KASTOR EHU
- SÄHKÖKIUKAIDEN KÄYTTÖOHJE ( MALLIT EHU 12,5 JA EHU 15)
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1. YLEISTÄ
Kiitämme osoittamastanne luottamuksesta KASTOR - tuotetta kohtaan. KASTOR - kiukaat ovat tunnetusti korkealaatuisia ja
pitkäikäisiä tuotteita. Kehotamme Teitä ja asentajaa tutustumaan tarkoin tähän ohjeeseen. Ohje on aina säilytettävä siten, että
se on aina tarvittaessa helposti saatavilla. Asennuksen jälkeen asennusohje luovutetaan saunan omistajalle tai käytöstä
vastaavalle henkilölle. Ennen toimenpiteitä, perehdy käyttöohjeeseen ja erityisen tarkasti ”VAROITUKSIA” - kohtaan
sivulla 2.

2. ASENNUS
2.1. Kiukaan asennus ja suojaetäisyydet
Asennuksessa on noudatettava valmistajan antamia suojaetäisyyksiä (taulukko 1 sivu 3). Suojaetäisyydet löytyvät myös
kiukaan arvokilvestä. Kiukaan viereisiä seiniä ja kattoa ei saa suojata lisälevyillä, koska lämpötila seinämateriaaleissa saattaa
nousta vaarallisen kuumaksi. Kiukaan eteen yhdelle sivulle on varattava vapaa käytävä hoitotilaa varten.
Kiuas asennetaan paikoilleen lattialle ja kiinnitetään takajalan kiinnityslevyn avulla kahdella ruuvilla puulattiaan tai
vastaavasti propaten kivilattiaan.
2.2. Liitäntä sähköverkkoon
Tarkista kiukaan tekniset tiedot taulukosta ennen kytkemistä. Kiukaan liitännän sähköverkkoon saa suorittaa vain siihen
oikeutettu ammattitaitoinen sähköasentaja, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kiuas liitetään puolikiinteästi saunan
seinällä olevaan liitäntärasiaan. Liitäntäjohtona käytetään H07RN-F (VSN, VSB) kumikaapelia tai vastaavaa . PVC-eristeistä
johtoa ei saa käyttää kiukaan kytkennässä. Kytkentäkaavio sekä liitäntäkaapelitiedot toimitetaan ohjauskeskusten asennus ja
käyttöohjeiden mukana.
Kytkentä suoritetaan ennen kiukaan paikalleen asennusta. Seinällä olevaa roiskeveden pitävää kytkentärasiaa ei saa sijoittaa
yli 50 cm korkeudelle lattiasta.
2.3. KASTOR ohjauskeskuksen ja termostaatin asennus
KASTOR ohjauskeskus/ohjauskeskukset asennetaan kuivaan paikkaan ja anturi kiinnitetään löylyhuoneen seinään (katso
ohjauskeskuksen erillinen asennus ja käyttöohje ).

3. LÖYLYHUONEOHJEITA
3.1. Löylyhuone
Seinien ja katon lämpöeristeen on oltava riittävä, jottei lämpöä siirry turhaan muualle. Pintamateriaaliksi on puu sopivin. Puun
pinta lämpenee nopeasti, ja säteilee lämpöä miellyttävän tasaisesti saunojan iholle. Muurattuja ja muita kiviainepintoja on
vältettävä löylyhuoneen seinissä, sillä kivi sitoo liiaksi lämpöä. Tämän vuoksi kiukaan on oltava suurempitehoinen kuin
saunan tilavuus muuten edellyttäisi. 1 m2 kivipintaa seinällä kiukaan yläpuolella tai katossa vastaa n. 2-3 m3 lisätilavuutta
mitoitukseen löylyhuoneessa. Myös lasiovi ja ikkunat vaikuttavat vastaavasti mitoitukseen. Hirsiseinät vaativat vielä 25 %:a
lisätehoa em. tavalla laskettuun tilavuuteen. Liian suuri löylyhuoneen korkeus lisää myös tarpeettomasti löylyhuoneen
tilavuutta. Ylälauteiden ja katon väliä ei kannata jättää tarpeettoman suureksi, koska lämpötila alenee aina alaspäin mentäessä.
Riittävä etäisyys lauteista kattoon on n. 110 - 120 cm. Kiuasteho tulee valita huolella. Liian tehokas kiuas lämmittää
saunailman nopeasti, mutta kivet voivat jäädä alilämpöisiksi. Vastaavasti alitehoisella kiukaalla saunahuone lämpiää hitaasti ja
kylpijä saattaa löylyn heiton avulla pyrkiä nostamaan saunan lämpötilaa. Tällöin löylyvesi jäähdyttää kivet nopeasti ja hetken
kuluttua saunassa ei ole riittävästi lämpöä, eivätkä jäähtyneet kivet pysty antamaan löylyä.
Suositeltavat löylyhuoneen koot taulukossa 2 sivulla 3 .
3.2. Oikea ilmanvaihto
On tärkeätä, että ilma vaihtuu saunassa riittävästi. Ilman poistaminen saunasta suoritetaan joko painovoimaisesti (=
perinteinen, ”luonnollinen ilmanvaihto”) tai koneellisesti poistoilmapuhaltimen avulla.
Koneellinen ilmanvaihto (kuvat 1 ja 2):
Raitisilma johdetaan mieluiten suoraan ulkoa halkaisijaltaan n. 100 mm:n putkella, vähintään 500 mm:ä kiukaan yläpuolelta
(a) saunaan. Raitisilma voidaan johtaa myöskin kiukaan alapuolelta läheltä lattiaa (b), mikäli varmistutaan ettei kylmä ilma
kulje suoraan lattiaa pitkin poistoilmaventtiiliin. Raitisilman sisään tuonnissa on tärkeintä ottaa huomioon
mahdollisimmantehokas sekoittuminen saunailmaan ja löylyyn. Poistoilma johdetaan ulos mieluiten lauteiden alapuolelta (c),
mahdollisimman kaukana raitisilma-aukosta.
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f

