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1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Těmto symbolům věnujte zvláštní pozornost:  

 

1.1 Montáž a elektroinstalace 

  Tento návod k instalaci je určen pro kvalifikované osoby obeznámené s 

platnými zákony a předpisy pro elektroinstalace v místě instalace. Dodržujte 

bezpečnostní při montáži, konfiguraci dávkování a uvedení výrobku do provozu. 

Nebezpečí ohrožení života a zdraví a nebezpečí požáru 

Nebezpečí ohrožení života a zdraví elektrickým proudem a požárem v případě 

nesprávného  nebo vadného elektrického připojení. Toto riziko platí i po dokončení 

montážních prací. 

 pro elektroinstalaci. 

síťového napájení před zahájením instalace a 

opravy. 

 

Poškození v důsledku nesprávného umístění montáže 

Modul není vhodný pro venkovní použití. 

 podmínkám 

extrémního prostředí, jako je zvýšená vlhkost kvůli možné tvorbě kondenzace nebo 

korozivní látky v okolním ovzduší a další povětrnostní vlivy. 

 zamezeno účinkům nadměrného chladu a vystavení slunečnímu 

záření.  

mechanického poškození. 

1.2 Pokyny pro obsluhu 

Při uvádění do provozu provozovatel sauny/infrakabiny nebo páry místnost musí být 

poučen ve vztahu k  všeobecným bezpečnostním pokynům. Provozovatel musí 

obdržet kopii návodu k obsluze. 



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

V případě nesprávné opravy hrozí ohrožení života a zdraví elektrickým proudem a 

požárem . Toto riziko platí i po skončení práce. 

  a specialisté. 

sí být odpojen a zcela od síťového napájení před zahájením oprav. 

 

Nebezpečí ohně 

Předměty umístěné na topidle se mohou snadno vznítit a způsobit požár. 

ovládání, připevněte na topidlo ochranný kryt nebo nainstalujte vhodný bezpečnostní 

systém (např. kolébkové spínače, EOSafe). 

Obsluha dětmi nebo osobami se sníženou mentální schopností 

Rizikem mohou být děti a osoby se sníženou mentální schopností. 

, aby se zajistilo, že si s  nebudou hrát se zařízením. 

et nesmí obsluhovat saunu/infrakabinu  nebo parní lázeň. 

 topného období smí provádět děti do 8 let, pouze pokud jsou pod 

dohledem dospělé osoby. 

í být započaté osobami se 

sníženou duševní schopností nebo omezenými fyzickými nebo smyslovými 

schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud již byli poučeni o jeho 

používání a rozumí všem rizikům použití. 

1.3 Bezpečnostní úrovně 

Bezpečnostní pokyny a důležité provozní pokyny jsou klasifikovány 

podle ANSI Z535.6. Seznamte se prosím s následujícími termíny a symboly: 

 VAROVÁNÍ 

Varování 

Označuje nebezpečnou situaci, která může nastat, pokud se jí nevyhnete a může mít 

za následek smrt nebo vážné zranění. 

 



 POZOR 

Pozor 

Označuje nebezpečnou situaci, která může nastat, pokud se jí nevyhnete a může mít 

za následek lehké nebo středně těžké poranění. 

OZNÁMENÍ 

Oznámení 

Označuje nebezpečnou situaci, která bude mít za následek, pokud se jí nevyhnete 

poškození jednotky. 

1.4 Normy a předpisy 

Pro přehled norem, které byly dodrženy při projektování a konstrukci saunových 

topidel, viz jednotlivé technické produktové listy, který si můžete stáhnout z www.eos-

sauna.com. 

2 Identifikace 

Modul SBM-App se používá ve spojení s aplikací EOS Spa Control App pro dálkové 

ovládání vybraných funkcí v saunových kabinách, IR kabinách a parních lázních. 

2.1 Přehled 

 

A kryt 

B Ethernetový port 

C LED dioda párování 

D tlačítko párování 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eos-sauna.com/
http://www.eos-sauna.com/


2.2 Specifikace jednotky 

Typový štítek 

Typový štítek je připevněn na boční straně modulu SBM-App. 

