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1. ALLMÄNT
Vi tackar för Ert förtroende för KASTOR-produkter. KASTOR-bastuaggregat och manöverpaneler är kända som högklassiga
och långlivade produkter. Vi uppmanar Er och montören att läsa dessa anvisningar noggrant. Förvara anvisningarna alltid lätt
tillgängliga. Efter installationen lämnas anvisningarna hos bastuägaren eller den person som ansvarar för användningen av
bastun. Innan några som helst åtgärder vidtas, läs bruksanvisningen och speciellt noga punkten "VARNINGAR" på
sida 7.

2. MONTERING OCH INSTALLATION
2.1. Montering av manöverpanel
Manöverpanelen ytmonteras utanför bastun i torrt utrymme på plant underlag. Panelen monteras på väggen med hjälp av de
medföljande fyllningsbitarna. Enheten skall fästas stadigt och öppningarna för ledningarna skall göras omsorgsfullt. Givaren
fästs på bastuväggen enligt Tabell 1. Avvikelse från de givna måtten medför brandfara. Framför panelen skall man reservera
en gång om minst 0,8 meter för eventuella serviceåtgärder.

EZ 17,5 kW – 22,5 kW 20 cm från taket
Mått A = 140 - 200 cm
Mått C = 140 - 200 cm
Tabel1
2.2. Montering av givare (Bild 1)
Ta loss kretskortet från givarens skyddsplåt. Fäst ledningen till kopplingssplinten enligt färgkoderna och siffrorna (A). Lyft upp
dragavlastarna på givarplåtens botten (B). Skjut ledningen mellan flikarna (3 st.). Vänd flikarna på ledningen enligt bild (C).
Fäst givaren på väggen med skruvarna (2 st.). Fäst kretskortet tillbaka på skyddsplåten. Vänd den högra och vänstra vingen
kring kretskortet (D). Öppningens bredd skall vara x=6–8mm.
A
B
C
D

Bild 1
2.3. Anslutning till elnätet
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Aggregatet och manöverpanelen får anslutas till elnätet endast av auktoriserad elmontör.
Kablarna till manöverpanelen och aggregatet Bild 2.
VÄGGIVARE CK – 191S
EZ-AGGREGAT
SSJ 4*1,5 ELLER MOTSVARANDE VÄRMEBESTÄNDIG KABEL
INMATNINGSKABEL TILL MANÖVERPANELEN
5*10 S
Säkring 3*35A
1.= 5*6
2.= 5*2,5
Bild 2
1
2

4

MANÖVERPANEL CK

3

5
1 = Begränsarur
2 = Temperaturreglage
3 = Strömbrytare
4 = Veckour (inne i dosan)
5 = Strömbrytare för bastubelysning
Bild 3. Reglage i manöverpanelen

2.4 Temperaturreglering
Maximitemperatur i bastun nås när temperaturreglaget vrids till yttersta läge medsols. Den behagligaste bastutemperaturen
hittar man genom att experimentera.
Temperaturreglaget fungerar stegvis så att det styr motståndselementen i aggregatet med tre steg. Efter att den önskade
temperaturen har uppnåtts slår det första steget av strömmen till en del värmeelement. De övriga elementen fortsätter att hålla
upp värmen. Börjar man inte bada med det samma slås även de resterande elementen av på grund av värmen. På så vis är
temperaturen hela tiden den inställda.
Önskad bastutemperatur väljs med termostat. Aggregatet slås på så att man vrider strömbrytaren till läge ON och väljer önskad
tid med tiduret. Signallampan till strömbrytaren visar om manöverpanelen är påslagen. Efter att man badat färdigt slår man av
strömmen genom att vrida tiduret till läge 0 och trycka strömbrytaren till läge OFF. Om man glömmer att slå av strömmen ser
tiduret till att bryta strömmen automatiskt. Termostaten får vara som det är, det behöver alltså vridas endast om man vill ändra
på bastutemperaturen. Temperaturreglaget är steglöst.
2.5.1 Begränsarur
Begränsaruret fungerar tillsammans med strömbrytaren. Uret är eldrivet och har en gångtid om 12 + 6 timmar. Skalan är
indelad i två delar så att medsols nås först den tid som aggregatet är påslaget (12 timmar), varefter det automatiskt slås av.
Vilotiden är 6 timmar, det vill säga med fjärrstyrning kan aggregatet slås på tidigast 6 timmar efter att den förra
uppvärmningsperioden tagit slut. Manuellt kan aggregatet vid behov slås på så att man vrider tiduret inom ramen för
fjärrstyrningsprogrammet.
Det är möjligt att slå av strömmen genom att vrida tiduret motsols till läge 0 eller med strömbrytaren varvid signallampan
slocknar