a
Min 500

Min 500

Poistoilma voidaan johtaa myös pesuhuoneen
kautta ulos, esim. oven alapuolelta (e).
a
Saunaan on syytä laittaa myös ns.
kuivatusventtiili (f) lauteiden taakse, lähelle
kattoa. Kuivatusventtiili on suljettuna
lämmitysvaiheen ja saunomisen ajan, mutta
avataan saunan loppukuivauksen ajaksi.
Poistoilmakone pidetään käynnissä koko
b
c
saunomisen ajan, erityisen tärkeää se on
saunomisen
päätyttyä.
Esilämmityksen
aikana poistoilmakone voi olla pysäytettynä.
kuva 1
Painovoimainen - eli luonnollinen ilmanvaihto (kuva 3):
Raitisilma johdetaan mieluiten suoraan ulkoa halkaisijaltaan n. 100 mm:n
putkella, mieluiten kiukaan alapuolelta tai välittömästä läheisyydestä, läheltä
lattiaa (b), tai vaihtoehtoisesti kiukaan yläpuolelta (a). Raitisilman sisään
tuonnissa on tärkeintä ottaa huomioon mahdollisimman tehokas
sekoittuminen saunailmaan ja löylyyn. Poistoilma johdetaan ulos mieluiten
lauteiden alapuolelta (d). Kuivatusventtiili läheltä katon rajaa (f). Poistoilmaaukko kannattaa sijoittaa mahdollisimman etäälle raitisilma-aukosta.
Poistoilma voidaan johtaa myös pesuhuoneen kautta ulos, esim. oven
alapuolelta (e). Esilämmityksen aikana poistoilma-aukko voi olla suljettuna.
Poistoilma-aukon pitää olla halkaisijaltaan suurempi kuin raitisilma-aukon, ja
sijaita korkeammalla kuin tuloilma-aukko.

