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KIUKAAN ASENNUKSEN VALMISTELU
Tämä ohjeen saadessanne on kiukaan valinta useimmiten suoritettu. On kuitenkin syytä huomioida ja
tarkistaa seuraavat kohdat, ennen kiukaan asentamista ja käyttöönottoa.
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1.

Kiukaan tehon (kW) suhde saunan tilavuuteen (m ). Sivu 11 olevassa taulukossa on esitetty
suositeltavat sauna tilavuudet. Minimitilavuutta ei saa alittaa.

2.

Saunan korkeuden tulee olla vähintään 1900 mm.

3.

Löylyhuoneen katon ja seinien kivipinnat (tiili, laatta, rappaus y.m.s.) pitää lämpöeristää esim.
mineraalivillalla.

4.

Sulakekoko ja virransyöttökaapelin poikkipinta riittävä kiukaan teholle.

5.

Riittävät suojaetäisyydet varattu kiukaan ympärille. Katso kuvaa1.

6.

Ohjausyksikölle valitaan sellainen paikka, että kiukaan ohjaustoimenpiteet voidaan helposti suorittaa.

LÖYLYHUONE
Löylyhuoneen seinien ja etenkin katon tulee olla hyvin lämpöeristettyjä. Kaikki paljon lämpöä varaavat pinnat
(tiili, rappaus y.m.s) pitää lämpöeristää, käyttäen myös alumiinipaperia (kirkas puoli sisäänpäin).
Savuhormeja peitettäessä on huomioitava paloviranomaisten määräykset. Hormien kohdalla 100mm kovaa
mineraalivillaa voidaan yleensä pitää riittävänä.
Eristämättömät kivipinnat hidastavat nopeaa lämpötilan nousua. Ne voivat muodostaa alussa
löylyhuoneeseen myös höyryä, koska LöylyValmis kiukaalla löylyhuoneen lämpötilaa säädetään löylyn
heitolla.
2
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Katon ja seinien yläosan 1m :n eristämätön kivipinta lisää löylyhuoneen mitattua tilavuutta 1,5…2m :lla ja
hirsiseinä puolet edellisestä.
Löylyhuoneen verhouksen (lautapaneeli) tulee ylettyä kattoon asti, jotta katon rajassa oleva kuuma ilma ei
valu verhouksen takana olevaan ilmarakoon lämmittämään eristeitä. Kuumassa ilmassa on myös paljon
vettä.
Sopiva löylyhuoneen korkeus on 2…2,1m. Kun löylyhuone ei ole turhan korkea, voidaan ylälaude rakentaa
1050…1100mm etäisyydelle katosta, jolloin kylpijä istuu siellä missä lämpökin on.
Määräysten mukainen löylyhuoneen minimikorkeus on1900mm.

LÖYLYHUONEEN ILMANVAIHTO
Oikein toteutettu ilmanvaihto luo miellyttävät kylpyolosuhteet ja silti säästää myös energiaa. 3…5 kertaan
tunnissa vaihtuva ilma luo pehmeiden löylyjen kanssa nautinnolliset kylpyolosuhteet. Saunan koosta riippuen
ilmakanavien halkaisija voi olla 60…100mm. Poistokanava suurempi kuin tulokavava.
Ilmanvaihdon onnistumisen kannalta on tärkeää, mihin kohtaan ilmaventtiilit sijoitetaan. Raittiin ilman
sisääntuloventtiilin tulisi sijaita kiukaan ulkopinnan pystytasojen sisäpuolella ja vähintään 600mm kiukaan
yläpuolella. Ulkonäöllisesti ja parhaan toiminnan kannalta, sen tulisi sijaita kiukaan keskilinjalla.
Poistoilmakanava sijoitetaan kauas kiukaasta ja läjhelle lattiaa. Poistoilma voidaan myös johtaa
saunahuoneen oven alistse pesuhuoneen poistoilmaventtiiliin. Katso kuva (sivu 3.)
Niissä tapauksissa, joissa ei ole katolle menevää poistohormia tai koneellista ilmanvaihtoa, pitää
poistoilmaventtiilin sijaita vähintään 1m korkeamalla kuin tuloilmaventtiilin, jotta ilma kiertää.
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SUOSITUS SAUNAN ILMANVAHTOJÄRJESTELMÄKSI, kun käytettävissä on poistoilmaimuri tai katolle
ulos menevä vähintään 4m korkea hormi.
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1. Löylyhuone

3. Sähkökiuas

5. Poistohormi tai –kanava

2. Pesuhuone

4. Poistoilmaventtiili

6. Saunahuoneen ovi

7. Voidaan laittaa myös tuuletusventtiili, joka pidetään kiinni saunaa lämmittäessä ja pidettäessä kiuasta
valmiustilassa.
Raittiin ilman sisätuloventtiili sijoiteataan alueelle A.
Toteutettaessa ilmanvaihto luonnonkierrolla (esim. seinän läpi) sijoitetaan tuloventtiili alueelle B ja
poistoventtiili vähintään 1m korkeammalle, mutta etäälle kiukaasta.

