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1. Informacje ogólne 

 

Niniejsza instrukcja ma na celu zaznajomienie użytkownika z obsługą sterownika oraz jego 

instalacją. Rozdział trzeci poświęcony jest wyłącznie osobom do tego uprawnionym, 

posiadającym uprawnienia elektryczne.  Ze sterownika powinna korzystać tylko osoba dorosła. 

Nieprzestrzeganie zasad, wskazówek instrukcji zwalnia producenta produktu z gwarancji. 

Instrukcja ma charakter uniwersalny dla całej serii sterowników ZXX, której objaśnienie 

przedstawia tabela poniżej.  

ZXX 

Model Objaśnienie 

Z00 Łaźnia parowa 

Z01/Z10 Piec/IR: 9KW 

Z11 Piec: 9KW + IR: 5KW 

Z02/Z20 Piec/IR: 15KW 

Z12 Piec: 15KW + IR: 5KW 

Z22 Piec: 15KW + IR: 9KW 

Z03/Z30 Piec/IR: 22KW 

Z13  Piec: 22KW + IR: 9KW 

Z04/Z40  Piec/IR: 30KW 

Z24  Piec: 30KW + IR: 15KW 

 

Wersje z P obsługują piece Combi z parownikiem o mocy 3KW lub 5KW. 

Wersje z B wyposażone są w moduł Bluetooth, obsługujący system Audio. 

Wersje z W wyposażone są w moduł Wi-Fi, umożliwiający zdalne sterowanie. 

Wersje z CPIR umożliwiają regulację mocy promienników. 
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1.1 Zastosowanie 

 

Sterownik marki FFES  jest produktem Polskim,  przeznaczonym do sterownia pracą saun IR,  

suchych, mokrych oraz łaźnią parową.  Zasilany jest napięciem trójfazowym,  w przypadku łaźni 

parowej i małych saun IR - jednofazowym.  Zadaniem sterownika jest kontrola pracy takich 

urządzeń jak piec, parownik, promienniki podczerwieni, generator pary, wentylator, światło, 

dozownik aromaterapii, system audio. Praca tych urządzeń zależna jest od ustawień,  jakie 

wprowadził użytkownik oraz od pomiaru temperatury. 

1.2 Dane techniczne 

 
Sterownik stanowi zestaw podzespołów,  składających się z modułu głównego, panelu 

sterującego oraz czujnika temperatury. Dane techniczne urządzeń przedstawia poniższa tabela. 
 

Napięcie zasilania 3N~ 400V/50HZ lub 1N~ 230V/50Hz 

Pobór mocy moduł + panele+ czujnik 5W 

Maksymalne obciążenie dla peryferii  3x100W 

Temperatura pracy modułu, panelu 0 -60oC 

Zadana temperatura Łaźnia 20-50 oC   IR  30-60oC   Piec 30-110oC 
    Piec+parownik  30-65 oC     

Zadany czas pracy 1min-20h 

Czas opóźnienia 1min-24h 

Pomiar temperatury 0-127oC 

Zabezpieczenie termiczne Piec: +125oC    IR/Łaźnia/Mokra: +80 oC 
Bezpiecznik termiczny:  140 oC 

Histereza 1-6oC 

Wymiary modułu głównego 
Stopień ochrony 

9KW/15KW: 248 x 198 x 116mm 
22KW/30KW: 348 x 228 x 166mm 

IP65  

Wymiary panelu sterującego 
Stopień ochrony 

166 x 114 x 33mm 
IP40 

Wymiary czujnika temperatury 50 x 40 x 28mm 

Audio Wzmacniacz klasy D 2x10W RMS   8Ω 
Bluetooth 3.0  
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2. Obsługa panelu sterującego 

 

Panel wykonany jest ze szkła hartowanego oraz osłony metalowej. Obsługiwany jest za 

pomocą pięciu dotykowych przycisków oraz dwuwierszowego wyświetlacza alfanumerycznego 

OLED.  Aby uruchomić sterownik należy przez około 2 sekundy przytrzymać klawisz ON, w celu 

wyłączenia  klawisz OFF. Po wyjściu z trybu czuwania ukaże nam się ekran powitalny, kolejnie 

okno wyboru profili. Poszczególne kroki zostały opisane w następnych  podrozdziałach. 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                           Zwiększanie                    
Przejście dalej                                                                                                                      wartości                                
Akceptacja                 
Włączenie         
                                                                                                                                   
