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DEN PERSON SOM INSTALLERAR BASTUAGGREGATET BÖR LÄMNA DENNA HANDBOK
TILLGÄNGLIG FÖR ANVÄNDAREN.
INSTALLATIONSFÖRBEREDELSER
Då ni erhåller denna handbok är valet av aggregat oftast redan klart. Det är dock skäl att beakta och
granska följande punkter förrän aggregatet monteras och tas i bruk.
1.

Aggregatets effekt (kW) i förhållande till basturummets volym (m3 ). I den medföljande
tabellen visas de rekommenderade basturumsvolymerna. Minimivolymerna får inte
underskridas, och maximivolymerna får inte överskridas.

2.

Basturummets höjd måste vara minst 1900 mm.

3.

Om det i basturummet finns murad eller dylik stenvägg, som är oisolerad ökar det
förvärmningstiden. T.ex 1m2 :s rappad yta i taket eller på övre delen av väggarna motsvarar
ökning av basturummets volym med ca 1,5...2m3 .

en
4.

Säkringens storlek och den strömförande kabelns tvärsnitt bör vara tillräckliga för aggregatets
effekt. Dessa värden finns i tabellen.

5.

Tillräcklig luftspalt bör finnas runt aggregatet, se bild 1.

6.

Aggregatets styrdon (timer och bastutermostat) befinner sig på önskad sida av aggregatet
(framför eller på sidan). Vid behov kan en elmontör montera dem på önskad sida enligt de
instruktioner som beskrivs i punkt "ändring av styrdonens placering" (bild 2).
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MONTERING AV AGGREGATET
Aggregatet fästs med skruvar i väggen enligt bild1. Som fästunderlag räcker inte ett tunt panelbräde
utan det bör förstärkas med ett bräde bakom panelen. I de övre fästhålen bör man alltid använda
mycket kraftiga skruvar, med aggregatet följer 4 st fästskruvar.
Speciellt då det gäller en murad vägg bör man vara särskilt noggrann och inte använda plastproppar
(torkar då de åldras i värme). Den lägre skruven (eller skruvarna) fungerar som låsskruv så att aggre
gatet inte kan lyftas bort från väggen. De minimiavstånd som visas på bild 1 bör beaktas då det gäller
alla vägg material, också obrännbara. Om aggregatet monteras i en fördjupning (över halva aggregatets
djup) bör man beakta skyddsavstånden på bild 1.
Väggar och tak får inte skyddas med lätt isolering (t. ex. fiberarmerad sementskiva), ett sådan skydd
kan förorsaka brandfara.
I basturummet får installeras endast ett aggregat.
ÄNDRING AV STYRDONENS PLACERING
Såsom tidigare nämnts kan styrdonen (timer och termostat) i panelen under aggregatet, placeras
framtill eller på någondera sidan. Vid behov flyttar en elmontör styrdonen till rätt sida. Flyttningen sker
enligt följande (bild 2).
1.

Aggregatet vänds upp och ned och bottenplåten lösgörs.

2.

De vred (3) som befinner sig på samma axel som timern (1) och termostaten (2) dras loss.
Timern och thermostatens fastsättnings konsul (6) lösgörs från aggregatet.

3.

De täckplattor som befinner sig på den sida dit timern och thermostaten skall flyttas överförs
till de överblivna hålen och timern och thermostaten monteras på sin plats. Den graderade
skivan (5) fästs med timerns och termostatens fastsättningskonsols fästskruvar.

4.

Vreden trycks på axeln för timern och termostaten. Mellan vredet och den graderade skivan
bör lämnas 1...2 mm luft spalt.
Man bör beakta att vredet för timern kan rotera fritt och inte hindrar klockans gång.
Termostatens vred kan tryckas fast i skylten, om man har termostaten i minimi läge.
Garantin gäller inte om timern har stannat därför att vredet har fasnat i aggregatet.

5.

Före man fäster bottenplåten bör man granska att ledningarna och termostatens kapillärrör är
fria och att det finns tillräckligt avstånd mellan strömförande delar och stommen.

