/ventilátore viď „návod na inštaláciu horáka a ventilátora“. 
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A. Montážny výkres steny saunovej kabíny  

 

Stena sauny 
podľa bodu 2.2 s 
izoláciou 

Vlnitá drôtená mreža 
(veľkosť ôk min. 40x40 mm) 

Ventilátor 
odpadových 
plynov Odvetrávacia rúra 

Horák Rúra horáka 

Ochranný plášť 
z nehorľavého materiálu 
min. 200mm odstup od 
horľavých častí 

Otvorená soklová oblasť na 
cirkuláciu vzduchu (min. 1800 
cm2)  

Realizácia steny min. Ø 180mm na 

každú rúru 
Horák 
a technická 

miestnosť 
Saunová miestnosť 

Stena sauny 
podľa bodu 2.2 s 
izoláciou 

Ochranný plášť 
z nehorľavého materiálu 
min. 200mm odstup od 

horľavých častí 

Nehorľavá izolácia 

Rúra horáku a odpadového 

plynu Ø 100mm 

s izolačnou manžetou Ø 150 

mm 

Technické zmeny 
vyhradené! 

Rozmery v mm 
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A. montážny výkres stredu 
miestnosti 

Vlnitá drôtená mreža 

(veľkosť ôk min. 40x40 mm) 

Ochranný plášť 
z nehorľavého materiálu 
min. 200mm odstup od 
horľavých častí 

Ochranný plášť 
z nehorľavého materiálu 
min. 200mm odstup od 

horľavých častí 

Ochranný plášť 
z nehorľavého materiálu 
min. 200mm odstup od 

horľavých častí 

Technické zmeny 
vyhradené! 

Rozmery v mm 

Otvorená soklová oblasť na 
cirkuláciu vzduchu (min. 1800 

cm2)  

Rúra odpadového plynu Ø 

100mm 

s izolačnou manžetou Ø 

150 mm 

Rúra horáku Ø 100mm 

s izolačnou manžetou Ø 

150 mm 

Saunová 

miestnosť 

Kryt 

miestnosti 

Pivničná 

miestnosť 

Stropná priechodka 

Min. Ø 180mm na rúru 
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B. Plán pripojenia riadiacej jednotky (č. článku 81771) 
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