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1. Informacje ogólne 

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

instalacją.Nieprzestrzeganie zasad oraz instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie zwalnia producenta 

produktu z gwarancji. 

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 wprowadzi użytkownik oraz od pomiaru temperatury. 

Sterownik przeznaczony jest do montażu na zewnątrz kabiny w miejscu nie narażonym na wilgoć. 

Sterownik nie posiada wyłącznika zasilania. W celu całkowitego odłączenia zasilania oraz zabezpieczenia 

innych urządzeń współpracujących ze sterownikiem należy stosować zewnętrzną skrzynkę rozdzielczą 

zawierającą bezpieczniki wraz z wyłącznikiem głównym zasilania. 

Panel sterujący sterownika pracuje w zakresie temperatur 0 - 60� 

Sterownik pracuje w zakresie temperatur 0 - 120� 

 

1.1 Bezpieczeństwo 

 

Przed uruchomieniem koniecznie przeczytać, a następnie przestrzegać instrukcji 

obsługi oraz zasad bezpieczeństwa  

 

W niniejszej instrukcji obsługi ten znak oznacza wszystkie miejsca , dotyczące 

bezpieczeństwa użytkownika. Z instrukcją obsługi należy zaznajomić wszystkich 

użytkowników urządzenia. 

 

Urządzenie elektryczne  

 

Niebezpieczeństwo pożaru  
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

• Urządzenie może być przyłączone do sieci tylko przez uprawnionych elektryków posiadających 

właściwe uprawnienia. 

• Sterownik sauny może być połączony z siecią tylko przez stałe przyłączenie  

• W przypadku zakłóceń, nieprawidłowej pracy, naprawę urządzenia może dokonywać tylko 

uprawniony elektryk. Należy także o zdarzeniu poinformować serwis FFES  

• Przed otwarciem pokrywy sterownika bądź demontażu panelu sterującego należy odłączyć 

urządzenie od zasilania  

• Stosować tylko oryginalne części firmy FFES  

• Własnowolne zmiany w urządzeniu oraz jego oprogramowaniu są niedozwolone  

• Montaż urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu. 

• Przewody przyłączeniowe stosować zgodnie z wytycznymi w instrukcji. 

• Przewody występujące wewnątrz kabiny muszą być w silikonowej izolacji  

• Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami obsługi pozostałych 

urządzeń podłączonych do sterownika marki FFES. Dotyczy również innych urządzeń 

występujących w saunie bądź z nią współpracujących  

• Przed uruchomieniem sterowania należy zawsze sprawdzić, czy na piecu lub obok 

pieca sauny nie znajdują się żadne palne przedmioty. NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU  

• nie wolno używać Sauny do suszenia prania oraz innych rzeczy  

• Należy regularnie kontrolować sterownik sauny wraz z elementami do niego podłączonymi pod 

względem uszkodzeń. 

 

Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, upośledzeniu 

sensorycznym lub posiadające małe doświadczenie i wiedzę o obsłudze urządzenia 

(np. dzieci) powinny obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osób 

odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. 

Nie wolno dopuszczać dzieci do korzystania, uruchamiania urządzenia również za 

pomocą aplikacji bez nadzoru osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo! 
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1.2 Instalacja 

 

Przed montażem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia (szczegółowe informacje pkt 1.3 oraz 3.) należy: 

• sprawdzić kompletność wyposażenia: panel sterujący, skrzynka sterownika, czujnik temperatury 

wraz z obudową oraz elementami montażowymi. 

• upewnić się, że napięcie sterownika oraz pozostałych współpracujących urządzeń jest prawidłowe. 

• upewnić się, że model sterownika jest odpowiednio dobrany do mocy, zakresu pracy 

współpracujących z nim urządzeń. Każde odchylenie od normy stwarza niebezpieczeństwo pożaru! 

• upewnić się, czy sterownik wraz z panelem sterującym oraz pozostałymi urządzeniami 

zastosowanymi w saunie jest prawidłowo dobrany do kubatury. Każde odchylenie od normy 

stwarza niebezpieczeństwo pożaru! 

• przed skorzystaniem z sauny należy sprawdzić, czy pomieszczenie spełnia wszelkie wymogi kąpieli w 

saunie. 

Panel sterujący należy montować na zewnątrz sauny w miejscu nie narażonym na wilgoć. 

Czujnik temperatury montować w wyznaczonym miejscu wskazanym w instrukcji. Nie należy 

czujnika instalować w miejscach narażonych na przeciągi, przy drzwiach czy kratkach wylotowych. 