ANSLUTNING AV AGGREGATET TILL ELNÄTET
Elanslutningarna får utföras endast av en elmontör. Med elmontör menas i detta fall en person som har
tillstånd för elentreprenad eller person som arbetar under övervakning av en sådan.
Aggregatet ansluts till nätet med en halvfast anslutning. Som anslutningskabel används A07BB-F (VSB)
eller H07RN-F (VSN) kabelledning eller kvalitetsmässigt motsvarande. Kabel med PVC isolering får inte
användas som anslutningskabel till aggregatet. Också de andra kablarna från aggregatet (signallampa,
styrning av elvärme) bör vara av samma typ. Som anslutningskabel kan man också använda flerpolig
(t.ex. 7-polig) kabel. Speciellt bör man beakta att då det inte finns skild styrströmssäkring bör tvärsnittet
på alla ledningar vara den samma eller enligt huvudsäkringen.
Kopplingsdosan för aggregatets anslutningskabel på väggen bör befinna sig minst på det avstånd från
aggregatet som skyddsavståndet. Dosans max. höjd från golvet är 0,5m (bild 3). På ett avstånd på
0,5 m från aggregatet kan dosan placeras på 1 m höjd från golvet, men då bör aggregatets
anslutningskabel vara värmebeständig (T 170 OC).
I samband med monteringen bör man beakta gällande elsäkerhetsföreskrifter.
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VÄRMEREGLERINGEN
I ugnen finns anslutning (33) för styrningen av värmeregleringen. I Anslutning 33 är spänning (230V)
när aggregatet är påkopplat.
BASTUSTENAR
Stenarna som används i elaggregatet bör uppfylla följande villkor:
1.

Hålla mot värme och stora värmeväxlingar, som åstadkommer av att badvattnet förångas.

2.

De måste vara luktfria och får inte utsöndra dammpartiklar i luften.

3.

Värmeavgivningen (ledningen) bör vara så pass dålig att vattnet sugs in i stenen och inte
rinner av. En ojämn brottsyta förbättrar vattnets appliceringsförmåga. Som exempel på god
värmeavgivning är en het kokpatta där vattnet inte fastnar utan bildar pärlor på ytan.

4.

De bör vara tillräckligt stora så att luften slipper att cirkulera runt stenarna. Då uppnår man en
jämn och bra avkylning av upphettningsmotstånden.

Stenarna som levereras av tillverkaren uppfyller dessa egenskaper mycket bra. De är också
förtvättade men man rekommenderar att stenarna ändå tvättas på nytt innan de placeras i
aggregatet. Stenarna bör insättas noggrant så de inte kilas fast. Följande tre huvudpunkter bör tas i
beaktande om man vill att aggregatet skall bli långlivat och fungera bra.
1.

En luftig och ganska gles insättning med tillräckligt stora stenar (50...80 mm)

2.

Motståndsrören får inte kilas ihop, utan man bör sträva till att hålla demisär.

3.

Omradning tillräckligt ofta, (minst en gång per år), då tas små och söndriga stenar bort och
ersätts med nya och större stenar.

Man bör sätta in så mycket stenar att motstånden täcks, dock ej rada någon hög pyramid. Lämpligt är
60...100 mm stenar ovanpå motstånden. Garantin ersätter inte fel som åstadkoms av att små
stenar placerats tätt in i aggregatet och hindrat luftväxlingen där.
Keramiska stenarna kan skada aggregatet. Garantin på aggregatet ersätter inte uppkomma
skador.
BASTURUMMET
Basturummets väggar och speciellt tak bör vara väl isolerade. Alla ytor som upptar mycket värme
(tegel, rappning m.m.) borde värmeisoleras genom att använda aluminiumpapper med den blanka
sidan in emot bastun. Då man täcker skorstenen bör man ta i beaktande brandmyndigheternas
förordningar. I allmänhet kan 100 mm tjock bergull anses vara tillräcklig. En stenyta på 1m2 i taket och
på väggarnas övre sida ökar aggregatets effektbehov lika mycket som om basturummets volym
ökades med 1,5...2m3 .
I en familjebastuns är en lämplig höjd på basturummet 2...2,1m . Ett onödigt högt basturum ökar
volymen som inverkar på effektbehovet speciellt under förvärmningstiden.
Basturummets temperatur sjunker då man går neråt från taket. Därför är det ingen ide att lämna stort
avstånd mellan den övre laven och taket. I familjebastun är avståndet 1000...1100 mm från övre
laven till taket helt tillräcklig.
Enligt bestämmelserna är basturummets minsta höjd 1900 mm.
Bastuns väggar och tak bör isoleras väl. Inre väggarna kläs med träpanel.
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Rekommenderad ventilation i bastun
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1. Bastu
3. Elaggregat för bastu
5. Rökgång eller rökkanal
2. Badrum
4. Avluftsventil
6. Bastuns dörr
7. Här kan man också installera en ventilationsventil som hålls stängd medan bastun
värms upp och medan man badar.
Inom område A kan en inluftsventil för frisk luft placeras. Då måste man kontrollera att
den friska luften som kommer in inte stör (kyler ned) aggregatets termostat som finns
uppe vid taket.
Område B används för intag av frisk luft om bastun inte har en mekanisk ventilation.
I detta fall ska avluftsventilen placeras minst 1 m högre än inluftsventilen.
INLUFTSVENTILEN FÖR FRISK LUFT FÅR INTE PLACERAS INOM OMRÅDE C OM
TERMOSTATEN SOM STYR AGGREGATET OCKSÅ FINNS INOM OMRÅDE C.
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ANVÄNDNINGEN AV TIMER
Som aggregatets huvudbrytare fungerar en 12 h:s timer, vars funktionslägen är från 0-läge medsols
räknat följande:
1.