A - Výrobce 

B - ID hardwaru 

C - MAC adresa 

D - označení CE 

E - Název produktu 

F - Adresa výrobce 

G - Země výroby 

Požadavky na provoz a skladování 

Modul SBM-App musí být namontován pouze mimo saunové kabiny, IR kabiny a 

parní kabiny. Místo instalace musí splňovat následující ekologické předpoklady: 

-10°C až 40°C 

-20°C až 60°C 

féra 

Modul SBM-App lze ovládat jedním z následujících ovládacích jednotek: 

 

 

 

Zkontrolujte verzi softwaru vaší řídicí jednotky. Aktualizujte svůj software, pokud 

neodpovídají výše uvedeným specifikacím. Řídicí jednotky nejsou součástí  dodávky. 

Více informací o řídicích jednotkách naleznete v příslušných provozních pokynech. 

2.3 Zamýšlené použití 

Modul SBM-App slouží jako rozšíření řídicích jednotek 

Řada EmoTec, EmoStyle, InfraStyle a EmoTouch 3 ve spojení s aplikací EOS Spa 

Control App pro dálkové ovládání vybraných funkcí v sauně, infračervené kabině a 

parní kabině. 



Tento typ dálkového ovládání je označen jako dálkový ovladač* podle popisu EN 

60355-1. 

 Proto je vyžadováno další bezpečnostní opatření podle EN 60335-2-53 při použití ve 

spojení se saunovou kabinou.  Tímto bezpečnostním opatřením může být ochranný 

kryt na topení, dvířka dohledového zařízení nebo jiného typu technického zařízení. 

Vždy se ujistěte že je instalováno bezpečnostní opatření tohoto druhu. 

*Dálkový ovladačl = nastavení, ovládání a/nebo regulace zařízení pomocí příkazu, 

který lze zadat mimo vizuální dosah zařízení, přenosným médiem, jako jsou 

telekomunikace, audio technika nebo sběrnicovým systémem; zahrnuty jsou také 

přednastavené časovače a týdenní časovače (z EN 60335-1). 

Předvídatelné zneužití 

Následující případy jsou považovány za předvídatelné zneužití: 

 

resy kabiny jsou naprogramovány nesprávně. 

 pokynů. 

v rozporu s dodržováním platné bezpečnostní normy. 

 

u obsluhují děti nebo osoby se sníženými duševními schopnostmi nebo 

osobami, které nebyly důkladně poučeny o jeho používání. 

2.4 Technické údaje 

Okolní teplota   -10°C až +40°C 

Skladovací teplota   -20°C až +60°C 

Pouzdro modulu   Plast 

Rozměry modulu  (V x Š x H)  62 x 90 x 18 mm 

 Řídicí jednotky řady  EmoTec (firmware R4.00 nebo vyšší),    

    EmoStyle/InfraStyle (firmware R4.00 nebo vyšší),  

    EmoTouch 3 série (firmware R2.33 nebo vyšší) 

Připojení    1 x EOS sauna bus (zástrčka RJ12 6P6C)  

    1 x 10/100 BaseT Ethernet RJ45 zásuvka, stíněná 

Napájení    24 V DC přes kabel saunové sběrnice EOS 

Energie modulu  spotřeba < 1 W 



Utahovací moment koncovky    0,22 až 0,25 Nm 

Operační systémy, které podporují aplikaci iOS, Android 

Port vyžadován pro spojení   7250 

Variabilní IP adresa     přes DHCP, IPv4 

 

3 Montáž a elektroinstalace 

Tato kapitola popisuje, jak nainstalovat a nastavit modul SBM-App. 

OZNÁMENÍ 

Poškození v důsledku nesprávného umístění montáže 

Povětrnostní podmínky vedou k tvorbě kondenzace v krytu modulu SBM-App a 

mohou zničit vedení a obvod desky. 

 

, nečistotou nebo 

vlhkostí. Chraňte modul ve vhodném krytu (IPx4, viz DIN EN 60335-2-53). 

 mohou vést ke korozi. 

 

 

 by se měl používat pouze uvnitř kabiny. 

3.1 Rozsah dodávky 

Součástí dodávky jsou následující komponenty: 

-App 

 

 

Před montáží a instalací zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky. 

3.2 Montáž modulu SBM-App 

Budete potřebovat: 

) 

 



 

Modul SBM-App je určen k montáži na profilovou lištu a může být namontován buď 

vedle reléové skříně (doporučeno) nebo vedle přístupového bodu k internetu 

(router/DSL modem). 

Montáž 

1 Ujistěte se, že je reléová skříň odpojena od napájení. 

2 Namontujte modul SBM-App na profilovou lištu. 

3 Připojte kabel saunové sběrnice modulu SBM-App k volné saunové sběrnici (RJ12) 

na reléové skříni. 