Ponieważ wpływa to negatywnie na pracę czujnika i jego wskazania.  

 

Sterowanie zdalne  

Sterowanie zdalne odbywa się za pomocą aplikacji „FFES Sauna”  za pomocą łącza internetowego oraz  

lokalnej sieci Wi-Fi. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 2.9 

 

Przed uruchomieniem sterowania zdalnego za pomocą aplikacji „FFES Sauna” należy sprawdzić 

czy pomieszczenie spełnia wszelkie wymogi kąpieli w saunie. Każde odchylenie od normy stwarza 

niebezpieczeństwo pożaru! 

 

Przy zastosowaniu sterowania zdalnego z wykorzystaniem aplikacji „FFES Sauna” nie wolno 

udostępniać haseł dostępu do sparowanych urządzeń oraz hasła dostępu do sieci Wi-Fi, z której 

korzystają urządzenia, osobom postronnym. Może to spowodować utratę kontroli nad 

urządzeniem i doprowadzić do NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU oraz UTRATY ŻYCIA osób 

znajdujących się w saunie. 
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1.3 Dane techniczne 

 
Instrukcja ma charakter uniwersalny dla całej serii sterowników CXX, której objaśnienie przedstawia 

tabela poniżej.  

CXX 

  Maksymalna moc urządzeń do 15 KW 

C00 Łaźnia parowa 

- Infrared Piec CPIR 

C01 - 9kW 400V - 

C02 - 15kW 400V - 

C10 9kW 400V - 2x2kW 230V 

C11 5kW 230V 9kW 400V 2x2kW 230V 

C12 5kW 230V 15kW 400V 2x2kW 230V 

C20 15kW 400V - - 

C21 15kW 400V 9kW 400V - 

C22 15kW 400V 15kW 400V - 

 

Objaśnienie opcji dodatkowych 

P Obsługa pieca Combi, generator pary - sauna mokra - maksymalna moc 5kW 

B Obsługa połączenia Bluetooth - muzyka w saunie - moc głośników 2x15W 

W Sterowanie sauną poprzez połączenie Wi-Fi i aplikacje FFES Sauna 

SH Smart Home - możliwość uruchomienia sauny poprzez zewnętrzny system 
automatyki 

CPIR Regulacja mocy promienników infrared w dwóch niezależnych grupach  

 

  Maksymalna moc urządzeń 

  Infrared Piec CPIR 

C03 - 22kW 400V - 

C04 - 30kW 400V - 

C13 9kW 400V 22kW 400V 2x2kW 230V 

C14 9kW 400V 30kW 400V 2x2kW 230V 

C23 15kW 400V 22kW 400V - 

C24 15kW 400V 30kW 400V - 

C30 22kW 400V - - 

C31 22kW 400V 9kW 400V - 

C32 22kW 400V 15kW 400V - 

C33 22kW 400V 22kW 400V - 

C34 22kW 400V 30kW 400V - 

C40 30kW 400V - - 

C41 30kW 400V 9kW 400V - 

C42 30kW 400V 15kW 400V - 

C43 30kW 400V 22kW 400V - 

C44 30kW 400V 30kW 400V - 
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Sterownik stanowi zestaw podzespołów,  składających się z modułu głównego, panelu sterującego, 
czujnika temperatury oraz okablowania. Dane techniczne urządzeń przedstawia poniższa tabela. 

 
 
 

Dane techniczne 
 

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 

Regulacja temperatury zadanej Łaźnia 20-50oC   IR  30-60oC   Piec 30-110oC 
Piec+parownik  30-65oC 

Zadany czas pracy 1min-20h 

Czas opóźnienia 1min-24h 

Pomiar temperatury 0-127oC 

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

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 

120 x 71,2 x 16mm 
IP40 

Wymiary czujnika temperatury 60 x 40 x 25mm 

Audio Wzmacniacz klasy D 2x10W RMS  8ΩBluetooth 3.0 
 

Wi-Fi: Obsługiwane protokoły: 802.11 b/g/n, częstotliwość 2.4GHz 
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2. Obsługa panelu sterującego 

 Panel sterujący obsługiwany jest za pomocą dotykowego wyświetlacza kolorowego. Obudowa 

została wykonana z aluminium. Front wykonany jest z osłony z tworzywa. W celu uruchomienia panelu 

sterującego należy jednokrotnie nacisnąć ekran w dowolnym miejscu, spowoduje to włączenie ekranu, 

następnie należy przytrzymać przycisk włączenia widoczny na ekranie .Jeśli panel sterujący nie zostanie 

uruchomiony to po około 10s ekran ponownie zostanie wygaszony.  

