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1. Sobre este manual
Leia atentamente o manual de montagem e operação e guarde-o nas proximidades da sauna. Desta forma, pode ler as informações sobre a sua segurança
e a operação a qualquer momento.
Este manual de montagem e operação também está disponível na área
de transferências do nosso website em www.sentiotec.com/downloads.
Símbolos nas advertências
Neste manual de montagem e operação, as atividades que comportam riscos
estão precedidas de uma advertência. É imperativo que respeite estas advertências. Desta forma, evita danos materiais e ferimentos que, no pior dos casos,
podem ser fatais.
Nas advertências, são utilizadas palavras de sinalização que têm os significados
seguintes:
PERIGO!
O desrespeito desta advertência resulta em ferimentos graves ou morte.
AVISO!
O desrespeito desta advertência pode resultar em ferimentos graves
ou morte.
CUIDADO!
O desrespeito desta advertência pode resultar em ferimentos ligeiros.
ATENÇÃO!
Esta palavra de sinalização alerta-o para danos materiais.
Outros símbolos
Este símbolo identifica dicas e indicações úteis.
Não tapar!

Ler o manual de operação
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2. Indicações importantes sobre a sua
segurança
O aquecedor de sauna Qube foi construído de acordo com as regras reconhecidas no domínio da segurança. No entanto, podem
surgir situações de perigo durante a utilização. Por conseguinte,
respeite as indicações de segurança e as advertências específicas
dos vários capítulos.
2.1. Utilização prevista
O aquecedor de sauna Qube só deve ser utilizado para aquecer
cabinas de sauna em conjunto com um comando de sauna sem
função de arranque remoto.
O aquecedor de sauna Qube só funciona com um comando de sauna
que disponha de função de arranque remoto se estiver equipado
PT
com o interruptor basculante opcional (HT-SWL).
O aquecedor de sauna Qube só pode ser utilizado em saunas públicas se estiver equipado com o interruptor basculante opcional
(HT-SWL).
Qualquer utilização que não corresponda à utilização prevista é considerada incorreta. Uma utilização incorreta pode levar a danos no
produto, a ferimentos graves ou mesmo à morte.
2.2. Indicações de segurança para o técnico de instalação
●● Os trabalhos de montagem e de ligação só podem ser realizados
se o aquecedor de sauna estiver isento de tensão.
●● A montagem só pode ser executada por um eletricista ou por
uma pessoa com formação equivalente.
●● O cliente deve fornecer um sistema de separação para todos
os polos com desconexão completa de acordo com a categoria
de sobretensão III.
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●● Para ligar o aquecedor de sauna, utilize exclusivamente cabos
de silicone resistentes a temperaturas de até 150 °C.
●● Instale apenas um aquecedor de sauna na cabina. O aquecedor
de sauna Qube não pode ser utilizado em conjunto com outros
aquecedores de sauna numa cabina.
●● Os tetos e as paredes da cabina de sauna devem ser feitos em
madeira com baixo teor de resina, madeira não tratada ou madeira tratada termicamente, como, por exemplo, abeto do norte,
cicuta, pinheiro ou abeto, ou em camadas de madeira. Se forem
utilizadas camadas de madeira, é preciso assegurar que as colas
não emitem formaldeído. Se forem utilizados outros materiais na
cabina de sauna que não a madeira, estes materiais devem ser
resistentes ao calor e à corrosão e não devem ter um impacto
negativo na saúde dos visitantes da sauna.
●● A cabina de sauna deve ter uma altura mínima de 2,0 m.
●● Observe as especificações sobre o volume e a ventilação da
cabina de sauna no capítulo 10. Dados técnicos.
●● Durante a instalação do aquecedor de sauna, respeite as distâncias de segurança mínimas (consulte o capítulo 4.2. Distâncias
de segurança).
●● Respeite também as regulamentações locais no local de instalação.
●● Se surgirem problemas que não sejam tratados de modo suficientemente abrangente nas instruções de montagem, para
sua própria segurança, entre em contacto com os fornecedores.
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2.3. Indicações de segurança para o utilizador
●● O aparelho não pode ser utilizado por crianças com menos de
8 anos de idade.
●● O aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos
de idade, por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas e por pessoas com falta de experiência e conhecimentos, nas seguintes condições:
–– se forem supervisionadas.
–– se aprenderem como se utiliza o aparelho de uma forma
segura e se compreenderem os potenciais riscos.
●● As crianças não devem brincar com o aparelho.
●● As crianças com menos de 14 anos de idade só podem limpar
o aparelho se forem supervisionadas.
●● Se estiver sob a influência de álcool, medicamentos ou drogas,
PT
não deve tomar banhos de sauna por motivos de saúde.
●● Nunca coloque o aquecedor de sauna em funcionamento sem
as pedras para sauna, uma vez que pode provocar incêndios.
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●● Antes de ligar o comando de sauna, certifique-se de que não
está nenhum objeto inflamável sobre o aquecedor de sauna.
●● ANTES do primeiro banho de sauna, aqueça o aquecedor de
sauna durante meia hora. Durante este período de tempo, NÃO
permaneça dentro da cabina de sauna. Em seguida, ventile bem
a cabina de sauna (consulte 5.2. Aquecer pela primeira vez
na página 21).
●● Nunca toque no aquecedor de sauna enquanto estiver em funcionamento. A superfície do aquecedor de sauna e as pedras
para sauna estão muito quentes.
●● Se surgirem problemas que não sejam tratados de modo suficientemente abrangente no manual de operação, para sua própria
segurança, entre em contacto com os fornecedores.
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3. Descrição do produto
3.1. Volume de fornecimento
●● Aquecedor de sauna
●● Manual de montagem e operação

