ASENNUS-JA KÄYTTÖOHJE
SÄHKÖKIUAS

OHJAUSKESKUS

1720-60-1204
1720-80-1204
1720-90-1204
1418-2-151104

KIUKAAN ASENNUS
Kiukaan asennuksessa on huomioitava seuraavat seikat:
-Noudata annettuja asennusmittoja.
-Saunan seinien ja katon rakennusmateriaaliksi suositellaan puupanelia.
-Varmista että paneeliseinä on vahvistettu kiukaan kiinnitysruuvien kohdalta, ellei ole, vahvista seinä.
-Saunaan saa asentaa vain yhden kiukaan.
-Kiukaan saa liittää verkkoon vain siihen oikeutettu henkilö voimassa olevien sähkömääräyksien
mukaisesti.
-Kiuasta ei saa asentaa syvennykseen, eikä sen ympärille saa asentaa umpinaista suojausta.
-HUOM! Ennen kiukaan päällekytkemistä, varmista että saunahuone on saunomiskunnossa.

KIUKAAN LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON
Kiuas liitetään sähköverkkoon puolikiinteästi käyttäen H07RN-F (VSN) tai A07BB-F(VSB) kumikaapelia.
Myös muiden kiukaalta lähtevien johtojen (merkkivalo, sähkölämmityksen vuorottelu) pitää olla samaa
tyyppiä ja vastata poikkipinnoiltaan liitäntäjohdon poikkipintoja.
KIUASKIVET
Suosittelemme kiuaskivien puhdistamista ennen kiukaaseen latomista. Suurimmat kivet ladotaan pohjalle ja
pienimmät päälimmäisiksi. Kiviä ei saa latoa liian tiiviisti, koska silloin ilmankierto kiukaan läpi estyy. Kiviä ei
myöskään saa kiilata lämpöelementtien väliin, vaan latominen on suoritettava kevyesti. Kivien tulee täysin
peittää lämpöelementit. Kiuskivet tulee uusia viimeistään silloin , kun on havaittavissa niissä alkavaa
murenemistä, koska ilmankierto kiukaan läpi tällöin häiriintyy. Kiviä uusittaessa on käytettävä hyvälaatuisia
kiuaskiviä.
Takuu ei korvaa vikoja, jotka aihutuvat pienien ja tiukkaan ladottujen kivien estäessä ilmankierron
kiukaalta.
Keraamiset kivet voivat vaurioittaa kiuasta. Kiukaan takuu ei kata syntyneitä vaurioita.
OHJAUSKESKUKSEN JA TUNTOELIMEN ASENNUS
Ohjauskeskus asennetaan saunan ulkopuolelle. Mukana oleva tuntoelin kiinnitetään saunahuoneeseen.
Poikkeaminen annetuista asennusmitoista aiheuttaa palovaaran.
LÄMPÖTILANRAJOITIN
Tuntoelimessä oleva lämpötilanrajoitin katkaisee kiukaan koko lämpötehon, jos kiukaan lämpötila nousee
saunan puuosille vaaralliseen arvoon. Lämpötilan laskettua voidaan rajoitin palauttaa painamalla
palautuspainiketta.
Ennen palautusta on aina lämpötilanrajoittimen laukeamisen syy selvitettävä.
VESISÄILIÖN TÄYTTÖ
Täytä vesisäiliö ennen kiukaan päällekytkemistä. (katso sivu 6).
Vettä ei ole tarkoitus täyttää kun kiuas on kuuma.
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Näyttö
Laitteen ollessa käytössä (saunomisen aikana) näytössä näytetään mittauslämpötilaa.
Asetuksia voidaan selata painamalla ko. asetusnäppäintä: näytöllä näkyy ko.arvo
noin 5 sekuntia, jonka jälkeen näyttö palautuu näyttämään mitattua lämpötilaa.
Ko. merkkiled loistaa.
Painettaessa virtakytkimestä laite pois päältä näyttö on pimeä ja kaikki toiminnot lopetetaan paitsi
puhallin/valo-toiminnat.
Merkkiledit

Näytön vieressä olevat ledeistä nähdään mikä arvo näytöllä näkyy ko.
Näytön vieressä olevat ledeistä nähdään mikä arvo näytöllä näkyy ko.
hetkellä tai mitä arvoa ollaan muuttamassa (led vilkkuu).
Mikäli muutosta ei kuitata PROG/OK-näppäimellä laite pitää entisen
asetuksen voimassa.
PROG/OK-näppäimellä aloitetaan ja lopetetaan arvojen asetus.

Esimerkki

Saunomisen aikana halutaan muuttaa lämpötilaa:
- Painetaan lämpötilan asetusnäppäintä.
Näytössä näkyy lämpötilan asetusarvo ja lämpötilan symboliled loistaa.
- Painetaan PROG/OK-näppäintä, lämpötilan symboliled vilkkuu ja nuolinäppäimillä
valitaan haluttu lämpötila.
Lopuksi painetaan PROG/OK-näppäintä niin laite tallentaa uuden lämpötilaarvon muistiin.
Näyttö palautuu hetken kuluttua näyttämään mittauslämpötilaa .