          Wejście w menu                                                                                            Wyjście 
          Wyjście z menu                                                                                              Zatrzymanie pracy                                                                                                                                       
                                                                                                                                    Wyłączenie 

 

 

 

        

       Zmniejszanie 

       wartości 
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2.1 Wybór profili 

 

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia seansu jest wybór profilu. W zależności od modelu 

sterownika do wyboru jest Łaźnia parowa, Sauna sucha, Sauna infrared, Sauna mokra oraz 

profil Wentylacja. Po wyborze sauny suchej w zależności od temperatury i czasu włączany/ 

wyłączany będzie piec, przy Saunie IR promienniki podczerwieni dla Łaźni generator pary. Przy  

wentylacji określić można czas pracy wentylatora. 

 

 

 

 

2.2 Temperatura seansu    

 

Kolejnym krokiem jest określenie temperatury zadanej. W przypadku sauny suchej może 

ona wynosić  30-110oC , łaźnia parowa 20-50 oC, sauna mokra 30-65 oC  dla sauny IR  30-60oC .  

 

 

 

 

2.3 Regulacja mocy promienników 

  

 Sterowniki ZXX CPIR pozwalają na kontrolę mocy promienników w 5 stopniach 

 (1-30%  2-40%  3-60%  4-80%  5-100% mocy). W tych wersjach regulacja temperatury nie jest 

możliwa, a maksymalna jej wartość nie przekracza 70oC. Promienniki można podzielić na dwie 

osobne grupy, z możliwością nastawy dwóch różnych lub takich samych wartości mocy. 
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2.4 Czas seansu 

 

Następny etap wyznacza czas pracy sauny, liczony jest on od momentu, w którym piec,  
generator pary bądź promienniki podczerwieni zostaną uruchomione.  Najpierw ustalamy ilość 
godzin, po dotknięciu przycisku OK przechodzimy do ustalenia ilości minut. Przy określaniu 
czasu należy mieć na uwadze czas rozgrzania sauny. Czas seansu może maksymalnie wynosić 
20h. 

 

 

 

 

2.5 Moc parownika 

 

Etap ten dostępny jest tylko i wyłącznie dla sauny wyposażonej w piec z parownikiem. W 

etapie tym ustalana jest wartość mocy parownika.  Przez moc parownika rozumiemy  wartość 

procentową cyklu czasowego pracy parownika, który trwa 2 minuty. 

Przykład:  ustawiona wartość to 10%, w tym wypadku parownik uruchomi się na 12 sek. A 
przez pozostały czas 108 sek. będzie wyłączony. Taki cykl odbywa się w pętli, która kończy się 
wraz z zakończeniem seansu. 

 

2.6 Aromaterapia 

 

Przebieg tego etapu wygląda analogicznie jak wyżej z dodatkiem regulacji cyklu dozownika 

aromaterapii. Cykl dozownika może przyjmować wartości od 1 do 10 minut, regulacji 

dokonuję się na poziomie MENU. 
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2.7 Wentylacja 

 

Ostatnim krokiem do przejścia w tryb pracy jest podanie czasu wentylacji, która zostanie 

uruchomiona po zakończonym seansie. Wraz z dotknięciem klawisza zwiększania wartości, 

zmianie ulegają minuty, po przekroczeniu 59minut - godziny. Czas wentylacji nie może być 

dłuższy niż 2h. Przy wyborze 00:00, wentylacja nie zostanie uruchomiona. 

 

Dla sauny mokrej dostępny jest tryb auto osuszania, w którym to po zakończonym seansie 

zostanie uruchomiony piec na 15 minut z zadaną temperaturą 75 oC. Użytkownik w tym kroku 

może go wybrać lub z niego zrezygnować. 

 

2.8 Praca 

 

Przejście w tryb pracy powoduje załączenie pieca, generatora pary bądź promienników. Po 

osiągnięciu zadanej temperatury urządzenie grzewcze zostaje wyłączone, w momencie spadku 

temp o wartość histerezy, urządzenie zostaje ponownie załączone. Sterownik podczas pracy 

kontroluje temperaturę, odlicza czas ustawiony przez użytkownika,  czuwa aby temperatura w 

saunie nie przekroczyła dopuszczalnej temperatury. Kontroluje stan poziomu wody w 

przypadku pieca Combi, oraz  wyświetla obecny czas . Dodatkowo w tym trybie przy dotknięciu 

przycisku strzałki w górę można włączyć lub wyłączyć oświetlenie. 