3.2. Acessórios
Acessórios
Interruptor basculante

Número de artigo
HT-SWL

Conjunto de fixação Armação
para aquecedor Qube (9, 10,5 kW)

QUBE-HSR1

Conjunto de fixação Armação
para aquecedor Qube (12, 15 kW)

QUBE-HSR2

Armação em TÍLIA Qube (9, 10,5 kW)

QUBE-L1

Armação em TÍLIA Qube (12, 15 kW)

QUBE-L2

Armação em NOGUEIRA Qube (9, 10,5 kW)

QUBE-N1

Armação em NOGUEIRA Qube (12, 15 kW)

QUBE-N2

Extensão de potência

O-S2-18/O-S2-18S

3.3. Funções do produto
O aquecedor de sauna Qube é um aquecedor de sauna finlandês e permite
gerar um ambiente típico para a sauna finlandesa, de 80 a 100 °C, com uma
humidade de aproximadamente 10%.

PT
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4. Montagem e ligação
Considere os pontos seguintes quando proceder à instalação e ligação do
aquecedor de sauna:
AVISO!
Perigo de choque elétrico
●● Os trabalhos de montagem e de ligação no aquecedor de sauna só
podem ser realizados se este estiver isento de tensão.
●● A ligação elétrica só pode ser executada por um eletricista ou por uma pessoa
com formação equivalente.
●● O cliente deve fornecer um sistema de separação para todos os polos com
desconexão completa de acordo com a categoria de sobretensão III.
●● O aquecedor de sauna Qube é uma salamandra. Não é necessário fixar no
chão ou na parede da sauna.
●● Não coloque o aquecedor de sauna sobre um chão que seja feito de um
material facilmente inflamável, como madeira ou plástico. Os revestimentos
cerâmicos são, por exemplo, adequados.
●● Graças à tecnologia de 3 revestimentos, que permite que a superfície do
aquecedor se mantenha a baixas temperaturas, não é necessária nenhuma
outra proteção contra o toque.