KIUKAAN ASENNUS
Kiuas on lattialla seisovaa mallia. Alustan on oltava tukeva, koska kiukaan paino kivineen on n. 150 kg.
Säädettävillä jaloilla oikaistaan kiuas. Kiukaan suunta valitaan sellaiseksi, että kansi ja alaluukku ovat
helposti aukaistavissa ja suljettavissa. Myös löylynheittosuunta on hyvä huomioida.
Kuvassa 1 ja kiukaan kannen takaosassa olevassa kilvessä on ilmoitettu minimi suojaetäisyydet. Annettuja
minimietäisyyksiä tulee noudattaa kaikkiin pintamateriaaleihin. Sähköturvallisuusmääräysten mukaan myös
pallamattomiin pintoihin.
Jos kiuas asennetaan seinäsyvennykseen (yli puolet kiukaan syvyydestä) noudatetaan kuvan 2
suojaetäisyyksiä.
Kiukaan mukana toimitetaan 2kpl kiinnityslistoja. Jalassa olevan säätöruuvi pujotetaan listan isomman reiän
läpi-. Pienemmästä reiästä kiuas lukitaan lattiaan siten, ettei sitä voi siirtää ilman työkaluja
Seiniä ja kattoa ei saa suojata n.s. kevytsuojauksella (esim. mineriittilevy), sillä tällainen suojaus voi
aiheuttaa palovaaran
Löylyhuoneeseen saa asentaa vain yhden sähkökiukaan.

KIUKAAN LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON
Sähköasennustyön saa suorittaa vain sähköasentaja. Sähköasentajalla tässä ohjeessa tarkoitetaan
henkilöä, jolla on valtuudet sähköurakointiin tai henkilöä joka työskentelee tällaisen henkilön valvonnassa.
Sähkökiuas liitetään sähköverkkoon puolikiinteästi. Liitosjohtona käytetään AO7BB (VSB) tai HO7RN (VSN)
johtoa, tai laadultaan vähintään niitä vastaavia. PVC-eristeistä johtoa ei saa käyttää kiukaan liitäntäjohtona.
Kaikkien kiukaalta lähtevien johtimien pitää olla vastaavaa tyyppiä.
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Katso ohjeen lopussa olevat piirikaaviot.
Kiukaan liitosjohdon kytkentärasia saunan seinällä tulisi sijaita vähintään kiukaalle ilmoitetun
suojaetäisyyden päässä. Rasian max. korkeus lattiasta on 0,5m. Yli 0,5m:n etäisyydellä kiukaasta, rasia voi
sijaita max. 1m:n korkeudella lattiasta, mutta tällöin (yli 0,5m) kiukaan liitosjohdon pitää olla lämmönkestävä
O
(T 170 C) laatua
Kiukaan asennuksessa huomioidaan voimassa olevat sähköturvallisuusmääräykset.

SÄHKÖLÄMMITYKSEN VUOROTTELU
Kiukaassa on liitin (nro 33) sähkölämmityksen vuorottelun ohjausta varten. Liittimeen tulee jännite
samanaikaisesti vastuksien kanssa. Näinollen kiukaassa oleva termostaatti ohjaa myös lämmityksen
vuorottelua, eli lämmitys kytkeytyy, kun termostaatti katkaisee virran kiukaalta.
HUOM!

Vain aikakytkimen (kiuasteho) ohjaama teho vuorottelee lämmityksen kanssa.

KIUASTERMOSTAATTI
O

Kiukaassa on termostaatti joka rajoittaa kivien lämpötilan max. 350 C. Termostaatti sijaitsee kiukaan takana
alhaalla olevassa kytkentärasiassa. Termostaatin säätöakseli tulee kytkentärasian pohjasta ulos.
Termostaatti ei ole tarkoitettu säädettäväksi.
Asennuksen yhteydessä tarkistetaan, että termostaatti on maximi asennossa oikealle käännettynä loppuun
asti, eli kuten ruuvia kiinni kääntäen. Katso kuvaa 3.