Po uruchomieniu sterownika na wyświetlaczu pojawi się ekran wyboru profilu seansu.  

 

Objaśnienie funkcji panelu sterowania: 

1 – status włączonych funkcji dodatkowych: 

Połączenie z siecią Wi-Fi  

połączenie z serwerem aplikacji 

połączenie Bluetooth 

2 – aktualna godzina 

3 – aktualna temperatura w kabinie 

4 – włączanie /wyłączanie panelu 

5 - włączenie / wyłączanie światła 

6 - włączanie /wyłączanie wentylatora lub dodatkowego 

urządzenia 

 

2.1 Wybór profili 

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

do wyboru jest Łaźnia parowa, Sauna sucha, Sauna infrared, Sauna mokra lub profil Wentylacja. W 

zależności o dokonanego wyboru sterownik będzie sterował pracą pieca, lamp infrared lub generatorem 

pary.  

Objaśnienie funkcji panelu sterowania: 

1 – zmiana rodzaju seansu 

2 – menu ustawień 

3 – potwierdzenie wyboru 

4 – wyłączenie sterownika 

 

 

 

1 

5 6 

3 2 

4 

4 

1 

2 

3 
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2.2 Temperatura i czas seansu 

 Kolejnym krokiem jest określenie zadanej temperatury i czasu trwania seansu. 

Dostępne zakresy temperatur: 

• Sauna sucha: 30-110 oC 

• Sauna mokra: 30-65oC 

• Sauna infrared: 30-60oC 

• Łaźnia parowa: 20-50oC 

Czas pracy sauny, liczony jest on od momentu uruchomienia seansu. Przy określaniu czasu należy mieć na 
uwadze czas rozgrzania sauny. Czas seansu może maksymalnie wynosić 20h. 

Wartość temperatury oraz czas seansu regulujemy za pomocą przycisków „+” oraz„-”. 

 

Objaśnienie funkcji panelu sterowania: 

1 – regulacja temperatury 

2 – ustawienie czasu seansu 

3 – powrót do wyboru seansu 

4 – rozpoczęcie seansu 

5 – przejście do kolejnych ustawień seansu 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Regulacja mocy promienników – tylko dla wersji sterownika z opcją CPIR 

 Sterowniki CXX 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, 

ustawienie mocy dla każdej z nich realizowane jest niezależnie.  

 

 

4 

5 

2 

3 

1 
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Objaśnienie funkcji panelu sterowania: 

1 – wybór mocy w grupie I promienników 

2 – wybór mocy w grupie II promienników 

3 – wybór czasu seansu 

 

 

 

 

 

 

2.4 Moc parownika, aromaterapia, wentylacja 

 

Objaśnienie funkcji panelu sterowania: 

1 – ustawienia parametrów aromaterapii 

2 – ustawienia parametrów wentylacji 

3 – ustawienia parametrów parownika 

 

 

 

 

 

 

Moc parownika 

Funkcja mocy parownika dostępna 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 – czas cyklu jest stały. Dodatkowo w 

ustawieniach panelu sterującego możliwe jest ustawienie początkowego czasu pracy parownika. Po 

uruchomieniu seansu parownik uruchamiany jest na zadany czas.  

 

 

 Czas początkowy Cykl 2 min Cykl 2 min Cykl 2 min Cykl 2 min Cykl 2 min   

Start seansu 180s 12s 108s 12s 108s 12s 108s 12s 108s 12s 108s … Koniec seansu 

Wyjście LV on on off on off on off on off on off … off 

2 

3 

3 

2 

1 

1 
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Przykład pracy parownika dla ustawień: czas cyklu 2 min, wartość mocy parownika 10 %, początkowy czas pracy 3 

min. 

Aromaterapia 

Regulacja intensywności aromaterapii realizowana jest podobnie jak w przypadku regulacji mocy 

parownika. Jedyna różnica polega na tym, że w ustawieniach panelu sterującego możemy regulować czas 

cyklu dla aromaterapii. Cykl dozownika może przyjmować wartości od 1 do 10 minut. 

 

 

Przykład aromaterapii dla ustawień: czas cyklu 5 min, wartość mocy parownika 20 % 

Opcja aromaterapii może być wyłączona w menu serwisowym, jeśli nie jest używana.  