4.1. Local de instalação e posição do sensor
Coloque o aquecedor ao centro, em frente à abertura de entrada de ar na parede da cabina. Respeite as distâncias de segurança apresentadas na Fig. 1
e Fig. 2 em relação à parede da cabina.
Monte o sensor de temperatura com proteção contra temperatura excessiva
na parede da cabina, acima do centro do aquecedor de sauna. Mantenha uma
distância de 15 cm em relação ao teto da cabina.
Para assegurar uma ventilação adequada, o aquecedor de sauna Qube
também pode ser montado de forma independente. Neste caso, monte
o sensor de temperatura no teto da cabina, sobre o centro do aquecedor.
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4.2. Distâncias de segurança
Respeite as distâncias de segurança mínimas apresentadas na Fig. 1 e Fig. 2.

745-755

min. 1940

min. 1185

150

Fig. 1 Distâncias de segurança Qube 9 kW e 10,5 kW
(QUBE-090/QUBE-105)
Dimensões em mm

450

min. 50

min. 50

450

QUBE-090
QUBE-105
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745-755

min. 1940

min. 1185

150

Fig. 2 Distâncias de segurança Qube 12 kW e 15 kW
(QUBE-120/QUBE-150)
Dimensões em mm

594

min. 50

min. 50

450

QUBE-120
QUBE-150

4.3. Regular a altura
O aquecedor de sauna Qube está equipado com apoios que podem ser regulados
em altura. Assim, a altura do aquecedor de sauna pode ser regulada de 745 mm
até 755 mm. Dado que a altura de cada apoio pode ser regulada individualmente,
é possível a adaptação a pisos que não sejam planos.
1. Solte o apoio do aquecedor de sauna
com uma chave de bocas (13 mm).
2. Levante ligeiramente o aquecedor de sauna e rode o apoio para a direita para reduzir a altura. Rode para a esquerda para
aumentar a altura.
3. Aperte novamente o apoio com a chave
de bocas.

Instruções de montagem – apenas para pessoal técnico

P. 13/28

4.4. Esquema de ligações 400V 3N~
Fig. 3 Esquema de ligações Qube 9 kW e 10,5 kW
(QUBE-090/QUBE-105)

1
L2 L2 L3 N

U V WN

r r ww

4
ϑ

U V WN

2

400 V~
3x16 A
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9 kW
10,5 kW

3
1 Comando de sauna
2 Sensor de temperatura com proteção contra temperatura excessiva
3 Aquecedor de sauna Qube de 9 kW ou 10,5 kW
4 Alimentação elétrica

ϑ

4

400 V~
3x16 A

1
L1 L2 L3 N

U VWN

U1 V1 W1 N

U2 V2 W2 N

12 kW und 15 kW

3

6 Alimentação elétrica da extensão de potência

5 Extensão de potência

4 Alimentação elétrica do comando de sauna

ST1 ST2 N

ST1 ST2 ST3

S2-18
S2-30

5
L1 L2 L3 N

3 Aquecedor de sauna Qube de 12 kW ou 15 kW

ϑ

r r ww

ϑ

6

2

S2-18:
400 V~ 3x20 A
S2-30:
400 V~ 3x35 A

2 Sensor de temperatura com proteção contra temperatura excessiva

1 Comando de sauna

W2 V2 U2

N
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Fig. 4 Esquema de ligações Qube 12 kW e 15 kW
(QUBE-120/QUBE-150)
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4.5. Esquema de ligações 230V 1N~
Fig. 5 Esquema de ligações Qube 9 kW e 10,5 kW
(QUBE-090/QUBE-105)

1
L1 L2 L3 N

U V W

N

r r ww

4
ϑ

L

ϑ

N

2

PE
230V 1N~
U V W

*
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NW NV NU

3

1 Comando de sauna
2 Sensor de temperatura com proteção contra temperatura excessiva
3 Aquecedor de sauna de 9 kW ou 10,5 kW
4 Alimentação elétrica

*

Retirar a ligação de cobre
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NU

1,5 kW

para
comando
de sauna

para
comando
de sauna

1,5 kW

2,0 kW
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QUBE-090
CP-R-090
9,0kW
kW
9,0