Gångtid 0 → A
10 minuter
Aggregatet slås på vid A
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Gångtid A → B
12 timmar
Den tid som aggregatet är
påslaget, om inte
fjärrstyrningen begränsar den.

Gångtid B → 0
6 timmar
Under denna tid kan
aggregatet inte slås på.
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Funktionstiden för begränsaruret:
1) Veckouret slås på t.ex. på lördagen kl. 9.00.
- utgångstid 0 timmar → begränsaruret startar.
2) Lördag kl. 9.10
- 10 minuter har gått → vid läge A slår begränsaruret aggregatet på.
3) Lördag under tiden kl. 9.10–21.00 kan aggregatet slås på och av när som helst.
- 12 timmar har gått → vilotid kopplas på.
OBS!
- om fjärrstyrning kopplas av medan ratten till begränsaruret är på skalan inom 0–2 stannar begränsaruret och
väntar tills fjärrstyrningen slås på igen.
- medan fjärrstyrningen är påslagen kan bastutider över 12 timmar regleras så att området B → 0 i
begränsaruret överskrids genom att manuellt vrida ratten medsols till läge A.
4) Söndag kl. 3.00
- 18 timmar har gått → begränsaruret i läge 0. Om fjärrstyrningen har avbrutits stannar begränsaruret, i annat
fall börjar begränsaruret upprepa programmet från punkt 1.
Då fjärrstyrningen slås från, fortsätter ratten i begränsaruret sin rörelse medsols (OBS! UNDANTAG I PUNKT 3) tills det når
läget 0. Då stannar det tills det slås på igen.
2.5.2 Veckour
Veckouret är ett digitalt 2-kanals veckour med analog visning av inställt program 4 programbilder per dag och kanal kan
programmeras (OBS! Endast kanal 1 är i bruk). Start-och stopptid (ON och OFF)syns på samma programbild. Om man inte
trycker pä nägon knapp under 60 sek under programmeringen, återgår uret till utgångsläget. Kopieringsfunktionen medför att
kopplingstiderna kan kopieras till andra dagar. Kortaste kopplingstid är 1 minut. Kopplingstiderna är lagringsskyddade men
kan manuellt skrivas över med ett nytt program. Programmen visas analogt på displayen med ett segment Varje segment är 30
minuter. Tid och veckodag visas digitalt. Omställning sommar/vinter-tid kan göras manuellt eller automatiskt, dock med
beaktande av begränsarurets funktion.
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1.Igångsättning
Nollstälning 1 inmatade kopplingstider
raderad ej:
Tryck samtidigt på dessa tre knappar
[MENU][-] [+]

Välj DATE…med pilknapp och bekräfta
med knapp [OK].
Ställ in året med knapparna [-][+] och
bekräfta med knapp [OK].

Ställ in dag och månad med knapparna
[-][+] och bekräfta med knapp [OK].
Nollställning 2 Inmatade kopplingstider
raderas:
Tryck ner alla 5 tangenter samtidigt och
håll dem nertryckta. Släpp till först
tangenten [MENU], släpp därefter efter
3 sekunder alla de andra tangenterna.

2.Inställning av aktuell tid
Aktivera menyn med knapp [MENU].
Välj SET TIME… (ställtid) med
pilknappen och bekräfta genom att
trycka 2 gånger på [OK]-knappen.