Wentylacja 

Możliwe jest również ustalenie czasu wentylacji. Czas wentylacji ustala czas uruchomienia trybu 

wentylacji po zakończeniu seansu. Przy ustawieniu 00:00, wentylacja nie zostanie uruchomiona. Opcja 

wentylacji może być wyłączona w menu serwisowym, jeśli nie jest używana.  

2.5 Praca 

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

osiągnięciu zadanej temperatury urządzenie grzewcze zostaje wyłączone, w chwili spadku temperatury  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. W czasie trwania seansu można sterować trzema wyjściami, do których można podłączyć 

różne urządzenia. Przycisk „Oświetlenie 1” – wyjście LS na płycie głównej , przycisk „AUX” wyjście LW na 

płycie głównej, przycisk „Oświetlenie 2” – wyjście LA na płycie głównej (widoczne tylko gdy opcja 

aromaterapii nie jest używana). 

Objaśnienie funkcji panelu sterowania: 

1 – rodzaj sauny 

2 – pozostały czas do końca seansu 

3 – zadana temperatura 

4 – włączenie / wyłączenie światła lub dodatkowych urządzeń 

5 – ustawienia bieżącego seansu 

6 – zatrzymanie seansu 

7 – menu ustawień 

8 – wyłączenie sauny 

 Cykl 5 min Cykl 5 min Cykl 5 min Cykl 5 min Cykl 5 min   

Start seansu 60s 240s 60s 240s 60s 240s 60s 60s 60s 240s … Koniec seansu 

Wyjście LA on off on off on off on on on off … off 

2 

3 

1 

4 

5 

7 

6 

8 
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Kontrolka zadanej wartości temperatury podświetla się na zielono gdy osiągnięto zadaną temperaturę 

seansu. W czasie rozgrzewania kontrolka pulsuje oznaczona kolorem czerwonym.  

Ustawienia bieżącego seansu – w każdej chwili bez przerywania seansu można zmienić ustawienia. 

2.6 Menu 

 Do menu ustawień można wejść z każdego poziomu poprzez dotknięcie klawisza  na ekranie 
panelu sterującego, aby wyjść należy użyć klawisza „Wróć”.

Opcje menu: 

• Histereza – pozwala zmienić histerezę 

regulacji temperatury w saunie, 

• Zegar – ustawianie aktualnej godziny, 

• Wi-Fi – ustawienia połączenia Wi-Fi, 

• Język – zmiana języka obsługi panelu, 

• Światło – włączenie/wyłączenie 

oświetlenia (wyjście LS na płycie głównej), 

• AUX – włączenie/wyłączenie wentylacji 
(wyjście LA na płycie głównej), 

• Opóźnienie – nieaktywne, 

• Cykl aromaterapii – czas cyklu dla 

aromaterapii, 

• Serwisowe – ustawienia dostępne dla 

serwisu. 

 
2.7 Histereza 

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

spadek temperatury poniżej zadanej temperatury dla ponownego włączenia urządzenia grzewczego. 

Przykład:  Temperatura zadana wynosi 90
o
C, po osiągnięciu tej temperatury w saunie piec się wyłącza. 

Dla histerezy wynoszącej 3
o
C, włączy się ponownie przy temperaturze 87

o
C. 

 

2.8 Muzykoterapia 

 W wersjach CXX-B, 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. Status połączenia z 

urządzeniem Audion za pomocą technologii Bluetooth przedstawiany jest za pomocą ikony na górze 

wyświetlacza 

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

 Każdy kontroler FFES CXX-W może być wyposażony w opcjonalny moduł Wi-Fi umożliwiający  
zdalne sterowanie za pomocą łącza internetowego. Sterowanie sauną realizowane jest przy użyciu aplikacji 
„FFES Sauna”. 

Urządzenie z zainstalowaną aplikacją „FFES Sauna” może realizować funkcje sterowania z dowolnego 
miejsca pozostając w zasięgu sieci Internet. 

Sterownik w saunie wymaga połączenia z lokalną siecią Wi-Fi zabezpieczoną hasłem. Sieć lokalna musi być 
podłączona do sieci Internet. 

Aplikacja dostępna jest w wersjach dla systemu Android oraz iOS. Aplikacja jest darmowa i można ją pobrać 
w sklepie Google Play oraz AppStore. 

Zdalne sterowanie pracą sauny może odbywać się tylko przy zamkniętych drzwiach kabiny sauny. Otwarcie 
drzwi kabiny powoduje zablokowanie kontroli. W celu podania informacji dla sterownika o statusie drzwi 
(zamknięte / otwarte) należy zainstalować kontaktron zgodnie ze schematem elektrycznym.

