
 

 

 

 

SBM App modul 
 

Modul pro dálkové ovládání 

sauny z mobilního zařízení.  
 
S modulem aplikace EOS SBM a bezplatnou 

„EOS Spa Control“ aplikací můžete ovládat 
saunu pomocí smartphonu nebo 

tabletu PC z jakéhokoli místa (vyžaduje 
připojení k internetu). 
 

Vaše výhody: 
• Ovládání sauny z jakéhokoli místa po celém 

světě (vyžaduje internetový přístup)dDíky 
operací na základě dynamické adresy IP 

• Bezplatná aplikace pro ovládání lázní EOS s 
jednoduchým automatickým nastavením a 

intuitivní obsluhou. 

• Jednoduchá a rychlá instalace díky kompaktní 
kolejnici a krytem s předem namontovaným 

kabelem saunové sběrnice pro připojení řídicí 
jednotka sauny (Plug & Play) 

• Pro mobilní zařízení Android a Apple iOS. 
• Velmi vysoká ochrana komunikace a ukládání dat. 

• Vyrobeno v Německu kvalitu z EOS          
 

Specifikace a funkce: 
Kryt: Plast, s krytem čepice 

Spotřeba energie: <1 W 
Provozní teplota: od -20 ° C do 40 ° C 

Připojení: 1 x EOS Sauna Bus (6p6c, RJ12 Plug) 
1 x 10/100 Base-T Ethernet RJ45 Jack, chráněný 

Distribuce adresy IP: podle DHCP, IPv4 

Požadované porty: 7250 (firewall, pro cloudové připojení) 
Napájení: 24 V DC (přes EOS Sauna Bus) 

Instalace: nástěnná montáž na kolejnici (vyžaduje ochranu IPX4), nesmí být 
nainstalována v korozivním prostředí  nebo v prostředí kondenzace vlhkosti  
 
***** 
Mobilní zařízení není součástí dodávky 
Vhodné řídící jednotky: serie EOS EmoTec, serie EOS EmoStyle, EOS EmoTouch 

                 



Připojení                                                                    Nastavení 
 

Vhodné ovládací jednotky   
Serie EOS EmoTec  
Serie EOS EmoStyle  
EOS EmoTouch 3 Sauna 
 
U starších modelů může  
být žádoucí update firmvaru 

        
• Nainstalujte a spusťte aplikaci „EOS Spa 
Control“ 
• Zadejte MAC adresu (vytištěno na modulu) 
• Dotkněte se tlačítka „Pár“ pro spuštění 
párování 
• Do 60 sekund stiskněte tlačítko „pár“ na 
modulu po dobu 1 sekundy špičatým 
nástrojem 
• Ovládací LED se krátce zabarví červeně  
při úspěšném párování 
• Aplikace potvrdí párování a provede vás 
prostřednictvím všech kroků nastavení. 

 
 
Bezpečnostní upozornění  

    
  
V zemích CENELEC je možné 

vzdálenou obsluhu použit pouze v kombinaci 
s vhodným bezpečnostním systémem sauny 
podle normy DIN EN 60335-2-53, jako je 
krycí rám , EOS bezpečnostní systém nebo 

        systém zámku dveří. Opatření se důrazně  
        doporučuje i když to není předepsáno.  
Pozice signálních LED     !! Riziko požáru při vzdáleným startu, pokud 

        je na topidle zapomenutý předmět. 
Konektor pro internetové připojení Kontrolní LED 

 
      Tlačítko párování  
 LED aktivní síť       LED připojení ke cloudu 
      

Technická specifikace         

 
     Pol. č.           napájení              připojení                   spotřeba   žádoucí díly pro      rozměry teplota          hmotnost 
             připojení cloudu      v cm okolí  

   
  
 

 