0-läge eller strömmen frånslagen.

2.

Område 1...4h då alla motstånd uppvärms på full effekt och termostaten reglerar temperaturen.

3.

1...8 h förvalsområde då aggregatet inte uppvärms.

Inom förvalsområdet (1...8 h) väljs den tid efter vilken man vill börja uppvärmningen av bastun (man
bör märka att förvärmningstiden är ca 1 h)
Då man ställer in timern är det med tanke på klockans funktion bättre om man ställer in det önskade
läget genom att först vrida motsols eller så att man alltid vider förbi önskad tid och genom att vrida
tillbaka väljs den önskade inställningen. Om det finns tid kvar efter badandet kan timern för hand
vridas tilbaks i startläge.
Timerns motor vrider alltid reglaget till 0-position. Om timern stannar före 0-läget är den troliga
orsaken den att vredets rotation har hindrats. Man bör granska att det finns en ca 1mm spalt mellan
vredet och gradskivan. Om så är fallet dras vredet av och man granskar att vredet inte tar fast i
stommen.
BASTUTERMOSTATEN
Bastutermostatens inställningsvred är placerad bredvid timern. Då det vrids medsols stiger
temperaturen i bastun. Den ungefärliga önskade temperaturen uppnås lättast genom att vrida
termostaten i max. läge och låta temperaturen stiga till den önskade. Efter detta vrids termostaten
sakta ned tills den bryter och kan lämnas så. Om det efter detta finns behov att justera inställningen
bör termostaten vridas lite åt gången för att kunna konstatera inverkan.
Termostatens funktion störs om stenarna lagts alltför tätt eller om stenmängden är alltför liten. Se
punkt "bastustenar".
I samband med termostaten finns inbyggd en temperaturbegränsare vars återställningsknapp
befinner sig bredvid vredet. Temperaturbegränsaren är gjord för att fungera också då vätsketrycket
gått ned t.ex. genom läckage i systemet. Den fungerar normalt då trycket stiger tillika med
temperaturen. Trycket kan minska också under inverkan av kylan, då vätskan krymper. Därför bör
man alltid i samband med installationen av aggregatet försäkra sig om att aggregatet blir varmt.
UPPVÄRMNING AV BASTURUMMET
Då man värmer upp bastun första gången bör det ske under övervakning och man bör ventilera väl, ty
under den första uppvärmningen avdunstar gaser från byggnadsmaterialen och aggregatet.
En normal uppvärmning av basturummet bör påbörjas ca 1 timme före badandet så att stenarna
hinner bli varma och basturummets temperatur stabilisera sig. Tillkopplingen av aggregatet sker från
timern och värmeinställningen från bastutermostaten.
Ovanpå aggregatet får inte placeras främmande föremål, t.ex. kläder som skall torkas. Om man torkar
byke i bastun bör upphängningssnörena och ställningarna placeras så, att kläder under inga
omständigheter kan falla ned nära aggregatet. Plastsnören får inte användas.