  Chcete-li připojit kabel saunové sběrnice k reléové skříni, dodržujte instalační 

pokyny pro reléovou skříň. 

4 Připojte modul SBM-App k přístupovému bodu k internetu (router/DSL modem) 

přes standardní ethernetový kabel (RJ45). 

3.3 Instalace modulu SBM-App 

Budete potřebovat: 

atý předmět (např. kancelářská sponka) 

 

 

 

 

 Instalace 

1 Zapněte reléovou skříň. 

  Modul SBM-App je napájen přes saunovou sběrnici. 

2 Zkontrolujte internetové připojení modulu SBM-App. 

  Modul SBM-App se pokusí navázat připojení k internetu sám. Připojení k 

internetu je navázáno, když je kontrolka ruky pod ethernetovým portem a 

nepřetržitě svítí zeleně. Levá LED pod ethernetovým portem bliká zeleně, 

pokud ano znamená to síťovou aktivitu. Ujistěte se, že brána firewall 

neblokuje internet připojení (port 7250 musí být k dispozici). 



 

 

3 Stáhněte si aplikaci EOS Spa Control z App Store (iOS) nebo Play Store (Android) 

a nainstalujte jej do svého mobilního zařízení. 

4 Otevřete aplikaci EOS Spa Control. 

5 Zvolte Start setup ». 

 

6 Zadejte individuální MAC adresu modulu SBM-App. 

  Najdete jej na typovém štítku modulu SBM-App. 

 



7 Zvolte Start pairing ». Připravte si špičatý předmět (např. kancelářskou sponku). 

8 Do 60 sekund stiskněte a podržte tlačítko párování na aplikaci SBM modul se 

špičatým předmětem na cca. 2 sekundy. 

 

  Zbývající čas se zobrazuje v aplikaci. Pokud nedojde ke spárování do 60 

sekund,  znovu se objeví obrazovka pro zadání MAC adresy a spárování lze 

opakovat. 

  Pokud je tlačítko párování stisknuto po příliš krátkou dobu nebo příliš dlouho, 

spárování nemůže proběhnout. Teprve poté, co tlačítko spárování je po 

uvolnění a párování je úspěšné, rozsvítí se LED párování krátce červeně. 

Pokud párování není úspěšné: 

a) Ujistěte se, že modul SBM-App a mobilní zařízení jsou propojeny k internetu. 

b) Ujistěte se, že párovací tlačítko je stisknuto a drženo po dobu cca. 2 sekundy. 

 

  Pokud je párování úspěšné, zobrazí se v aplikaci zpráva a LED na modulu 

SBM-App se krátce rozsvítí červeně. 

 

 

 

 

 



9 Zvolte Další » (Next). 

 

10 Zadejte název sauny. 

  Do dalších kabin lze vstoupit později. 

 

11 Instalaci dokončete výběrem Start control ». 

4 Provoz 

4.1 Spuštění procesu ohřevu 

1 Stiskněte současně  a  a podržte je po dobu 3 sekund. 

  Spustí se proces ohřevu. 



4.2 Ukončení procesu ohřevu 

1 Vyberte . 

  Kabina je v režimu programu sušení. Doba trvání sušení program lze nastavit 

na ovládacím panelu (tovární nastavení: 30 minut). Po uplynutí doby sušení je 

kabina vypnut. 

2 Předčasné vypnutí programu sušení:  

 

3 Potvrďte výzvu. 

4.3 Provoz sauny v režimu Bi-O 

 

 A Přehled kabin   

 B Jméno kabiny   

 C Teplota    

 D Zvyšte teplotu   

 E Snižte teplotu    

 F Zvolený profil   

 G Nastavení           

 H Teplota lavice (je-li ve výbavě)        

 I Vlhkost          

 J Zapněte/vypněte odpařovač       

 K Zvyšte vlhkost         

 L Zapnutí/vypnutí osvětlení       



 M Zapněte/vypněte bezpotenciálový kontakt     

 N Ukončete proces ohřevu       

 O Snižte vlhkost         

 P Zobrazení stránky na obrazovce 

4.4 Provoz sauny ve finském režimu 

 

 A Přehled kabin  H Teplota na lavici     

 B Jméno kabiny  I Vlhkost      

 C Teplota   J Zapnutí/vypnutí osvětlení   

 D Zvyšte teplotu  K Zapněte/vypněte bezpotenciálový kontakt 

 E Snižte teplotu  L Ukončete proces ohřevu    

 F Zvolený profil  M Zobrazení stránky na obrazovce  

 G Nastavení 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Obsluha parní komory 