LÄMPÖTILANRAJOITIN
Kiukaan varolaitteena on lämpötilan rajoitin, joka jonkin vian sattuessa estää kiukaan ylikuumentumisen.
Rajoitin on käsin palautettavaa mallia. Palautus tapahtuu termostaatin säätöakselin lähellä (takana
kytkentärasian pohjassa) olevaa nuppia painamalla. Katso kuva 3. Rajoittimen palautuessa, kuuluu
naksahdus ja ohjausyksikössä olevat merkkilamput syttyvät (kytkin asennosta riippuen). Rajoitin ei palaudu
ennen kuin kiuas on jäähtynyt.
On harvinaista, että lämpötilanrajoitin toimii. Jos se on toiminut, on paikallaan soittaa kiukaan valmistajalle ja
pyytää toimenpideohjeita.
Jäljempänä kohdissa ”Kiuaskivet” on selostettu yksi syy, joka voi aiheuttaa rajoittimen toimimisen.

KIUASKIVET
Sähkökiukaassa käytettävien kivien tulee täyttää seuraavat ominaisuudet:
1.

Kestää lämpöä ja suuria lämmönvaihteluita, jota löylyveden höyrystäminen aiheuttaa.

2.

Ne eivät saa antaa hajua sekä mahdollisimman vähän pölyainesta saunan ilmaa.

3.

Lämmön luovutus (johtavuus) senverran huono, jotta vesi tarttuu kiveen, eikä valu kivien ohi.
Epätasainen lohkeamispinta parantaa veden tarttumista. (Hyvästä lämmönluovutuksesta
esimerkkinä kuuma keittolevy, johon vesi ei tartu vaan helmeilee sen pinnalla).
Kooltaan riittävän suuria, jotta ilma hyvin liikkuu kivitilassa jolloin saadaan hyvä tasainen jäähdytys
kuumennusvastuksille.

4.

Kiukaaseen mahtuu n. 100kg kiviä. Niiden tulisi täyttää yllä esitetyt vaatimukset. Esim. kova suomalainen
graniitti on melko hyvä.
Valmistajan toimittamat kivet täyttävät e.m. ominaisuudet mahdollisimman hyvin. Ne on myösesipesty, mutta
silti on suositeltavaa huudella irtopöly pois ennen kiukaaseen laittoa. Kivet tulee latoa kiukaaseen
huolellisesti ilman kiilaamista. Kun seuraavat kolme perusasiaa ladonnassa huomioidaan, niin kiuas toimii
hyvin ja kuumennusvastuksien ikä on pitkä.
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1.

Ilmava harvahko ladonta riittävän suurilla kivillä (70…100mm).

2.

Ei kiilata vastusputkia yhteen, vaan pyritään pitämään ne erillään.

3.

Uudelleen ladonta riittävän usein, jotta rikkoontuneet ja murenevat kivet saadaan pois kiukaasta,
ennen vastuksen vioittumista.

Kivien uudelleen ladonta tulisi suorittaa käytöstä riippuen vähintään noin 300:n saunomiskerran välein.
Kivipakkauksen isoimmat kivet ladotaan vastuksien alle siten, ettei vastuksien säteilylämpö lämmitä kiukaan
pohjaa.
Kivitila täytetään kokonaan. On kuitenkin huomattava etteivät kivet ota kiinni kannen alapuolella olevaan
lauteeseen. Lautasen pitää päästä vapaasti ja tiiviisti sulkemaan löylynheittoaukko. Pienet kivet erotellaan
pois ladonnan yhteydessä
Pienet ja murentuneet kivet estävät lämmön siirtymisen pois vastuksista. Vastukset saattavat ylikuumentua,
jolloin niiden käyttöaika lyhenee. Vastuksin välissä (4,5 ja 6,3kW kiukailla) oleva kivialue saattaa ylikuumeta,
ennen kuin termostaatti ehtii katkaista tehon vastuksilta. Termostaatin katkaisun jälkeen johtuu ylikuumalta
alueelta lämpöä reunoille, jolloin kiuas voi ylikuumeta ja lämpötilanrajoitin toimia. Katso kohta
”lämpötilanrajoitin”.
Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat pienistä, murentuneista, huonolaatuisista tai tiukkaan
ladotuista kivistä.
Keraamisten kivien käyttö kielletty. Takuu ei korvaa niiden aiheuttamia vaurioita.
Tällä alkuperäisellä uudella toisen sukupolven ”LöylyValmis kiukaalla on kaksi toimintaa:
-

Toimii tavanomaisena sähkökiukaana aikakytkimen ja kiuastermostaatin ohjaamana, edellyttäen ,
että vähintään 0,13kW:n muhimisteho on kytkettynä.