1,5 kW

1,5 kW

U V W NW

1,5 kW

1,5 kW
NU

2,0 kW
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U V W NW
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4.6. Esquemas de cablagens

QUBE-105
CP-R-105
10,5kW
kW
10,5
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para
comando
de sauna
9 kW

N U2 V2 W2

2,0 kW

1,5 kW

para
extensão
de potência
3,3 kW

1,5 kW

2,0 kW

QUBE-150
CP-R-150
15,0 kW
15,0 kW

P. 17/28

1,1 kW

1,5 kW

1,5 kW

1,1 kW

1,5 kW
1,5 kW

2,0 kW

1,5 kW

1,5 kW

para
comando
de sauna
9 kW

1,5 kW

QUBE-120
12,0 kW
CP-R-120
12,0 kW

U1V1W1 N

U1V1W1 N

1,5 kW

1,1 kW

1,5 kW

1,5 kW
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N U2 V2 W2

para
extensão
de potência
6 kW
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4.7. Ligação elétrica
1. Desaperte os parafusos 2 e 3 com uma chave de fendas.
2. Retire a tampa 1.

1

2
3
Ligação Qube 9 kW e 10,5 kW
(QUBE-090/QUBE-105)
1. Passe o cabo de ligação pela conduta 4.
2. Ligue os fios do cabo de ligação aos terminais U – V – W – N – PE do aquecedor de
sauna e aos terminais correspondentes do
comando de sauna. Para o efeito, observe
o manual de montagem do comando de
sauna.
3. Fixe novamente a tampa 1 no aquecedor
de sauna.

U
V
W
N
PE

4
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Ligação Qube 12 kW e 15 kW
(QUBE-120/QUBE-150)
1. Passe o cabo de ligação do comando de sauna pela conduta 6.
2. Ligue os fios deste cabo de ligação aos terminais U1 – V1 – W1 – N – PE
no bloco de ligações 7 e aos terminais correspondentes do comando de
sauna. Para o efeito, observe o manual de montagem do comando de sauna.
3. Passe o cabo da extensão de potência pela conduta 5.
4. Ligue os fios do cabo para a extensão de potência aos terminais
U2 – V2 – W2 – N – PE no bloco de ligações 4 e aos terminais correspondentes da extensão de potência. Para o efeito, observe o manual de
montagem da extensão de potência.
5. Fixe novamente a tampa 1 no aquecedor de sauna.

7

4
U1
V1
W1
N

U2
V2
W2
N

PE

PE

5

6
4 Bloco de ligações para a extensão de potência
5 Conduta do cabo para a extensão de potência
6 Conduta do cabo de ligação para o comando de sauna
7 Bloco de ligações para o comando de sauna

PT
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5. Colocação em funcionamento
5.1. Encher o recipiente de pedras
AVISO!
Risco de incêndio devido a sobreaquecimento
Se o aquecedor de sauna for utilizado sem pedras para sauna, as paredes
da cabina aquecem bastante. Esta situação pode provocar incêndios.
●● O aquecedor de sauna NUNCA deve ser colocado em funcionamento
sem pedras para sauna.
Para saber a quantidade de pedras que deve utilizar de acordo com a potência do seu aquecedor, consulte o capítulo 10. Dados técnicos
(consulte a página 26).
1. Antes da utilização, lave bem as pedras para sauna com uma escova e água.
Não utilize aditivos de limpeza.
2. Antes de encher o aquecedor de sauna com as pedras, verifique se estas
contêm corpos estranhos e retire os resíduos da embalagem.
3. Coloque as pedras para sauna no recipiente correspondente. Empilhe as
pedras para sauna com folga suficiente para que possa passar ar pelos
espaços.
4. Certifique-se de que as pedras para sauna não ficam acima da borda do
recipiente de pedras.
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5.2. Aquecer pela primeira vez
CUIDADO!
Formação de fumos e odores durante o primeiro aquecimento
As barras de aquecimento novas ainda contêm matérias do processo
de produção. Estas decompõem-se quando o aquecedor de sauna
é aquecido pela primeira vez. É por esse motivo que aparecem fumos
e odores desagradáveis. A inalação destes vapores ou fumos pode
causar danos na sua saúde.
Execute os passos que se seguem caso esteja a colocar o seu aquecedor de
sauna em funcionamento pela primeira vez e se as barras de aquecimento
do seu aquecedor de sauna tiverem sido substituídas. Desta forma, previne danos para a saúde devido aos vapores e fumos que são gerados quando
o aparelho aquece pela primeira vez.
1. No comando de sauna, selecione a temperatura máxima possível.
2. Aqueça o aquecedor de sauna durante meia hora.
Durante este período de tempo, NÃO permaneça dentro da cabina
de sauna.
3. Após o primeiro aquecimento, ventile bem a cabina de sauna.
4. Se, da próxima vez que aquecer o aparelho, não houver fumos nem odores, pode tomar o primeiro banho de sauna.
Se aparecerem novamente fumos ou odores, saia imediatamente da cabina de sauna e repita os passos indicados para aquecer o aparelho pela
primeira vez, ventilando-o em seguida.