Valo

Valopainike toimii aina kun virta on kytketty laitteeseen.
- paina kerran : valo syttyy , paina toisen kerran :valo sammuu .
- valon ollessa päällä merkkiled ylärivissä loistaa .
- valon ollessa pois päältä merkkiled ei loista .

Puhallin

Puhallinpainike toimii aina kun virta on kytketty laitteeseen.
- paina kerran : puhallin päälle , paina toisen kerran :puhallin pois päältä .
- puhaltimen ollessa päällä merkkiled ylärivissä loistaa .
- puhaltimen ollessa pois päältä merkkiled ei loista .

Saunominen kun halutaan ohjelmoida laitteeseen kaikki toiminnat:
1.

Paina virtakytkimestä laite aktiiviseen tilaan:näytössä katkoviiva.
Valitse saunomistapa : Steamy/normaalisauna
- led vilkkuu ko. saunomistavan symbolissa.
- led loistaa esivalinta-ajan symbolissa.
- paina PROG/OK-näppäintä:esivalinta-ajan symbolissa led vilkkuu
- nuolinäppäimillä valitaan ko. aika ja painetaan PROG/OK-näppäintä,
niin aika tallentuu muistiin.
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Huom!

Jos saunomisen kesto aika on ohjelmoitu ajalle 00:00 niin painamalla
PROG OK painike laite kytkeytyy pois päältä

2.

Paina kestoajan painiketta:
näytössä näkyy saunomisen kestoaika: ko. merkkiled loistaa.
paina PROG/OK-näppäintä : merkkiled vilkkuu ja nuolinäppäimillä valitaan
sopiva aika.
paina lopuksi PROG/OK-näppäintä, niin aika tallentuu muistiin.

3.

Paina lämpötilan asetuspainiketta:
näytöllä näkyy lämpötilan asetusarvo ja lämpötilan merkkiled loistaa.
paina PROG/OK-näppäintä : lämpötilan merkkiled vilkkuu
valitse nuolinäppäimiä käyttäen sopiva lämpötila (steamy moodissa max. 65 C).
paina PROG/OK-näppäintä :lämpötilan asetusarvo tallennetaan muistiin.

4.

Paina kosteuden asetuspainiketta:
näytöllä näkyy kosteuden asetusarvo prosentteina ja ko. merkkiled loistaa .
paina PROG/OK-näppäintä : kosteuden merkkiled vilkkuu, ja nuolinäppäimillä
valitaan sopiva arvo.
paina PROG/OK-näppäintä :kosteuden asetusarvo tallennetaan muistiin.

5.

Paina lopuksi PROG/OK-näppäintä noin 3 sekuntia niin laite aktivoituu.
Jos esivalinta-aika valittuna, näytöllä näkyy alaspäin laskeva aika ja lämmitys
alkaa kun aika on kulunut umpeen .
Jos esivalinta aikaa ei ole valittuna näyttöön tulee saunan lämpötilan
mittausarvo ja lämmitys alkaa heti.
Kun saunomisaika on kulunut umpeen laite lopettaa kaikki muut
paitsi valo/puhallin-toiminnot. Näyttö on pimeä .
Muista sammuttaa valo ja puhallin.

HUOMIO

Mikäli saunotaan normaalimoodissa kosteuden asetus on pois käytöstä.

Saunominen kun ei haluta ohjelmoida kaikkia toimintoja:
Saunominen välittömästi entisillä arvoilla.
1.
2.
3.

Aktivoi laite virtakytkimestä.
Valitse saunomistapa (steamy/normaali)
Paina lopuksi PROG/OK-näppäintä noin 3 sekuntia
Lämmitys alkaa välittömästi niillä arvoilla, jotka on edellisellä kerralla
asetettu.
Kaikkia arvoja voidaan muuttaa saunomisen aikana.
Valitse toiminta ja paina PROG/OK-näppäintä, muuta arvo ja kuittaa
lopuksi PROG/OK-näppäimellä .

Hälytykset
1.

Näytöllä vilkkuu
-

2.

Huom!

Ylilämpösuoja lauennut : manuaalinen reset lämpötila-anturissa .
Resetoinnin jälkeen laita sauna uudelleen päälle .

Näytöllä vilkkuu
-

Err1

Err2

Höyrystimen vesitankki tyhjä: täytä tankki ja kuittaa hälytys painamalla
PROG/OK- näppäintä .
normaali lämmitystoiminta jatkuu, mutta höyrystin ei mene päälle jos ei
hälytystä kuitata pois .