b
e

kuva 2

f

a
d

b

e

kuva 3

4. KIUKAAN KÄYTTÖ JA HUOLTO
VAROITUKSIA : EHU -kiuas on tarkoitettu saunan lämmittämiseen normaaliin saunomislämpötilaan, eikä sitä saa käyttää
mihinkään muuhun tarkoitukseen. Löylyhuone tulee tarkastaa aina ennen kiukaan päälle kytkentää. Varo kuumaa kiuasta,
kivet ja kiukaan metalliosat saattavat olla iholle polttavia saunomislämmössä. Kiukaan läheisyydessä on muutenkin
noudatettava varovaisuutta - erityisesti liukastumisvaaran vuoksi. Löylyä heitettäessä on varottava kiviltä roiskuvia kuumia
vesipisaroita sekä kuumaa höyryä. Vanhempien tulee valvoa pienten lasten saunomista ja ohjeiden noudattamista. Kiukaalle ei
saa heittää kerralla liiaksi vettä, sillä vapautuvan höyryn suuri määrä saattaa aiheuttaa vaaran. Kiuasta ei saa peittää, eikä sitä
saa käyttää myöskään ilman kiviä. Kiukaan yläpuolelle tai liian lähelle ei saa ripustaa syttyviä esineitä esim. vaatteet ja matot.
Tästä voi aiheutua palovaara. Tätä kiuasta ei ole suunniteltu merivesikäyttöön. Mikäli samaan löylyhuoneeseen asennetaan
useampi kuin yksi sähkökiuas tulee ne kytkeä toimimaan yhdessä. Lämmitysjakson päätyttyä varmistu, että kiukaan ajastin on
katkaissut virran asetusajan päätyttyä. Mikäli tuotteessa ilmenee takuuaikana ongelmia tai kysymyksiä, ota yhteys valmistajaan
ennen korjaustoimenpiteitä. Käytä käsineitä kiukaan huolto- ja puhdistustöissä käsien suojaamiseksi. Poista kiukaasta
mahdolliset ylimääräiset tarrat ja muovit ennen käyttöönottoa !.
4.1. Kiuaskivet
Kiuasta ei saa käyttää ilman kiuaskiviä. Suosittelemme käytettäväksi perinteisiä kiuaskiviä kiukaassa (esim. peridotiitti-,
oliviini- tai könnönkiveä). Mikäli halutaan kosteita ja pitkiä löylyjä, voidaan mukana käyttää hieman vuolukiveä. Ne asetetaan
kivikorin pohjalle. Kiuaskivien sopiva koko sähkökiukaille on 5 - 10 cm. Keraamiset kivet saattavat väärin ladottuna lyhentää
ratkaisevasti lämmitysvastusten ikää. Kivet on pestävä harjaa käyttäen ennen paikalleen laittoa. Kivien kunto on tarkistettava
vähintään 2 kertaa vuodessa. Alas putoava kiviaines on merkki rapautuvista kivistä.
4.2. Kivitilan täyttö
Kivitilan liian tiivis täyttäminen vahingoittaa vastuksia ja kiuasta (kivet kiilautuvat) – täytä kivitila ns. huolimattomasti.
Kivitilan pohja tulisi täyttää isommilla kivillä. Kiuaskivet voivat ylittää kiukaan vaipan enintään yhden senttimetrin verran. Jos
päällimmäiset kiuaskivet käytössä jäävät usein märiksi, on kiviä liikaa tai niiden koko saattaa olla liian pieni. Kivimäärän voit
tarkistaa taulukosta 2 sivulta 3.
4.3. Kiukaan ensilämmitys
Kiukaan ensilämmitys tehdään lämpösäädin maksimissa, hyvin tuulettaen. Tällöin vastuksista ja kivistä palavat epäpuhtaudet
pois, ne saattavat aiheuttaa jonkin verran käryä löylyhuoneeseen.
4.4. Saunan alkulämmitysjakso
Alkulämmitysjakso on aika joka tarvitaan löylyhuoneen lämmittämiseksi haluttuun saunomislämpötilaan. Aikaan vaikuttavat
mm. haluttu saunomislämpötila (lämpötilasäätimen asento), kiukaan kivimäärä, saunan tilavuus ja saunan pintamateriaalit.
Mitä vähemmän kiviä käytetään, sitä nopeammin löylyhuone lämpenee, kuitenkin pienemmällä kivimäärällä ei saada yhtä
reiluja löylyjä. Alkulämmitysjakson pituus vaihtelee yleensä 40:stä 70:een minuuttiin.
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4.5. Kiukaan käyttö
EHU kiukaita ohjataan erillisillä KASTOR CK - ohjauskeskuksilla. Tutustu niiden mukana toimitettaviin käyttöohjeisiin.
4.6. Huolto
Kiukaan sähköjärjestelmiä saa huoltaa ja korjata ainoastaan ammattitaitoinen asentaja! Vaihdettaessa uusia osia kiukaaseen, on
käytettävä valmistajan määrittämiä hyväksyttyjä komponentteja. Mikäli tuotteessa ilmenee takuuaikana ongelmia tai
kysymyksiä, ota yhteys valmistajaan ennen korjaustoimenpiteitä. Itse voidaan vaihtaa kiukaaseen kivet ja suorittaa ulkoinen
puhdistus. Kiukaan vaippa puhdistetaan miedolla astianpesuaineliuoksella, käyttämällä pehmeitä puhdistusvälineitä - lopuksi
kuivataan.

5. SUOJAETÄISYYDET (taulukko 1)
Kiuas

Saunan

Minimi suojaetäisyydet

malli

korkeus

Ulkovaipasta

Ulkovaipasta

Yläreunasta

Kotelon takapinnasta

(Min)

seinään

eteen

kattoon

taakse

mm

mm

mm

mm

mm

EHU-12,5

2100

80 (150)

80 (150)

1320

40 (150)

EHU-15

2100

80 (150)

80 (150)

1320

40 (150)

Suluissa ulkovaipattoman kiukaan suojaetäisyys.

6. TEKNISET TIEDOT (taulukko 2)
Kiuas

Kiuas

Saunatilavuus

Paino

Kivi-

Malli

teho

Min

kW

m3

EHU-12,5

12,5

EHU-15

15,0

Kiukaan mitat

Max

ilman kiviä

määrä (Max)

lev.

syv.

kork.

m3

kg

kg

mm

mm

mm

10

18

18

45

480 (440)

540 (520)

780

14

24

19

45

480 (440)

540 (520)

780

Suluissa ulkovaipattoman
kiukaan leveys ja syvyys
mitoitus.