 

Obecna/Zadana  

   Temperatura                                                                                                                    Obecny czas 

 

Czas do końca                                                                                                                      Profil 

      Seansu                                                                                                                   DS- Sauna sucha 

 IR- Kabina IR 

 WS- Sauna mokra 

 SR- Łaźnia parowa 
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2.9 Menu 

 

Do menu można wejść z każdego poziomu poprzez  dotknięcie klawisza MENU, aby wyjść 
należy użyć klawisza MENU lub STOP. W trybie menu można ustawić obecny czas, opóźnienie z 
jakim ma się uruchomić sauna, włączyć/wyłączyć oświetlenie podłączone do modułu głównego,  
regulować wartość histerezy. 

 

2.9.1 Światło 

 

W opcji ŚWIATŁO określany jest stan oświetlenia,  który może przyjmować wartość TAK - 
włączone lub NIE – wyłączone światło. Stan oświetlenia sygnalizowany jest na wyświetlaczu, w 
trybie pracy. Po wyłączeniu sterownika oświetlenie automatycznie jest wyłączane . 
Maksymalna wartość żarówki może wynosić 100W. 

 

2.9.2 Czasomierz 

 

Po przejściu w ustawienie czasomierza,  czyli zegarka, w  pierwszej kolejności ustawiona 
zostaje  godzina. Po dotknięciu klawisza OK, zostaje ona zaakceptowana,  następnie ustalane są 
minuty. Zegar wyświetlany jest w formacie 24H. Po utracie zasilania,  zegar zostaje  
zresetowany i wraca do wartości 00:00. 

 

2.9.3  Opóźnienie 

 

Sterownik wyposażony jest w funkcje opóźnienia, która umożliwia uruchomienie sauny o 

określonej godzinie i wyznaczonych przez użytkownika  parametrach. Analogicznie jak w 

czasomierzu, najpierw ustalana jest ilość godzin po jakich sauna ma się uruchomić, następnie 

minuty. W następnych krokach wybrany zostaje profil, temperatura seansu, czas seansu oraz 

ewentualny czas wentylacji, moc dozownika.  Po przejściu całego etapu, sterownik wylicza czas 

o której uruchomi się sauna i przedstawia to na wyświetlaczu,  a następnie wyłącza się. 

Uruchomienie  ponownie sterownika, bądź przerwanie ww. procesu powoduje zerowanie czasu 

opóźnienia. 
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2.9.4 Histereza 

 

Histereza jest to parametr regulowany, może przyjmować wartości od 1-6 oC. Parametr ten 

określa spadek temperatury po jakiej  urządzenie grzewcze ma się ponownie włączyć. 

Przykład:  Temperatura zadana wynosi 90 oC, po osiągnięciu tej temperatury w saunie piec się 
wyłącza. Dla histerezy wynoszącej 3 oC, włączy się ponownie przy temperaturze 87 oC. 

 

 

2.9.5 AUX 

 

W przypadku gdy sauna nie jest wyposażona w wentylator, parametrem tym możemy 
ustawić stan dodatkowego urządzenia, podłączonego w module głównym w miejscu 
wentylatora.  

 

 2.9.6 Język 

 

Sterownik wspiera język Polski, Angielski oraz Niemiecki, który można zmienić w dowolnym 
momencie. 

2.10 Muzykoterapia 

 

W wersjach ZXXB, sterownik wyposażony jest w moduł Bluetooth obsługujący profil A2DP. 

Dzięki czemu urządzenia wspierające tą technologię są w stanie współpracować z sterownikiem 

i odtwarzać muzykę na głośnikach zamontowanych w saunie.  W celu nawiązania łączności 

należy wyjść z trybu czuwania. Po przejściu w tryb czuwania łączność zostaje zerwana, 

niemożliwe jest także nawiązanie połączenia. W urządzeniu źródłowym pierwszym krokiem jest 

uruchomienie BT, następnie nawiązanie połączenia z „FFES AUDIO” i  uruchomienie swojej listy 

utworów. Po tych czynnościach urządzenia zostają sparowane,  w przypadku zmiany urządzenia 

źródłowego, proces należy powtórzyć. Stan nawiązania połączenia sygnalizowany jest w trybie 

pracy nutką na wyświetlaczu. 