-

Pitää itsensä valmiustilassa valitulla muhimisteholla, joko 0,22 kW tai 0,35 kW

Valmiustila tarkoittaa, että kiuas on jatkuvasti kylpykunnossa eli mitään esilämmitystä ei tarvita aloitettaessa
saunominen.
OHJAUSYKSIKKÖ
Ohjausyksikkö on roiskevesisuojattua (IP 34) mallia, joten se soveltuu myös kostean tilan asennukseen.
Saunan puolelle asennettaessa, pitää noudattaa kuvan 1 etäisyyksiä. Kaapelia varten kotelon alaosassa on
aukko sekä päädyssä, että pohjassa, joten kaapeli voidaan tuoda myös putkitettuna pohjan kautta.
Ohjausyksikkö kiinnitetään seinään ylä- ja alapäästään. Ennen muovikannen irroittamista, vedetään
vääntimet pois akseliltaan.
Normaalisti ohjausyksikkö on kaapelilla valmiiksi liitetty kiukaaseen. Haluttaessa sijoittaa ohjausyksikkö
2
pesuhuoneen tai pukuhuoneen puolelle, kytketään se irti johtimistaan (7x1,5mm ). Ohjausyksikön
liitäntäjohdin viedään löylyhuoneen seinälle sijoitettavaan kytkentärasiaan ja rasiasta jatketaan
ohjausyksikölle esim. putkessa.
Kiukaan käyttökytkimenä toimii ohjausyksikössä oleva aiakytkin (h). Sen toiminta on selostettu kohdassa
”Aikakytkimen käyttö”
Ohjausyksikköä asennettaessa on huomioitava, että ohjaustoimenpiteet ovat helposti suoritettavissa.

AIKAKYTKIMEN KÄYTTÖ
Ohjausyksikössä on aikakytkimellä 2:n tunnin toimintalue, jolloin kiuasteho on kytkeytyneenä. Myötäpäivään
kääntämällä kiuasteho kytkeytyy. Aikakytkimen palautuu oman käyntikoneistonsa avulla 0-asentoon.
Aikakytkimen käydessä, voidaan se kääntää (vastapäivään) 0-asentoon tai haluttaessa lisätä lämmitysaikaa
Merkkivalo palaa, kun kiuasteho on kytkettynä.
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VALMIUSTEHON KYTKIN
Ohjausyksikössä on myös valmius- eli muhimistehon valintakytkin. Muhimistehoksi voidaan valita 0,13 kW,
0,22 kW tai 0,35 kW molemmat merkkivalot palavat, kun muhimisteho on 0,35 kW.
0

0,13 kW:n muhimisteho on n.s. perusteho, jolla kivien lämpötila pidetään n. 150…170 C:ssa.
0,22 ja 0,35 kW ovat valmiustehoja, jolloin kiuas on jatkuvasti saunomisvalmiudessa.
Katso taulukko kiukaan esilämmitysaika erikoisilla löylyhuoneen tilavuuksilla.
VERKKOKÄSKYOHJAUS
Kiukaassa on liittimet S3-S3, joiden välissä on oikosulkujohdin. Poistamalla tämä johdin ja kytkemällä tähän
väliin verkkokäskylaitteen rele, voidaan tällä ohjata 0,22 kW:n muhimistehoa.
On myös mahdollista ohjata verkkokäskylaitteella kiuastehoa, koska kiuas toimii varaavalla periaatteella,
eikä näin ollen lyhyehköt sähkökatkot vaikuta merkittävästi kiukaan lämpötilaan. Tällöin verkkokäskylaitteen
ohjausreleen kautta viedään kiukaan ja ohjausyksikön liittimien 1-1 välinen johdin.

KIUKAAN LÄMMITYS VALMIUSTILAAN
LöylyValmis kiukaat voidaan lämmittää valmiustelaan (kansi kiinni), kytkemällä vuorokaudeksi (24 h) 0,35kW
muhimisteho. Lämmitystä voidaan nopeuttaa pitämällä myös kiuasteho päällä seuraavasti:
LöylyValmis 40

1,8 kW.

Lämmitys noin 4 h (tuntia)

LöylyValmis 40

3,0 kW.

Lämmitys noin 2 h 40 min

LöylyValmis 40

4,5 kW.

Lämmitys noin 1 h 50 min

LöylyValmis 60

6,3 kW.