7. KYTKENTÄKAAVIO
12,5 kW vasen kuva
15 kW oikea kuva
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7. ONGELMATILANTEIDEN SELVITYS
A. Sauna ei lämpene riittävästi.
1. Lämpenevätkö kaikki vastukset? Katso kohta C.
2. Onko lämpötilansäädin säädetty oikein? Katso ohjauskeskuksen käyttöohje kohta 2.4.
3. Onko ilmanvaihto oikein säädetty? Katso kohta 3.2.
4. Onko sauna uusi tai puurakenteet muutoin läpikosteita? Rakenteiden annettava kuivua.
5. Onko kiuas oikein mitoitettu? Katso kohta 3.1 ja 6. Tekniset tiedot.
6. Laitevika ohjauskeskuksessa. Tämän toteamiseksi kutsu paikalle ammattitaitoinen sähkömies.
B. Kiuaskivet eivät lämpene riittävästi.
1. Lämpiävätkö kaikki vastukset? Katso kohta C.
2. Onko lämpötilansäädin säädetty oikein? Katso ohjauskeskuksen käyttöohje kohta 2.4.
3. Onko kivimäärä oikea? Katso kohdat 4.1 ja 4.2.
4. Onko kivet ladottu liian tiiviisti? Katso kohta 4.2.
5. Ovatko kiuaskivet hyvälaatuisia ja oikean kokoisia? Katso kohta 4.1.
6. Toimivatko vastukset oikeassa järjestyksessä? Mikäli eivät, kutsu paikalle ammattitaitoinen sähkömies.
Vastusten toimintajärjestyksen voit todeta esimerkiksi seuraavasti:
Ota kylmänä olevasta kiukaasta pois kiviä niin paljon, että kaikki vastukset
näkyvät. Kytke virta ajastimesta päällä olo alueelle ja lämpötilansäätimen
säädin lähelle minimi asentoa.
1. Aluksi lämpiävät kaikki kiuasvastukset punahehkuisiksi.
2. Jonkin ajan kuluttua kiukaassa alinna olevat lattavastukset (2kpl) lopettavat
lämmityksen. Seuraavaksi lopettavat lämmityksen keskimmäiset (EHU 12,5=
1kpl ja EHU 15= 2kpl) lattavastukset .Ylin rengasvastus ja sen alapuolella
oleva lattavastus jatkavat lämmitystä. Aika on riippuvainen saunan koosta ja
kiukaan tehosta.

C. Vastukset eivät toimi.
1. Onko ajastin käännetty alueelle, jossa kiuas lämpenee? Katso ohjauskeskuksen käyttöohje kohta 2.5.
2. Onko lämpötilansäätimen säätö käännetty korkeammalle arvolle kuin saunassa oleva peruslämpö? Katso
ohjauskeskuksen käyttöohje kohta 2.4.
3. Tarkista ovatko vastukset ehjät? Mikäli eivät, kutsu paikalle ammattitaitoinen sähkömies tai vaihda
kiuas.
Vastusten toimivuuden voit todeta esimerkiksi seuraavasti:
Ota kylmänä olevasta kiukaasta pois kiviä niin paljon, että kaikki vastukset
näkyvät. Kytke virta ajastimesta päällä olo alueelle ja lämpötilansäätimen
säädin maksimi asentoon. Noin viiden minuutin kuluessa tulisi kaikkien
vastusten hehkua. Rikkinäiset vastukset eivät hehku. Kytke virta pois kokeen
jälkeen.
4. Ovatko sulakkeet ehjät? Katso kohdat D.
5. Onko ohjauskeskus ehjä? Tämän toteamiseksi kutsu paikalle ammattitaitoinen sähkömies.

D. Sulakkeet palaneet.
1. Ovatko sulakkeet oikean kokoiset? Katso ohjauskeskuksen käyttöohje kohta 2.3. Mikäli eivät, vaihda
oikean kokoiset sulakkeet. Muussa tapauksessa kutsu paikalle ammattitaitoinen sähkömies.
E. Ajastin ei kytke kiuasta pois päältä tai päälle asianmukaisesti.
1. Ovatko sulakkeet ehjät? Katso kohta D.
2. Laitevika ohjauskeskuksessa. Tämän toteamiseksi kutsu paikalle ammattitaitoinen sähkömies.
F. Sauna lämpenee turhankin nopeasti, mutta kiuaskivet eivät ”ehdi mukaan”
1. Onko kiuas liian suuri saunan tilavuuteen nähden? Katso kohta 3.1 ja 6. Tekniset tiedot.

VALMISTAJA :
KASTOR OY
Tehtaankatu 15 11710 RIIHIMÄKI FINLAND
tel. 019-764 360 fax. 019-721 883 http://www.kastor.fi
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