5

STÖRNINGAR
Om aggregatet inte blir varmt granskas följande punkter:
-

att strömmen är påslagen.

-

att timern är vriden bort från noll läge.

-

att termostaten är vriden till ett värde som är högre än basturummets temperatur.

-

att aggregatets säkringar är hela (obs! fastän säkringen har brunnit lossnar inte alltid
"märkknoppen").

-

om timern har stannat granskar man att inte vredet har fastnat. (Att det t.ex. har pressats för
långt in mot plåten. En 1...2mm spalt är lämpligt).

-

Om termostaten slår av för tidigt, kontrollera att elementet längst bak inte är bakåt pressat av
sten, så att det kommer för nära termostatens känselkropp (i stenmagasinets baksida)

Om aggregatet ännu inte blir varmt bör man tillkalla en elmontör för att konstatera felet och reparera det.

m3 m3 mm mm mm mm
2 4 1900 30 50 1200
3 6 1900 50 80 1200
5 9 1900 70 100 1250
8 13 1900 100 150 1250

Taket

Golvet

kW
3,0
4,5
6,0
8,0

Anslutning till el-nätet
Kabel HO7RN-F
Lämplig sten
mängd

Framåt
till lave

sidovägg

minimi

Höjd
minimi

Min. Avstånd
min.

Effekt

maximi

Basturum

400V 3N~

mm n.kg 3xA
120 15 10
120 15 10
120 25 10
120 25 16

230V 1N~

mm2
5x1,5
5x1,5
5x1,5
5x2,5

1xA
16
25

mm2
3x2,5
3x6,0

Bild. 1
Aggregat

E

30 50 280 50 540 1200
50 70 280 80 580 1200
70 90 280 100 650 1250
100 120 300 150 750 1250

Max
350mm

F

D

D

Installation i nisch

C

370mm

min 30 mm
B

fastsätt.skruv
fastsätt.skruv

min 120 mm

min390mm 150mm

min 30 mm

D

~3mm

40mm

2st. fastsätt skruv

min 550 mm

410mm A

min 20 mm

A
min 20 mm

min 1900 mm

kW

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

Min. Avtånd. mm
A B C D E F
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BILD 2
3
1

2
5

4
2

1
3

3
1

2
4
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Placeringen av anslutningskabelns kopplingsdosa på bastuväggen

200 mm

AGGREGAT

500 mm

BILD 3

A

3.

500 mm

A

1.

2.
A = Uppgett minimiskyddsavstånd

1.

Rekommenderat läge för kopplingsdosa.

2.

Inom detta område borde man använda silumindosa.

3.

Detta område bör undvikas och här bör alltid silumindosa användas.

Inom de andra områdena bör man använda värmebeständig dosa (T 125 OC) och värmebeständiga
kablar (T 170 OC)
Kopplingsdosan måste vara tillgänglig efter installationen.
Om kopplingsdosan placeras inom områdena 2 och 3, skall man först klargöra den lokala
energileverantörens direktiv och bestämmelser.
Se Elsäkerhetsföreskrifterna, paragraf 19, punkt Elbastuaggregatets styrdon och skyddsanordningar.
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Teho, Vöimsus
Effekt, Input,
Leistung, Potencia
kW

Lämpövastukset, Värmeelement, Tennid
Heating element, Heizelement 230V
Resistores Termicos
SEPC 62
1000W

SEPC 63
1500W

SEPC 64
2000W

SEPC 65
2670W

1,2,3

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

1,2,3
1,2,3
1,2,3
3
2
1
OYKS 3
M

a1
b0

b

a1

a

b0
a1

b
a
b

b0

7 8 9 10
8kW
2
2,5mm

N

L1 L2 L3
400V 3N~

230V

1 2 3 4 5 6

a

OLHC 1
U1
V2
W3

1R
2S
3T

7-8: - Merkkilamppu, Märklamp
Signallampa, Signallamp.
Kontrolleuchte,
~
Luz de snalacion
9-10:- Sähkölämmityksen vuorottelu.
- El.förregling av annan
el.förbrukare.
- Control of el.heating.
- Steuerkontakt für Verriegelung
anderer el.Verbraucher.
- Elektrikütte vaeldumine
- Alternacion de la calefaccion
electrica.
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