Lämmitys noin 1 h 20 min

HUOM! ÄLÄ KOSKAAN LÄMMITÄ KIUASTA ILMAN KIVIÄ KANNEN OLLESSA KIINNI. TÄLLAISESSA
LÄMMITYKSESSÄ MAHDOLLISESTI SYNTYNYTTÄ VIKAA EI KORVATA TAKUUN PUITTEISSA.
Ensimmäistä kertaa kiuasta lämmitettäessä, pidetään saunassa hyvä tuuletus päällä, koska kiuas uutena
antaa hajua. ja e.m. lämmitysaikojen (kiuasteholla) jälkeen anna lämpötilojen tasaantua n. tunnin ajan
(muhimisteho 0,35 kW päällä). Sen jälkeen kiuasteho uudelleen päälle ja kansi auki n. tunnin ajaksi. Tämän
jälkeen kiuas on saunomisvalmis.
Parin kolmen ensimmäisen saunomiskerran aikana kannattaa ehkä tehostaa tuuletusta. Ainakin silloin, jos
hajua ilmenee.
Muhimistehoksi valitaan 0,22 kW tai o,35 kW. Viitteenä voidaan pitää saunan kokoa niin, että 0,22 kW riittää
7m3 asti ja 0,35 kW yli 7m3 löylyhuoneissa. Myös saunavuorojen määrä vaikuttaa muhimistehon valintaa.
Jos saunotaan kerran viikossa tai harvemmin, voidaan käyttää 0,13 kW:n muhimistehoa. Tällöin kiuas vaatii
esilämmitystä ennen saunomista. Esilämmitysajan pituus on riippuvainen kiukaan tehosta, ollen 1,8 kW:lla
1,5 tuntia, 3 kW:lla 1 tunti, 4,5 kW:lla 40min. ja 6,2 kW:lla vajaa 0,5 tuntia.
Pienemmillä tehoilla (3kW ja 1,8kW) kannattaa 0,13 kW:n muhimisteho pitää aina päällä, koska kylmästä
lämmittäminen kestää 1,5…4 tuntia. Sen sijaan isommilla tehoilla (6,2 kW ja 4,5kW) voidaan kiuasta käyttää
myös kertalämmitteisenä, koska valmiustilan (kansi kiinni) saavuttaminen kestää vain reilusta tunnista
vajaaseen kahteen tuntiin. Useammin kuin kaksi kertaa viikossa saunottaessa, kannattaa vähintään
0,13kW:n muhimisteho pitää aina päällä. Kustannuksena se tekee 32 p/kWh hinnalla yhden markan
vuorokaudessa (0,32x00,13x24 = 1) . 1,68 markalla/vrk saa 0,22 kW:n muhimisteholla HetiValmiin saunan n.
3
7…8m tilavuuteen asti.
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Katso taulukkoa LöylyValmis kiukaan lämmitysajoista.
Kuten edellisestä käy ilmi, saat yhdestä ja samasta LöylyValmis 40 tai –60 kiukaasta monia eri toimintoja.
Voit käyttää sitä kertalämmitteisenä kiuasteholla hieman pidemmällä lämmitysajalla tavallisiin kiukaisiin
verrattuna. Etuna kuitenkin, että se on valmiina koko illan, lisäämättä kuitenkaan mainittavasti
sähkönkulutusta.
Et joudu neuvottelemaan muiden perheen jäsenten kanssa koska saunotaan. Voit kytkeä kiukaan
lämpiämään jo aamulla tai päivällä ja illalla ensimmäinen voi saunoa jo klo 16.00 ja toinen vaikka klo 19.00 ja
isäntä itse voi käydä ottamassa leppoisat löylyt myöhemmin illalla. Tavallisella kiukaalla tähän suoritukseen
tarvitaan kilowattitunteja paljon.
Voit pitää LöylyValmis kiukaan myös jatkuvasti löylykunnossa pienellä teholla ja saunoa vaikka aamuin-illoin.

SAUNOMINEN
LöylyValmis kiukaan ollessa valmiustilassa, ei saunomista tarvitse etukäteen suunnitella, koska kiuas
kytketään lämpiämään ja koska se on valmis. LöylyValmiina kiukaalla otetaan löylyvesi mukaan
löylyhuoneeseen mentäessä, kytketään kiusteho päälle, aukaistaan kansi, mennään lauteille ja aloitetaan
löylynheitto. Löylyveden määrällä säädetään lämpötila ja kosteus sopivaksi.
Löylyhuonetta voidaan haluttaessa etukäteen lämmittää avaamalla kansi sekä kytkemällä kiuasteho päälle.
LöylyValmis kiukaassa olevien monien säätömahdollisuuksien ansiosta, voi jokainen kylpeä haluamansa
O
”makuisessa” saunassa. Suuri kivimäärä mahdollistaa kylpemisen alhaisessa lämpötilassa (n. 60-65 C),
jolloin riittävän kosteuden pitäminen löylyhuoneessa on mahdollista. Tällaisesta n.s. perinteisestä löylystä ei
tarvitse lähteä pois sentähden, että ”happi loppuu”, vaan löyly koetaan miellyttävänä pehmeänä. Hyvän
O
sauna maximi lämpötilana voidaan nykyisellä tietämyksellä pitää 70…75 C. Suositeltavaa on pitää
O
löylyhuoneen lämpötila alle 70 C:ssa. Ilman kosteuspitoisuus (löyly) kuin myös happipitoisuus ovat tietyssä
O
suhteessa toisiinsa, riippuen lämpötilasta. Noin 55…60 C lämpötilaan asti muutokset ovat suhteellisen
O
pieniä. Yli 60:ssa C:sta sekä kosteus-, että happipitoisuus alkaa pudota selvästi ja sitä jyrkemmin mitä
O
korkeammaksi lämpötila nousee. Yli 75 C:ssa ei enää saada löylyhuoneeseen pehmeää miellyttävää löylyä
eli riittävää kosteuspitoisuutta ilman, että happipitoisuus alkaa tuntuvasti huonontua.
O

