KAUKO-OHJATTAVA
OHJAUSKESKUS
1101-4-1519
PINTA-ASENNUS

314 SYLA 6
SYLA 4PU

RAKENNE
1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle
(molemmilla on oma kontaktori).
2) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa kytkettynä.
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3) Rajoitinkellon merkkilamppu.
2
4) Ohjausvirtavaroke.
5
3

5)

RESET- nappi.

ASENNUS

SAUNA
Termostaatti 1801-3

3 x1,5mm
Kauko-ohjaus

x)

2

4x1,5mm
Ohjauskeskus

2

Kiuas
1101-181
1101-210
1101-260

x)

X)

Keskuksen ja kiukaan syöttö on riippuvainen kiukaan tyypistä ja tehosta.
Katso keskuksen kytkentäkaava
Keskukset ovat kosketussuojattua rakennetta ja ne on asennettava kuiviin tiloihin.
Kiukaan asennusohjeessa annetaan lähemmät asennusohjeet.

KÄYTTÖ
Näillä ohjauskeskuksilla kauko - ohjataan kiuas esim. tavallisella 2-napaisella kytkimellä,
viikkokellolla tai tietokoneella. Kauko - ohjauksella valitaan saunalle päivittäinen ohjelma,
mutta valitusta ohjelmasta riippumatta huolehtivat tämä ohjauskeskus automaattisesti
siitä, että kiuas on kytkettynä korkeintaan 12 tuntia.
Automaattinen uudelleenkytkentä voi tapahtua kauko-ohjauksella aikaisintaan 6 tunnin
kuluttua edellisen kytkentäjakson päättymisestä eli 12 tuntia + 6 tuntia = 18 tuntia
edellisen kytkentäjakson alkamisesta. Käsin voidaan kiukaan uudelleenkytkentä
suorittaa rajoitinkellon mielivaltaisesti kauko-ohjelman sallimissa puitteissa reset-napista.
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Elektroninen rajoitinkello
Toiminta
Elektroninen rajoitinkello lähtee heti käyntiin automaattisesti sen jälkeen, kun kauko-ohjaus on kytkenyt kiukaan
päälle, tästä osoittaa vihreä led-lamppu, joka palaa yhtäjaksoisesti, myös kiukaan merkkivalo syttyy (keltainen).
Kiuas on kytkettynä kaikissa tapauksissa korkeintaan 12 tuntia. Lisäksi rajoitinkello huolehtii siitä, että
automaattinen uudelleenkytkentä voi tapahtua aikaisintaan 6 tunnin kuluttua edellisen toimintajakson
päättymisestä, tästä vihreä led-lamppu ilmoittaa vilkuttamalla ja kiukaan keltainen merkkilamppu on sammuneena.
Nämä toiminnot ovat määräysten vaatimat.
Jos vihreä led-lamppu on sammuneena, tarkoittaa se sitä, että 12 + 6 tuntia on kulunut ja kello on ns. 0-kohdassa
ja odottaa uutta päälle käskyä.
Etupanelin RESET-nappi, kun halutaan pitempi kuin 12 tunnin päälläoloaika voidaan RESET-nappia painamalla
aloittaa alusta 12 + 6 tunnin jakson rajoitinkellolla.
HUOM! Tarkista sauna ennen kuin käytät RESET-nappia.
Sähkökatkon varalta on elektronisessa kellossa n. 30 minuutin jälkikäyntiaika, joka pitää ohjauksen muistissa.

Vihreän led:in toiminta sekä RESET-nappi:
Led sammuneena

Odottaa ohjauskäskyä.

Led palaa yhtäjaksoisesti

Ohjauskäsky annettu kauko-ohjauksella tai RESET-napilla
rajoitinkellolle, rajoitinkello on aktiivisena 12 tunnin ajan.
HUOM. Jos kauko-ohjaus ei anna ohjausta ja led palaa, voi RESETnappia painamalla nollata laskurin, jolloin led sammuu ja se jää
odottamaan uutta ohjauskäskyä.

Led vilkkuu

Kiuas on 12 tunnin jälkeisellä 6 tunnin poiskytkentä- jaksolla, kiuas ei
kytkeydy kuin RESET-nappia painamalla, jolloin aika nollautuu. Alkaa
uusi 12 + 6 tunnin jakso.

RESET-nappi

Voit nollata rajoitinkellon 12 tunnin päällä + 6 tunnin pois laskurin tätä
nappia painamalla.
Esim. sähkökatkon jälkeen tai kun halutaan pitempi kuin 12 tunnin
päälläoloaika. HUOM! Tarkista sauna ennen kuin käytät RESETnappia.

Elektronisen rajoitinkellon toiminta periaate:
Esim. Start klo 06.00
0
I

klo 18.00
12 h

klo 24.00
6h

Max. Saunomisaika _________I___Pois kytkentäaika____I_____________________
Vihreä led palaa
vihreä led vilkkuu
vihreä led sammuneena

Ohjelmointi esimerkkejä
1. Kauko-ohjaus on ohjelmoitu kytkemään keskiviikkona klo 17.00 ja katkaisemaan klo 20.00
(minimi päälläoloaika 3 tuntia).
- Rajoitinkellon toiminta:
Start klo 17.00
keltainen merkkilamppu syttyy, kiuas kytkeytyy päälle.
vihreä led syttyy, rajoitinkellon 12 h jakso alkaa.
Stop klo 20.00
keltainen merkkilamppu sammuu, kiuas kytkeytyy pois päältä.
vihreä led jää palamaan vielä 9 tunnin ajaksi, jonka jälkeen se vilkkuu 6 tunnin ajan ja sitten sammuu ja
jää odottamaan seuraavaa ohjausta.
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2. Kauko-ohjaus on ohjelmoitu kytkemään keskiviikkona klo 10.00 ja katkaisemaan klo 22.00
(maksimi päälläoloaika 12 tuntia).
- Rajoitinkellon toiminta:
Start klo 10.00
keltainen merkkilamppu syttyy, kiuas kytkeytyy päälle.
vihreä led syttyy, rajoitinkello käynnistyy 12 tunnin ajaksi.
Stop klo 22.00
keltainen merkkilamppu sammuu, kiuas pois päältä.
vihreä led alkaa vilkkumaan 12 tunnin jälkeen, alkaa 6 tunnin poiskytkentäaika.
18 tunnin jälkeen vihreä led sammuu ja jää odottamaan uutta ohjausta.