Instrukcja rejestracji– parowania sauny z aplikacją FFES 
Sauna: 

1. Uruchomić aplikację FFES sauna. 
2. Zatwierdzić informację dotyczącą bezpieczeństwa. 
3. Dodać saunę – poprzez kliknięcie przycisku 

„DODAJ”. 
4. Należy wykonać wskazane instrukcje  a następnie 

kliknąć przycisk „DALEJ”. 
 
Aby uruchomić tryb parowania należy przejść do 
menu następnie wybrać opcję Wi-Fi a w niej 
aktywować tryb parowania poprzez naciśniecie 
odpowiedniego przycisku  
Aktywny tryb parowania będzie sygnalizowany 
podświetleniem przycisku  
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5. W kolejnym kroku należy połączyć parowane 

urządzenie z siecią Wi-Fi o 

nazwieFFES_xyzxyzxyz(gdzie xyzxyzxyz to unikalny 

identyfikator sauny), następnie potwierdzić 

przyciskiem „POŁĄCZYŁEM SIĘ” 

6. Jeżeli urządzenie poprawnie połączyło się z 

modułem komunikacyjnym sauny to powinien 

pojawić się widok umożliwiający wprowadzenie 

nazwy sauny oraz nazwę sieci oraz hasło do tej 

sieci Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Uzupełnić dane dotyczące nazwy sauny, nazwy 
sieci Wi-Fi oraz hasła, następnie zatwierdzić 
przyciskiem „ZAREJESTRUJ” 

• W przypadku ponownego parowania sauny z 
kolejnym urządzeniem, jeśli sterownik sauny 
miał już wcześniej podaną prawidłową nazwę 
sieci Wi-Fi oraz hasło, można użyć opcję „Moja 
sauna jest już podłączona do sieci Wi-Fi”, 
wówczas podawanie nazwy sieci i hasła nie 
jest konieczne.  
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Po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj” następuje 
przełączenie modułu Wi-Fi z trybu punktu 
dostępowego na tryb klient. Oznacza to, że będzie 
on próbował połączyć się z siecią bezprzewodową 
Wi-Fi za pomocą podanej wcześniej nazwy i hasła.  

Status połączenia modułu Wi-Fi można 
obserwować na panelu sterującym sauny. 
Odpowiednie ikony na ekranie lub menu ustawień 
potwierdzą poprawne podłączenie modułu Wi-Fi 
do sieci Wi-Fi oraz do serwera aplikacji. Brak 
takiego potwierdzenia spowoduje, że proces 
parowanie nie zakończy się pozytywnie.  

W razie wystąpienia problemów należy upewnić 
się, że podana nazwa sieci Wi-Fi oraz hasło są 
prawidłowe. Ponadto należy upewnić się, że 
moduł Wi-Fi sauny pozostaje w zasięgu podanej 
sieci bezprzewodowej.  

Równolegle aplikacja będzie oczekiwała na  
połączenie telefonu z siecią Internet – należy się 
upewnić, że telefon ma aktywne połączenie z 
Internetem za pomocą sieci GSM lub Wi-Fi.  

 

W kolejnym kroku aplikacja wskaże komunikat 
informujący o oczekiwaniu na połączenie z sauną.  

Proces parowania aplikacji zakończy się poprawnie 
tylko wtedy gdy wszystkie poniższe warunki 
zostaną spełnione: 

-moduł Wi-Fi sauny musi być w zasięgu sieci i 
prawidłowo podłączy się do tejże sieci 

-sieć Wi-Fi musi zapewniać dostęp do Internetu – 
moduł po podłączeniu do sieci bezprzewodowej 
będzie próbował nawiązać połączenie z serwerem 
aplikacji. Panel sterujący potwierdza poprawne 
połączenie z serwerem za pomocą odpowiedniej 
ikony. 

-telefon musi mieć aktywne połączenie z 
Internetem 
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7. Po udanym procesie rejestracji pokaże się lista 
saun reprezentowanych przez ikony z podaną w 
procesie rejestracji nazwą sauny oraz aktualnym 
statusem połączenia. 
 
Panel reprezentujący pojedynczą saunę 
przedstawia podstawowe informacje 

• Status sauny 

• Czas do końca sesji 

• Aktualna temperatura 

• Status oświetlenia głównego 

• Rodzaj uruchomionego profilu 
Wystąpienie zakłócenia przedstawione jest 
odpowiednim kolorem oraz komunikatem. 