Jos halutaan kuiva ja yli 75 C:een lämpötila, lämmitetään löylyhuonetta kiuasteholla kansi auki.
3
Lämmitysaika riippuu löylyhuoneen lämmöntarpeesta. Tällöin löylyhuoneen tilavuus (m ) ei saa ylittää 1,6 x
3
kiukaan teho (esim. 6,2 kW kiukaalla 1,6 x 6,2 = 10m ). Seinissä ja katossa pitää olla myös lämmöneristeet
(min. 5cm mineraalivillaa).
Löylyhuoneen ilmastoinnin tulisi olla ohjeen mukainen, eli raitisilmaventtiili kiukaan yläpuolella (myös
löylyhuoneen alaosa lämpiää) ja poistoilmaventtiili vastakkaisella puolella alhaalla (löyly pysyy
löylyhuoneessa).
Jos löylyhuoneen seinissä tai katossa on lämpöeristämätöntä kivipintaa (laatta, tiili t.m.s.), pitää näiden
pintojen olla lämpimiä ennen saunomisen aloittamista. Kylmät kivipinnat muodostavat höyryä sekä
hidastavat tuntuvasti löylyhuoneen lämpenemistä.
Jotta kivipinnat lämpiävät, pidetään täysi teho kytkettynä ja kansi aukaistuna ennen saunomisen aloittamista.
Lämmitysajan pituus riippuu kivipinnan koosta, löylyhuoneen koosta ja kiukaan tehosta. Lämmitysaika pitää
2
kokeilla, mutta ohjeena voidaan mainita, että kiukaan yläpuoliset kivipinnat sitovat lämpö yhden kWh:n/m .
Esim. Jos löylyhuoneessa on kiukaan yläpuoleista kivipintaa 3,0 m2, pitää 3,0kW:n kiukaalla lämmittää n.
yksi tunti, vain kivipinnan lämmitykseen.
Jos kiuasta (saunaa) halutaan käyttää LöylyValmis-periaatteella, kuten on tarkoitus, pitää kaikki yli 60cm:n
korkeudella lattiasta olevat varaavat pinnat lämpöeristää (Huom! myös hirsiseinä).
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HÄIRIÖTILANNE
Mikäli kiuas ei lämpene tarkistetaan:
-

Virta on kytkettynä. Katso kohdat ”Aikakytkimen käyttö” ja ”Valmiusteho kytkin”.
Termostaatin säätöakseli käännettynä maximiin. Muhimistehon 0,2 merkkivalo sammuu, jos
termostaatti katkaisee. katso kohta ”kiuastermostaatti”
Lämpötilanrajoitin ei ole toiminut. Merkkivalot eivät syty, jos rajoitin on toiminut. Katso kohta
”Lämpötilanrajoitin”
Jos merkkivalot eivät syty, tarkistetaan myös sulake/sulakkeet (huom! sulakkeen palaessa ei
”tunnusnasta” aina lennä pois)
Jos aikakytkin on pysähtynyt, tarkistetaan, ettei väännin ole juuttunut kiinni.