3. Kauko-ohjaus on ohjelmoitu kytkemään keskiviikkona klo 07.00 ja katkaisemaan klo 23.00
( päälläoloaika 16 tuntia ).
Start klo 07.00
keltainen merkkilamppu syttyy, kiuas kytkeytyy päälle.
vihreä led syttyy, rajoitinkellon 12 tunnin jakso alkaa.
Klo 19.00 , rajoitinkello sammuttaa kiukaan.
keltainen merkkilamppu sammuu.
vihreä led alkaa vilkkumaan 6 tunnin ajaksi.
Huom ! Jos tässä tapauksessa halutaan pitää kiuasta päällä enemmän kuin 12 tuntia toimitaan
seuraavasti:
Tarkista saunatila ennen kuin painat RESET-nappia.
Painetaan RESET-nappia, jolloin rajoitinkellon aika nollautuu ja alkaa laskemaan uutta 12 + 6 tunnin
jaksoa. Kauko-ohjaus sammuttaa kiukaan klo 23.00.

4. Kauko-ohjaus on ohjelmoitu kytkemään keskiviikkona klo 06.00 ja katkaisemaan klo 11.00
( päälläoloaika 5 tuntia ). Sekä toinen kytkentä keskiviikkona klo 14.00 ja katkaisu klo 21.00
( päälläoloaika 7 tuntia ).
Start klo 06.00
keltainen merkkilamppu syttyy, kiuas kytkeytyy päälle.
vihreä led syttyy, rajoitinkellon 12 tunnin jakso alkaa.
Stop klo 11.00, kauko-ohjaus sammuttaa kiukaan.
keltainen merkkilamppu sammuu, kiuas kytkeytyy pois päältä.
vihreä led jää palamaan ( 12 tuntia ).
Start klo 14.00
keltainen merkkilamppu syttyy, kiuas kytkeytyy päälle.
vihreä led palaa.
Rajoitinkello pysäyttää klo 18.00, vaikka kauko-ohjaus on päällä klo 21.00 asti.
keltainen merkkilamppu sammuu, kiuas kytkeytyy pois päältä.
vihreä led alkaa vilkkumaan 6 tunnin tauon merkiksi.
-

Jos halutaan jatkaa saunomista:

-

Tarkista saunatila ennen kuin painat RESET-nappia.
Paina RESET-nappia, rajoitinkellon aika alkaa alusta laskemaan 12 + 6 tunnin jaksoa.
keltainen merkkilamppu syttyy, kiuas kytkeytyy päälle.
vihreä led syttyy, rajoitinkellon uusi 12 tunnin jakso alkaa.
kauko-ohjaus pysäyttää kiukaan ohjauksen klo 21.00, jolloin merkkilamppu sammuu.
vihreä led jää vielä palamaan torstaihin klo 06.00 asti, jonka jälkeen vihreä led alkaa vilkkumaan vielä 6
tunnin ajaksi. Tämän jälkeen vihreä led sammuu ja jää odottamaan uutta ohjausta.
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Kaapelit
Wire size
Malli
Typ
Type

kablar
Leitungen

Keskukselle
Till centralen
To control panel
Zum Steuerkasten

xmm 2
5 x 2,5
5 x 2,5
5x6
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 2,5

5 x 10 mm 2
5 x 10 mm 2
2
5 x 16 mm
5 x 2,5mm 2
2
5 x 4 mm
5 x 6 mm 2

1101- 181
1101- 210
1101- 260
1105- 90
1105- 105 - 120
1105- 150

1
L1

Kiukaalle, Till ugnen
To heater, Zum Ofen

16 A
16 A
25 A
10 A
10 A
16 A

xmm 2
5 x 2,5
5x4
5x6
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 2,5

16 A
20 A
25 A
10 A
10 A
16 A

400V 3N~ 40A
L2

1101-4-1519

L3

N
6A

230V
N

L

K2

Elektroninen rajoitinkello

J5

RESET

K1

OKTA 3-1

J6

OKTA 3-1

SYTA 3

H 2 5 6
N U V W 101314 N 1 2 5 6 H 8 11 12
2 2 2

5

2 x 1,5mm

2

N U V W
1 1 1

10 13 14

2
6

3

4
5 x 1,5 mm

1. Syöttö / Nätet / Power input / Stromnetz.
2. Kiuas / Bastuugn / Sauna heater / Saunaofen.
3. Erillinen merkkilamppu / Separat signallampa / Separate signallamp/
Separat signalleuchte.
4. Sähkölämmityksen ohjaus / Eluppvärmningens styrning / Control of electric heating /
Steuerung der elektrische Heizung.
5. Termostaatti ja lämpösulake / Termostat och värmesäkring /
Thermostat and Thermal Cutoffs / Thermostat und Temperatursicherung
6. Kauko-ohjaus / Fjärrstyrning / Distance control / Fernsteuerung
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354 SYLA 83 F
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