• Czerwony kolor ikony na liście saun 
oznacza wystąpienie alarmu. 

• Aby uruchomić seans, drzwi sauny musza 
pozostawać zamknięte, jeśli drzwi będą 
otwarte uruchomienie seansu będzie 
zablokowane. Stan otwartych drzwi 
reprezentowany jest przez żółty kolor 
ikony na liście saun . 
 
 

8. Uruchomienie sauny. 

• Kliknięcie w ikonę sauny spowoduje przejście 
do menu wyboru profilu sauny, który należy 
zatwierdzić za pomocą przycisku  „Wybierz”, 
Dostępne profile są zależne od modelu 
sterownika sauny.  

• W kolejnym widoku możliwe jest ustawienie 
parametrów pracy sauny 

o temperatura 
o czas seansu 
o wartość procentowa mocy parownika 
o wartość procentowa mocy 

aromaterapii 
o czas wentylacji 

• Uruchomienie seansu realizowane jest za 
pomocą przycisku „Start” 

• W czasie trwania seansu aplikacja wyświetla 
aktualną temperaturę, czas do końca oraz 
możliwa jest zmiana ustawienia temperatury.  

• Zakończenie seansu realizowane jest za 
pomocą przycisku „Zatrzymaj” 
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9. Opcja regulacji mocy 
Dla modelu sterownika z regulacją mocy 
promienników widok ustawień seans przedstawia 
kontrolki umożliwiające wybranie mocy 
promienników dla każdej grupy indywidualnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Menu Ustawienia Wi-Fi 
Wi-Fi– informuje o statusie połączenia z siecią 
bezprzewodową Wi-Fi 

• podświetlony przycisk oznacza aktywne 
połączenie z siecią bezprzewodową 

• brak podświetlenia oznacza brak 
połączenia z siecią bezprzewodową  

Serwer – informuje o statusie połącznia z 
serwerem aplikacji 

• podświetlony przycisk oznacza aktywne 
połączenie z serwerem 

•  brak podświetlenia oznacza brak 
połączenia z serwerem 

Blokowanie aplikacja – umożliwia wyłączenie 
możliwości zdalnego sterowania sauną 

• podświetlony przycisk oznacza aktywną 
blokadę sterowania 

•  brak podświetlenia oznacza brak 
blokady – sterowanie aktywne 

Tryb parowania – włączenie trybu parowania 
umożliwia rozpoczęcie procesu parowania sauny z 
aplikacją 

• Podświetlony przycisk oznacz włączony 
tryb parowania 

•  brak podświetlenia oznacza wyłączony 
tryb parowania 

 

 

 

 



FFES 
e-mail: biuro@ffes.pl 

www.ffes.pl 

2.10 Inteligentny dom 

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

W celu adaptacji funkcji  należy wykorzystać styki  bez potencjałowe  sterownika inteligentnego domu.  

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

2.11 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 125oClub 80oC 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. 

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  +80oC jeżeli przewód położony jest poza sauną  oraz stosować przekroje podane w 

tabeli poniżej.Czujnik temperatury powinien być zamontowany nad piecem, 15 cm od sufitu sauny lub 

zgodnie z zaleceniami producenta pieca. 

Dla modeli z modułem Bluetooth lub Wi-Fi nie należy stosować folii aluminiowej w zakresie minimum 30cm 

wokół modułu głównego. 
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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 4x0,25mm2/50m(skrętka) 

Czujnik temperatury 3x0,25mm2/50m 

Peryferia 3x1mm2/50m 

Głośniki 4x1mm2/5m 
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3.1 Schemat blokowy 
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3.2 Schematy  elektryczne dla serii ZXX = CXX 
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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 

f) Dla obiektów publicznych dodatkowym wymogiem w celu podtrzymania okresu 

gwarancyjnego jest cykliczna (co 6 miesięcy) wymiana styczników. 

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 14 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: 

FFES sp. j. 

Al. Powstańców Wielkopolskich 26; 85-090 Bydgoszcz 

e-mail: biuro@ffes.pl 

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

serwisanta pokrywa zgłaszający. 
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KARTA GWARANCYJNA 

MODEL  C……… 

Data Opis Pieczęć i podpis 
serwisanta 

Podpis 
użytkownika 

 Instalacja sterownika, 
zgodna z zasadami 

instrukcji. 

  

    

    

    

    

 

Sterownik FFES serii CXX 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. 

  

 

 