PT
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6. Operação
AVISO!
Risco de incêndio
Os objetos inflamáveis que estejam sobre o aquecedor de sauna quente
inflamam-se e provocam incêndios.
●● NUNCA coloque objetos inflamáveis sobre o aquecedor de sauna.
●● Certifique-se de que NÃO está nenhum objeto inflamável sobre
o aquecedor de sauna antes de o colocar em funcionamento.

6.1. Operar o aquecedor de sauna
O aquecedor de sauna é operado através de um comando de sauna. Para obter
informações sobre a operação do comando de sauna, leia o manual de operação
do aparelho utilizado.

6.2. Derrame
No fim da sessão de sauna, pode efetuar uma infusão. Para o efeito, utilize uma
colher adequada para deitar água sobre as pedras para sauna. A água evapora
e a humidade na cabina de sauna aumenta.
Observe os seguintes pontos durante a infusão:
●● Para o derrame, utilize apenas água corrente. A utilização de água do mar,
água com bastante calcário ou água com cloro pode danificar o aquecedor
de sauna.
●● Utilize apenas fragrâncias e óleos essenciais adequados para a utilização
como agentes de infusão em saunas. Observe as especificações do fabricante
que se encontram na embalagem dos agentes de infusão.
●● Não deite a água demasiado rápido sobre as pedras para sauna. Só assim
é que a água de infusão evapora completamente.
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7. Manutenção
7.1. Paragens de funcionamento prolongadas
Em condições ambientais húmidas ou paragens de funcionamento durante
longos períodos de tempo, acumula-se humidade nas barras de aquecimento.
Este é um processo físico e não se trata de nenhuma falha por parte do fabricante. A humidade nas barras de aquecimento pode fazer com que o disjuntor
diferencial dispare. Neste caso, fale com um eletricista para resolver o problema
(consulte o capítulo 9. Resolução de problemas pelo técnico de instalação).
Aqueça o aquecedor de sauna a cada 5 a 6 semanas durante cerca
de 15 minutos. Desta forma, evita que se acumule água nas barras de
aquecimento em paragens de funcionamento prolongadas.

7.2. Limpar o aquecedor de sauna
Certifique-se de que as aberturas de ventilação não têm pelos nem poeiras.
Desta forma, evita a redução da circulação de ar no aquecedor de sauna e o sobreaquecimento do aparelho.

7.3. Trocar as pedras para sauna
As pedras para sauna estão sujeitas a agentes de infusão e a grandes amplitudes térmicas que ocorrem durante a utilização. As pedras para sauna podem
ficar desgastadas e quebradiças.
Inspecione as pedras para sauna em intervalos regulares e troque as pedras,
pelo menos, uma vez por ano.
AVISO!
Risco de incêndio devido a sobreaquecimento
Se o aquecedor de sauna for utilizado sem pedras para sauna, as paredes
da cabina aquecem bastante. Esta situação pode provocar incêndios.
●● O aquecedor de sauna NUNCA deve ser colocado em funcionamento
sem pedras para sauna.