Ställ in aktuell timme med knapparna
[-][+] och bekräfta med [OK]-knappen.
Ställ in aktuell minut med knapparna
[-][+] och bekräfta med [OK]-knappen.

Sommar/vintertid
Omkoppling av sommar/vintertid kan göras
manuellt eller automatiskt. För automatisk
omkoppling välj aktuellt område för
sommar/vintertid (se tabellen nedan) med
knappar [-][+] Bekräfta med knapp [OK].

4.Inställning av
kopplingstider
Aktivera menyn med [MENU]knappen. Bekräfta PROG… med
[OK]-knappen, Bekräfta PROG
NEW… med [OK]-knappen. Välj
önskad kanal med knapparna [-][+]
och bekräfta med [OK]-knappen.
Välj önskad dag med knapparna
[-][+] och bekräfta med [OK]knappen.

Om manuellt omslag önskas välj NONE
under inmatningen av område
Tåbell område sommar/vintertid

Tips:
Om den valda dagen redan har
kopplingstider, visas dessa
kopplingstider samt CLr.
Tryck på [OK]-knappen, så
försvinner kopplingstiderna. Med
pilknappen kan inställningen
kopieras till nästa dag (se
kopieringsfunktion).

3.Inställning av aktuellt datum
respektive sommar/vintertid
Aktivera menyn med knapp [MENU].
Välj SET TIME…med pilknapp och
bekräfta med knapp [OK].
KASTOR OY
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Ställ in ON time (tillslagstid) med
knapparna [-][+] och bekräfta med
[OK]-knappen.
Tips:
Inställningen sker minutvis:
1 trycning = 1 minut
nertryckt knapp =högre fart
Ställ in OFF time (frånslagstid) med
knapparna [-][+] och bekräfta med
[OK]-knappen.

5.Radering av kopplingstider

7.Manuellt till/från

Aktivera menyn med [MENU]-knappen.
Bekräfta prog… med [OK]-knappen.
Bekräfta prog new… (nytt program) med
[OK]-knappen. Välj onskad kanal med
knapparna [-][+] och bekräfta med [OK].
Välj önskad dag med knapparna [-][+] och
bekräfta med [OK]-knappen.
Tryck [OK]-knappen för radering.

Välj kanal 1 eller 2 med knapparna
[-][+]. Tryck på pilknappen för att få
fram symbolen för manuell
inställning. Programmets inställning
ändras till det motsatta.
= TILL
= FRÅN
Vid nästa omkoppling återgår uret
automatiskt till ON eller OFF enligt
programmet.

8.Kontinuerligt till eller från
Välj kanal 1 eller 2med knapparna
[-][+]. Tryck på pilknappen så att
pilen pekar på symbolen för
kontinuerligt till eller för
kontinuerligt från.
Max 4 till/från/tider per kanal och dag
kan programmeras in. Bekräftas med
[OK]-knappen.

Anmärkning:
När CLr visas i displayen kan den
programmerade dagen raderas med
[OK]-knappen.
Kopieringsfunktion

Nya kopplingstider kan nu läggas in (se
punkt 4).
Om denna dag inte skall programmeras
tryck på [OK]-knappen två gånger.
Tryck på [MENU]-knappen tills dagsaktuell
tid visas.

Bortkoppling av kontinuerligt till
eller från

6.Kontroll av inställda
kopplingstider

9.Permanentkoppling för ett
inställbart antal dagar (1 till
99 dagar)

Aktivera menyn med [MENU]knappen.Bekräfta PROG… med [OK]knappen. Välj TIME CHECK… med
pilknappen och bekräfta med [OK]knappen. Välj önskad kanal med knapparna
[-][+] och bekräfta med [OK]-knappen.
Välj önskad dag med knapparna
[-][+] och bekräfta med [OK]-knappen.

Gå till kopieringsfunktionen med
pilknappen. Välj den dag, som du vill
kopiera till med knapparna [-][+].