 A Přehled kabin   

 B Jméno kabiny   

 C Teplota    

 D Zvyšte teplotu   

 E Snižte teplotu   

 F Nastavení    

 G Zapnutí/vypnutí osvětlení 

 H Zap./vyp. bezpotenciál. Kontakt

 I Ukončete proces ohřevu 

 

 

 

 

 

 

4.6 Obsluha infračervené kabiny 

 A Přehled kabin   

 B Jméno kabiny   

 C Teplota    

 D Zvyšte teplotu   

 E Snižte teplotu   

 F Nastavení    

 G Zapnutí/vypnutí osvětlení 

 H Ukončete proces ohřevu 

 I Zobrazení stránky na obrazovce 

 

H 

 

A F 

 

 

 



4.7 Provoz římských lázní 

A Přehled kabin    

 B Jméno kabiny   

 C Zbývající čas   

 D Zapnutí/vypnutí osvětlení 

 E Zap./vyp. bezpotenciálový kontakt

 F Ukončete proces ohřevu  

 G Nastavení 

 

 

 

 

 

 

4.8 Změna nastavení 

 

A Změňte název kabiny 

B Upravit profil 

C MAC adresa modulu SBM-App 

D Verze firmwaru modulu SBM-App 

E Verze aplikace 

F Upozornění na ochranu osobních údajů 

G Právní upozornění 

H Odpojte kabinu 

I Zavřít nastavení 

 

 

 

 



4.9 Kabiny 

4.9.1 Přidání kabiny 

V aplikaci EOS Spa Control můžete přidat až osm kabin. Každá kabina vyžaduje 

vlastní modul SBM-App. 

1 Vyberte  . 

2 Vyberte Přidat kajutu ». 

 

  Poznámka pro systémy EmoTouch 3 s ovládáním pro více kabin: Kabiny, 

které použití 2 adresy nebo vyšší vyžadují vlastní modul SBM-App s 

odpovídajícím způsobem naprogramované ID kabiny. Takové moduly jsou k 

dispozici na požadavek. Výchozí ID modulu SBM-App z výroby je 1. 

3 Proveďte párování. Viz 3.3 Instalace modulu SBM-App,  

4.9.2 Odpojení kabiny 

1 Vyberte . 

2 Vyberte možnost Odpojit saunu. 

4.9.3 Výběr kabiny 

1 Vyberte . 

2 Vyberte požadovanou kabinu. 

 

 



4.10 Profily 

4.10.1 Přidání profilu 

Můžete vytvořit až čtyři individuální profily s přednastavenými hodnotami. Hodnoty 

které lze nastavit v závislosti na typu kabiny. 

1 Vyberte  . 

2 Vyberte požadovaný profil z nabídky Profily. 

3 Zadejte název profilu. 

 

4 Vyberte ikonu. 

5 Zapnutí/vypnutí odpařovače : 

6 Nastavte teplotu : 

7 Nastavte vlhkost:  

8 Vyberte Uložit (Save). 

 

4.10.2 Výběr profilu 

1 Na domovské obrazovce přejděte na položku Profily  . 

2 Vyberte požadovaný profil. 



 

 

4.11 Odstraňování problémů 

Kabinu nelze zapnout ani vypnout 

Vypnutí/vypnutí není možné 

Spojení pro zapnutí/vypnutí nemohlo být zavedeno. Prosím zkuste to znovu později. 

Možná příčina: 

vý box je vypnutý. 

-App není připojen k internetu. 

 

Akce: 

 

-App. 

 

Hodnoty nastavené v aplikaci EOS Spa Control se nepoužijí 

Žádná změna není možná 

Připojení se nezdařilo. Vaše hodnota nemusí být nastavena. Prosím zkuste to znovu 

později. 



Možná příčina: 

 

-App není připojen k internetu. 

ilní zařízení není připojeno k internetu. 

Akce: 

 

-App. 

 

 

 

 

 

Nakládání s odpadem 

!! Případná likvidace zařízení se řídí místně příslušnými pravidly pro likvidaci 

elektroodpadu. Nevhazujte žádné části zařízení do běžného komunálního odpadu. 

Použité balící materiály (papír, plast, pěnová hmota) likvidujte v souladu s místně 

platnými předpisy. 