PT
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1. Retire as pedras para sauna antigas.
2. O recipiente de pedras deve estar isento de sedimentos de calcário, poeiras
e outras impurezas.
3. Antes da utilização, lave bem as pedras para sauna com uma escova e água.
Não utilize aditivos de limpeza.
4. Antes de encher o aquecedor de sauna com as pedras, verifique se estas
contêm corpos estranhos e retire os resíduos da embalagem.
5. Coloque as pedras para sauna no recipiente correspondente. Empilhe as
pedras para sauna com folga suficiente para que possa passar ar pelos
espaços.
6. Certifique-se de que as pedras para sauna não ficam acima da borda do
recipiente de pedras.

8. Eliminação
●● Elimine os materiais da embalagem de acordo com as diretivas
de eliminação em vigor.
●● Os aparelhos usados contêm materiais reutilizáveis, mas também
substâncias perigosas. Por isso, não deite, sob circunstância
alguma, o seu aparelho usado no lixo residual. Elimine-o, sim, de
acordo com as disposições válidas localmente.
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9. Resolução de problemas pelo técnico
de instalação
Aquecer as barras de aquecimento
Em condições ambientais húmidas ou paragens de funcionamento durante longos
períodos de tempo, pode ocorrer uma acumulação de humidade nas barras de
aquecimento. Este é um processo físico e não se trata de nenhuma falha por
parte do fabricante. A humidade nas barras de aquecimento poderá fazer com
que o disjuntor diferencial dispare.
Neste caso, é necessário aquecer o aquecedor de sauna sob a supervisão de
um eletricista. Para o efeito, a função protetora do disjuntor diferencial deve ser
suspensa. O processo de aquecimento demora cerca de 10 minutos. Em seguida, a função de segurança do disjuntor diferencial deve ser restabelecida.
Se o problema persistir, entre em contacto com os seus fornecedores.
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10. Dados técnicos
Consulte as dimensões na Fig. 6 e Fig. 7 na página Página 27.
Número
de artigo

Potência
[kW]

Volume
da cabina
[m3]

Tamanho mínimo
da abertura
de ventilação [mm]

Peso sem
pedras
[kg]

QUBE-090

9,0

9 - 14

350 x 50

34

QUBE-105

10,5

10 - 15

350 x 60

34

QUBE-120

12,0

14 - 18

350 x 70

40

QUBE-150

15,0

18 - 25

350 x 90

40

Número
de artigo

Quantidade
de pedras [kg]

Proteção [A]

Alimentação

QUBE-090

aprox. 35

3 x 16

400 V CA 3N~ 50/60 Hz
230 V CA 1N~ 50/60 Hz

QUBE-105

aprox. 35

3 x 16

400 V CA 3N~ 50/60 Hz
230 V CA 1N~ 50/60 Hz

QUBE-120

aprox. 60

3 x 16/3 x 10

400 V CA 3N~ 50/60 Hz

QUBE-150

aprox. 60

3 x 16/3 x 10

400 V CA 3N~ 50/60 Hz

Número
de artigo

Barras de aquecimento

QUBE-090

6 x SCA150 (1-028-518)

QUBE-105

3 x SCA150 (1-028-518)/3 x SCA200 (1-028-503)

QUBE-120

6 x SCA150 (1-028-518)/3 x CPRM115 (1-043-621)

QUBE-150

6 x SCA150 (1-028-518)/3 x SCA200 (1-028-503)
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Fig. 6 Dimensões Qube 9 kW e 10,5 kW (QUBE-090/QUBE-105)
Dimensões em mm

520

450

450

745 - 755

520

Fig. 7 Dimensões Qube 12 kW e 15 kW (QUBE-120/QUBE-150)
Dimensões em mm

520

594

450

745-755

663
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