Avslutning av programmering
Tryck på knappen [MENU] tills
dagsaktuell tid visas.
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Välj kanal 1 eller 2 med knapparna
[-][+]. Välj symbolen för
permanentkoppling PÅ eller
permanentkoppling AV med
pilknappen. Bekräfta valet med
knappen [OK]. Stäl in antalet dagar
med knapparna [-][+].
2
1
----99
98

Kontrollera varje inställd TILL/FRÅNTID
med [OK]-knappen. Dag utan program
visas på displayen med FrEE.
Bekräfta kopieringen med [OK]knappen. Samma procedur gäller för
kopiering till flera dagar.

Tryck på pilknappen så att pilen
pekar på symbolen för automatisk
Styrning.

För att avsluta kontrollen av inställda
kopplingstider:

----- >
----- >
---- >
----- >
----- >

dagar PÅ/AV
dag PÅ/AV
permanent PÅ/AV
dagar PÅ/AV
dagar PÅ/AV

Permanentkopplingen startar genast
och slutar efter inställt antal dagar
klockan 24.00. De inställda dagarna
visas på länge som den permanenta
kopplingen är på.
Bekräfta med knappen [OK].

Avsluta permanentkopplingen i
Tryck på [MENU]-knappen tills dagsaktuell förtid
tid visas.
Välj symbolen för automatikdrift
med pilknappen.
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2.6 Överhettningsskydd
Givaren till manöverpanelen är försett med överhettningsskydd. Det hindrar överhettning av bastun om temperaturreglaget inte
fungerar. Efter att temperaturen sjunkit till normalnivå kan givaren bytas ut mot en ny. Före det skall orsaken till felet utredas.
Överhettningsskyddet är av engångstyp.
2.7 Styrning av elvärme
Kopplingsplinten i manöverpanelen har ett anslutningsstift för styrning av eluppvärmningen (x). Stiftet har en styrspänning om
230 V alltid då aggregatet är påslaget. När förvalstiden används med tiduret är det möjligt att använda det övriga
uppvärmningssystemet i huset.
2.8 Service
Manöverpanelens elsystem får underhållas och repareras endast av yrkeskunnig montör. Vid byte av nya delar skall man endast
använda av tillverkaren godkända och definierade komponenter. Vid problem under garantitiden eller frågor kontakta
tillverkaren innan några som helst reparationsåtgärder vidtas.
2.9. Bastubelysning
Med strömbrytaren på manöverpanelen kan man styra belysningen i basturummet. Maxeffekt 200 W kopplas till
anslutningsstift U2.
2.10 Fastighetsautomation
Det är möjligt att ur manöverpanelen ta ut potentialfri information för fastighetsautomationssystem. Anslutningsstiften (A1 och
A2) finns på övre delen av manöverpanelens kretskort.

VARNINGAR
KASTOR-manöverpanelen är avsedd endast för styrning av KASTOR-aggregat. Aggregatet och manöverpanelen
får installeras i elnätet bara av auktoriserad elektriker i enlighet med gällande föreskrifter.
KASTOR – CK 182 U-manöverpanel är avsedd för styrning av bastuaggregat i offentliga bastur, i bostadsaktiebolag, hotell
och motsvarande basturum. Användning för andra typer av bastuaggregat är förbjuden.
Höljet till veckouret är försett med en utbytbar, kemisk strömställa (laddbar batteri). Försök inte öppna batteriet och släng det
aldrig i vatten
Bastun skall alltid kontrolleras innan aggregatet slås på.
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Kopplingsschema:
L1,L2,L3,N och jord
K3->2/4/6
K4->2/4/6
K1,K2

TILLVERKARE:

KASTOR OY

= inmatning
= de nedersta värmeelementen
= de översta värmeelementen
= fjärrstyrning

X
U2
1,2,3,4
A1,A2

= styrning av elvärme
= belysning
= givare
= fastighetsautomation

KASTOR OY
PL 79
Tehtaankatu 15
FIN-11710 RIIHIMÄKI
PUH +358-19-764360

FAX +358-19-721 883

http://www.kastor.fi
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