 

Hasło dostępu: 1234 dla urządzeń z Bluetooth 2.1 i niżej 
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2.11 Zdalne sterowanie 

  

 Każdy kontroler FFES ZXX zakupiony po 10.09.2016r.  wyposażony jest w dodatkowe 
gniazdo na moduł  Wi-Fi „ ZXXW”. Moduł ten pełni rolę Access pointa do którego można 
przyłączyć  jedno urządzenie w odległości 15m . Sterowanie sauną odbywa się za pomocą 
aplikacji „FFES Sauna” dostępną w sklepie Google Play. Aby rozpocząć kontrolę nad sauną w 
urządzeniu z systemem android należy uruchomić swoją kartę Wi-Fi i połączyć się z siecią „FFES 
Sauna”. Aplikacja jest odzwierciedleniem panelu sterującego z ograniczeniem trybu 
serwisowego. 

 

2.12 Inteligentny dom 

 

 Sterowniki FFES w  wersji „Smart home” współpracują z systemami inteligentnego domu.  
Funkcja ta dostępna jest dla wszystkich sterowników serii ZXX, pozwala na wyzwolenie 
ostatniego wybranego programu.  

W celu adaptacji funkcji  należy wykorzystać styki  bezpotencjałowe  sterownika inteligentnego 
domu.  

Zwarcie styków uruchamia ostatni zadany program, natomiast ich rozwarcie powoduję  
przejście w tryb czuwania. 

 

2.12 Plan pracy 

 

 Wersje sterowników „Plan of the week” produkowanych na zamówienie, posiadają 

funkcje planowania dnia pracy sauny w całym tygodniu. 

 Pierwszym krokiem do aktywacji ww. funkcji jest ustalenie obecnej daty i godziny, 

Menu>Czasomierz. Parametry pracy sauny ustalamy w MENU>Plan tygodnia. 

Wybieramy dzień tygodnia, następnie godzinę uruchomienia( dla wartości 11:11, w tym dniu 

plan pracy będzie nieaktywny) Przechodząc dalej postępujemy tj. w punktach 2.1-2.6. 

Na koniec otrzymamy komunikat „Zapisano”, dla kolejnych dni postępujemy tak samo. 
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2.13 Tryb serwisowy 

 

Tryb serwisowy udostępnia dodatkowe możliwości w MENU tj.  

- dostosowanie czujnika wody, detekcja stanu niskiego  przy potencjale zerowym (Zero), dla 

fazy (Faza). 

- włączenie/wyłączenie funkcji aromaterapii 

- włączenie/wyłączenie profilu wentylacji 

- zmianę cyklu czasowego dozownika aromaterapii 

- ustalenie czasu pracy parownika w chwili rozpoczęcia seansu dla sauny mokrej. 

Dezaktywacja lub aktywacja trybu serwisowego dokonuje się poprzez  dotknięcie przez 5 

sekund przycisku MENU w trybie czuwania.  

2.14 Stany awaryjne 

 

W celu poprawnej pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom sauny, sterownik 

został wyposażony w stany awaryjne. W przypadku wystąpienia błędu należy skontaktować się 

z dostawcą sauny, bądź producentem sterownika. Ewentualne naprawy powinny wykonywać 

osoby do tego  upoważnione. 

Kod błędu Opis 

01 Niepodłączony/Uszkodzony czujnik 
temperatury lub bezpiecznik termiczny 

02 Przekroczenie temperatury 125 oC 
lub 80 oC dla Mokrej/ IR/Łaźni 

03 Nieprawidłowy odczyt czujnika 
temperatury 

04 Gwałtowny wzrost temperatury 

05 Niski poziom wody w zbiorniku pieca  

 
Sterownik posiada szereg zabezpieczeń przepięciowych, zwarciowych w tym  zabezpieczenia 

termiczne, powodujące rozłączenie urządzeń grzewczych,  a nawet  całkowite rozłączenie  

zasilania sieciowego. Odcięcie zasilania następuje  po 2 minutach od wystąpienia błędów 01 lub 

02. 
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3. Instalacja sterownika 

 

Instalacje sterownika mogą przeprowadzać tylko i wyłącznie osoby posiadające uprawnienia 

elektryczne. Przed montażem należy sprawdzić moc przyłączeniową instalacji elektrycznej, 

powinna być ona większa od mocy pieca. Należy także wyposażyć się w odpowiednie 

bezpieczniki oraz wyłącznik odcinający główne zasilanie. W celu podniesienia bezpieczeństwa 

należy zastosować także wyzwalacz napięciowy i podłączyć go zgodnie z schematem. Do 

podłączenia podzespołów,  należy stosować przewody w izolacji odpornej na temperatury  

+150 oC, oraz stosować przekroje podane w tabeli poniżej. Przy montażu paneli należy wyciąć 

otwór o wymiarach 144,5mm X 92mm, następnie zamontować kasetę używając blaszek, 

otworów montażowych. Czujnik temperatury powinien być zamontowany nad piecem, 15 cm 

od sufitu sauny.  