Jos saunomisen kesto aika on ohjelmoitu ajalle 00:00 niin painamalla
PROG OK painike laite kytkeytyy pois päältä
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Verkkoliitäntä

J1
sensor

Ohjauskeskus

1 = Sininen
2 = Valkoinen
3=Punainen
4 = Keltainen

Tuntoelin

N
1 = Sininen
2 = Valkoinen
3 = Punainen
4 = Keltainen

*)

*) Huom!

Kiuas

1

Huolto:
- Höyrystinosan vesisäiliö on syytä tyhjentää joka saunomis vuoron
jälkeen tai mahdollisen jäätymisvaaran uhatessa.
- Tankki voidaan puhdistaa määräaika välein, kalkin poisto aineella
Huom! Työ on suoritettava kalkinpoisto aineen valmistajan
ohjeita noudattaen.
- Tyhjennysletku (8) on normaalisti asennossa 1. Kun tankki
tyhjennetään letku on asennossa 2 ja vesihana on avattava.
- Huom! Varmista aina ennen kuin puhdistustoimenpiteet ja
täyttäminen aloitetaan että laite on poiskytketty.
Varoitus !
- Anna veden jäähtyä ennen kuin tyhjennät tankkia.
- Varo kuumia metalli osia.
- Liiallisen suolan käyttö aiheuttaa syöpymis vaaran.
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-

Tässä kiukaassa on hyvin tärkeää että vaihe
U keskuksestä menee kiukaan L1 : seen.
Jos ei näin tehdä niin syntyy häriö Err2 vaikka
tankki ei ole tyhjä.
Kun tankki on tyhjä niin näytössä pitäisi tulla
teksti, Err2.

1 2 3 4

N L1 L2 L3

2

Saunan ilmanvaihto
Suositus saunan ilmanvaihtojärjestelmäksi, kun käytettävissä on poistoilmaimuri.
5
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A
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1
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min 50 cm

4

B

3
B

1. Saunahuone
3. Sähkökiuas
5. Poistohormi tai -kanava
2. Pesuhuone
4. Poistoilmaventtiili
6. Saunahuoneen ovi
7.Tähän voidaan laittaa myös tuuletusventtiili, joka pidetään kiinni saunaa lämmittäessä ja kylvetessä.
Poistoilmaimuria käytettäessä raittiin ilman sisääntuloventtiili sijoitetaan alueelle A.
Toteuttaessa ilmanvaihto luonnonkierrolla (esim. seinän läpi), sijoitetaan tuloventtiili alueelle B ja poistoventtiili
vähintään 1m korkeammalle ja mahdollisemman etäälle kiukaasta.
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Kiukaan minimi asennusmitat (mm)
Teho

kW
6,0
8,0
9,0

Löylyhuone

Kiukaan min. etäisyydet

Tilavuus Korkeus SivuEtuLatpinnasta pinnasta tiaan
A
D
K
3
m
mm
mm
mm
mm
5- 9
1900
60
100
180
7 - 12
1900
120
180
180
8 - 13
1900
120
180
180

(mm)

(mm)

1100

40

D

A
min 30

K

min 20

min 20

min 30

min 1900

A

min 20

mi
n3
0

min 30

Kiukaan liittäminen sähköverkkoon

Teho
kW
6,0
8,0
9,0

Sulake Kiukaan liitäntäjohto
H07RN-F
A
mm2
3 x 10
5 x 1,5
3 x 16
5 x 1,5
3 x 16
5 x 1,5

Kiinteä asennus
mm2
5 x 1,5
5 x 2,5
5 x 2,5
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Periaate kuva
Anturi
Ohjauskeskus

Varoitus !
Kuuma
höyry

Syöttö 400V 3N~

Veden täyttö
Kiuas

Huom!
max. veden
pinnan korkeus
merkitty tankin
sisäpuolelle, (4 litraa)

Kiukaalle 24V DC
Kiukaalle 400V 3N~
Teho, Effekt
Input, Leistung

kW
6,0
8,0
9,0

Lämpövastukset, Värmeelement,
Heating elements, Heizeelement
SEPD179 SEPC 64 SEPC 65 SEPC 65B SEPC 65C
2000W
2000W
2670W
3000W
3300W
4
4
4

1,2,3
1,2,3
1

1

1

3
2
1
4

L
N
1 2 3 4

N L1 L2 L3
1)

400V 3N~
1) Heater power input from control panel
2) 24V from control panel

2)

354 SKSW 12 A
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5
2

3

6

4

1. Syöttö/ Nätet/ Power input/ Stromnetz.
2. Kiuas/ Bastuugn/ Sauna heater/ Saunaofen.
3. Saunavalo/ Bastu belysning/Sauna Beleuchtung/ Sauna light.
4. Puhallin/
5. Tuntoelin/ Sensor/ Sensor/ Fühler.
6. Kiukaan ohjaus/Ugns styrning/ Power input control
Saunaofen steuerung.
354 SYOT 28 A
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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 kustannuks ella 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 määrite lty
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.
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