Ellei kiuasta e.m. toimenpiteiden jälkeen saada lämpiämään, tarkistetaan kiukaan toimivuus ja vastukset
seuraavasti:
Otetaan kivet pois.
Käännetään (ylimmäinen) muhimistehon valintakytkin asentoon 0,15. Toinen pienistä vastuksista alkaa
lämmetä vajaassa minuutissa (kokeillaan varovasti kädellä). Käännetään valintakytkin asentoon 0,2. Nyt
toinen pienistä vastuksista lämpiää. Valintakytkimen asennossa 0,35 lämpiävät molemmat pienet vastukset.
Käännetään valintakytkin 0-asentoon (lamput eivät pala). Käännetään (alempi) kiuastehon aikakytkin
kytkentäalueelle (alin lamppu syttyy). Noin 15.-20 sekunnin kuluttua käännetään aikakytkin takaisin 0asentoon. Kokeillaan varovasti (tulevat nopeasti polttavan kuumaksi) kädellä isoja vastuksia 6,2 ja 4,5
kW:ssa kiukaassa kaikkien kolmen ison vastuksen pitää lämmetä. 3kW:n kiukaassa lämpiää kaksi isoa
vastusta. 1,8 kW:n kiukaassa lämpiää yksi iso vastus.
Jos kiuas toimii eli vastukset lämpiävät, on löylyhuoneen ja saunomisen lämmöntarve suurempi, mitä k.o.
teho antaa. Katso kohdat ”löylyhuone”, ”Löylyhuoneen ilmanvaihto”, ”Kiukaan lämmitys valmiustelaan” ja
”Saunominen”. Huomaa myös, että riittävän suuri muhimisteho on ollut päällä tai lämmitetty ennen
saunomista kiuasta kiuasteholla.
Mitataan lämpötilat saunojan kasvojen korkeudella, istumalauteella ja jalkatasolla. Jos lämpötilaerot ovat
O
O
suuria (yli 20 C), niin ilmanvaihto ei toimi. Hyvin toimivassa löylyhuoneessa päästään jopa alle 10 C:n
O
(jalkatasolta kasvojen korkeudelle alle 20 C) lämpötilaeroihin. Istuinlauteen ja katon väli ei saisi ylittää
1100mm:ä. Huom! Varmistetaan, että lämpömittari näyttää oikein.
Jos kiuas ei toiminut eli vastukset eivät lämmenneet, kutsutaan sähköasentaja t.m.s. ammattihenkilö
toteamaan ja korjaamaan vika. Korjausta tilattaessa ilmoitetaan myös kiukaan malli ja teho, jotka löytyvät
kannessa olevasta arvokilvestä.
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LöylyValmis 40 ja -60 kiukaan lämmitysaika kiuasteholla eri valintakytkimen asennoilla ja eri saunahuoneen
tilavuuksilla. Ajat ovat minuutteina ja viitteellisiä, riippuen saunahuoneen rakenteesta ja halutusta lämpötilasta,
eivätkä päde, jos saunahuoneessa on lämpöeristämätöntä varaavaa ja hyvin lämpöä johtavaa pintaa seinissä
tai katossa.

Kiukaan malli

40

Teho

kW

Valmiusteho

kW

0,13 0,22 0,35 0,13 0,22 0,35 0,13 0,22 0,35 0,13 0,22 0,35

3m3

45

0

(0)

-

-

-

-

-

-

-

-

5m3

70

10

0

45

5

0

30

0

(0)

-

-

-

8m 3

-

-

-

70

20

0

45

15

0

30

5

0

11m 3

-

-

-

-

-

-

60

25

0

45

15

0

14m 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

5

Saunahuoneen
maximi
koko

1,8

60

3,0

4,5

6,2

60

-

Lämmityksen aikana pidetään kansi auki, paitsi 1,8 kW:n kiukaalla. Yli 9 m3 :n saunahuoneen tilavuuksilla
suositellaan lämmityksen sekä saunomisen aikana myös alaluukun auki pitämistä.

LöylyValmis 40 ja -60 kiukaille suositeltavat saunahuoneen tilavuudet ja lämmitysajat (kansi kiinni) minuutteina.

Kiukaan malli

40

Teho

kW

4,5

6,2

-

2x10A

-

-

-

3x10A

3x10A

2,5

4

5

6

200

120

80

60

5

8

11

14

240

160

120

90

m3

-

6

8

11

minuuttia

-

160

120

90

Liitäntä

230V 1N~

sähkö

400V 2N~

verkkoon

400V 3N~

Minimi tilavuus
Lämmitysaika
Kylmästä (20 OC)

Maximi tilavuus
Lämmitysaika
Kylmästä (20 OC)

m

3

minuuttia

m3
minuuttia

1,8

3,0

1x10A

1x16A

60

Max. tilavuus jatkuvassa
käytössä(useampi saunavuoro peräkkäin)
Lämmitysaika
kylmästä (20 OC)

HUOM! EI SAA LÄMMITTÄÄ ILMAN KIVIÄ KANNEN OLLESSA KIINNI.
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Kuva 1.
kW A
100
80
60
50

min. mm
A

400

A

1000

60

100
130 W

1900

6,3
4,5
3,0
1,8

min. mm

220 W

h
2

870

0

30

500

30

60

Kuva 3.

Termostaatin
säätöakseli

50 mm
min.

Kuva 2.

550 mm
max.