Dla modeli z modułem bluetooth lub Wi-Fi nie należy stosować folii aluminiowej w zakresie 

minimum 30cm wokół modułu głównego. 

UWAGA! 

1. Nie układać przewodów czujnika temperatury blisko przewodów sieciowych. 
2. W przypadku przewodów czujnika temp.  powyżej 10m należy stosować przewód UTP. 
3. Nie układać przewodów panelu sterującego  blisko przewodów sieciowych. 
4. Nie montować panelu sterującego w ścianie przy której jest piec, ew. dobrze 

odizolować tą część. 
5. Dla oświetlenia LED rekomendujemy zasilacze marki MEAN WELL. 

 

Podzespół Przekroje/długości przewodów 

Zasilanie/Piec/Promienniki Do 3KW-3x2.5mm2/20m 
Do 9KW-5x2.5mm2/20m 
Do 15KW-5x4mm2/20m 
Do 22KW-5x6mm2/20m 

Do 30KW-5x10mm2/20m 

Panel sterujący 4x0,5mm2/50m(skrętka) 

Czujnik temperatury 3x0,5mm2/50m 

Peryferia 3x1mm2/50m 

Głośniki 4x1mm2/5m 
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3.1 Schemat blokowy 
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3.2 Schemat  elektryczny 

 

IR/Sucha/MIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 UWAGA! 

                                                                                                Przy wyjściach LS, LW, LA w przypadku       

                                                                                                               obciążeń poniżej 7W 

                                                                                                należy stosować przekaźnik na 230V 
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Łaźnia Parowa 
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Mokra/Mokra+Sucha+IR
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Czujnik temperatury, panel sterujący  
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CPIR 
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Audio 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Inteligentny dom 
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4. Warunki gwarancji 

 

1. Gwarancja na poprawne działanie sterownika potwierdzona pieczęcią oraz podpisem 

instalatora/sprzedawcy jest udzielana na okres 24 miesięcy  od daty zakupu. 

 

2. Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku: 

a) Zerwania plomb gwarancyjnych 

b) Nieprawidłowego podłączenia sterownika lub podzespołów 

c) Korzystaniu z podzespołów o wyższej mocy niż zalecana 

d) Nieprawidłowym umieszczeniu sterownika lub  podzespołów 

e) Nieodpowiednim warunkom pracy sterownika lub podzespołów. 

 

3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia gwarancji jest dokument zakupu oraz 

uzupełniona karta gwarancyjna( umieszczona na kolejnej stronie). 

 

4. Zakres i sposób naprawy gwarancyjnej ustala gwarant. 

 

5. Po trzeciej naprawie dany podzespół ( płyta główna, panel sterujący, czujnik 

temperatury) zostaje wymieniony na nowy. 

 

6. W zależności  od umowy pomiędzy firmą instalatorską a producentem, produkt należy 

dostarczyć do producenta, firmy instalatorskiej bądź naprawa zostaje wykonana u 

klienta. 

 

7. Czas naprawy nie może trwać dłużej niż 7 dni od daty dostarczenia produktu, dla napraw 

u klienta, usterka zostaje usunięta tego samego dnia. 

 

8. Reklamacje  należy składać pod adres firmy instalatorskiej bądź bezpośrednio do 

producenta. 

 

9. W przypadku gdy zgłoszenie okaże się nieuzasadnione, koszty związane z przybyciem 

serwisanta pokrywa zgłaszający. 
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KARTA GWARANCYJNA 

MODEL  Z……… 

Data Opis Pieczęć i podpis 
serwisanta 

Podpis 
użytkownika 

 Instalacja sterownika, 
zgodna z zasadami 

instrukcji 

  

    

    

    

    

 

Sterownik FFES serii ZXX jest urządzeniem elektronicznym, zgodnie z                                                                                   

zasadami panującymi w Unii Europejskiej nie można wyrzucać go z innymi 

odpadami  komunalnymi. Należy taki produkt oddać do specjalnego punktu  

ZSEE. 

  

 

 