Kiukaan pohja

Kiuas
Ugn
D

max 800

max 800

1h

400 mm

Lämpötilanrajoittimen palautus

Kiukaan takasivu

D

E
Suorapinta

kW D

E

6,2 120 640
4,5 100 600
3,0 80 560
1,8 70 540

min. mm

Termostaatin
säätöakseli
354 SKLH 7 B

N PT 1 2 3

OYD 11

400V 3N 50Hz

10A

7G 1,5

LöylyValmis 60

N
230V

5G 1,5
220W

N NL L L L
1 231

P T 1 2 3 S S 33
3 3

6,2 kW

N NL L L L
1 2 3 1

P T 1 2 3 S S 33
3 3

220W

230V

N

OYD 11

NNL L L L
1 2 31

220W

230V

N

OYD 11

220W

230V

N

7G 1,5

1,8 kW

P T 1 2 3 S S 33
3 3

N PT 1 2 3

OYD 11

P T 1 2 3 S S 33
3 3

3 kW

3G 1,5

10A

230V 1N 50Hz

SKLH 11 C

NNL L L L
1 2 31

4G 1,5

10A

400V 2N 50Hz

N PT 1 2 3

7G 1,5

3 kW

3G 2,5

16A

NPT1 23

4,5 kW

7G 1,5

230V 1N 50Hz

220W

230V

N

OYD 11

P T 1 2 3 S S 33
3 3

N PT 1 2 3

SKLH 9 B

7G 1,5

SKLH 10 C

N NL L L L
1 2 3 1

5G 1,5

10A

400V 3N 50Hz

354 SKLH 8 C

LöylyValmis 40

11
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Saunatec Group Oy
PL 15
10900 Hanko
TAKUUEHDOT
1.

Yleistä

Saunatec Group Oy ( Valmistaja ) antaa valmistamilleen tuotteille näiden ehtojen mukaisen takuun. Valmistaja takaa
tuotteidensa laadun ja toiminnan takuuaikana.
Takuu edellyttää, että ostaja noudattaa tuotteiden sijoituspaikkaa, asennusta, käyttöä ja huoltoa sekä kiuaskiven
ominaisuuksia koskevia valmistajan ohjeita.
Takuu koskee Suomessa myytyjä ja käyttöön otettavia tuotteita.
2.

Sähkökiukaiden, ohjauskeskusten ja höyrystimien takuu

Takuu on voimassa 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä tai tuotteen sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen
vastaanottopäivästä lukien, riippuen siitä kumpi on myöhäisempi.
Sähkökiukaan takuu edellyttää, että;
1.

Huoneistokäytössä olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kerran vuodessa ja
rapautuneet kivet uusitaan.
2. Laitos / ammattikäytössä olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kolme kertaa vuosittain.
Lisäksi sen kiuaskivet on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Vaihdosta on tarvittaessa esitettävä selvitys.
3. Jos kiuas on varustettu höyrystimellä, on höyrystin aina käytön jälkeen tyhjennettävä . Veden pehmennyksestä ja
kalkinpoistosta on huolehdittava ohjeiden mukaisesti.
Edellä sanottu koskee kaikkia höyrystimiä.
Takuutositteena on tuotteen ostokuitti, rakennuskohteen vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys.
Keraamisten kivien käyttö kiukaissa on kielletty! Mikäli niitä on käytetty takuu ei sido Valmistajaa.
3. Puulämmitteisten kiukaiden, patojen ja hormien takuu
Takuu on voimassa 12 kuukautta tuotteen ostopäivästä lukien. Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti. Polttoaineena
tulee käyttää puuta.
4. Varaosatakuu
Varaosan takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. Rikkoutuneen korvaava osa toimitetaan maksutta
tuotteen myyjälle. Varaosan asentajana on käytettävä Valmistajan valtuuttamaa asentajaa. Valmistaja ei vastaa
rikkoutuneen osan irrottamisen ja uuden osan asentamisen aiheuttamista kuluista. Rikkoutunut osa on Valmistajan
pyynnöstä ja kustannuksella palautettava.
Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti tai valtuutetun asentajan antama todistus.
5. STUL - Sähkö ja teleurakoitsijaliiton ehtojen mukainen takuu
STUL takuuta sovelletaan sähkökiukaisiin, ohjauskeskuksiin ja höyrystimiin, kun siitä on erikseen sovittu. STUL –
takuuehdot liitetään niissä tapauksissa näihin takuuehtoihin. Kun STUL – takuuehtojen käytöstä on sovittu, ne
syrjäyttävät nämä takuuehdot, jos ehdot ovat keskenään ristiriidassa.
6. Takuuvastuun rajoitukset
Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava sen virheettömyys
kuljetus- tai varastointivaurioiden varalta. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle.
Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai
virheellisestä varastoinnista, Valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai
tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jonka olosuhteet eivät vastaa Valmistajan suositusta.
7.

Virheestä ilmoittaminen

Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän kuluessa.
Ilmoitus voidaan tehdään Valmistajalle, tuotteen myyjälle tai Valmistajan valtuuttamalle asennusliikkeelle.
Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa kyseistä tuotetta koskevan takuuajan
umpeutumisesta.
8.

Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessä - takuun jatkuminen

Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella Valmistaja korjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto
tapahtuu Valmistajan kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Varaosan
takuu on määritelty edellä kohdassa 4. Vaihdetulle osalle annetaan 4. kohdan mukainen varaosatakuu. Korjatun tuotteen
takuu säilyy muilta osin ennallaan.
Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa
tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.

