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1. KASUTUSJUHISED
1.1. Kerisekivide ladumine

Saunakivide ladumisel on suur mõju kerise ohutusele
ja soojendusvõimele.
Tähtis teave saunakivide kohta:
•
Kivide läbimõõt peab olema 5–10 cm.
•
Kasutage ainult nurgelisi lõhestatud saunakive, mis on ette nähtud kasutamiseks kerises.
Peridotiit, oliviin-doleriit ja oliviin on sobivad
kivitüübid.
•
Kergeid, poorseid keraamilisi „kive” ega pehmeid potikive kerises kasutada ei tohi. Nad ei
salvesta kuumutamisel küllaldaselt soojust.
Selle tagajärjeks võib olla kütteelementide kahjustumine.
•
Peske kividelt tolm maha enne nende ladumist
kerisele.

•
•

•

•

Palun pange saunakive asetades tähele:
•
Eesmärgiks on laduda tihe kivide kiht vastu
terasvõre ning laduda ülejäänud kivid lahtiselt.
Tihe kiht hoiab ära kerise ees asuvate materjalide ülekuumenemise otsese soojuskiirguse tõttu.
Ole eriti tähelepanelik nurkades, kus küttekehad
on terasvõrele lähedal. Kerise keskele kivide
ladumine hõredalt võimaldab õhul läbi kerise
voolata, andes tulemuseks leiliruumi ja kerisekivide hea soojenemise.
•
Ärge laske kividel kerisesse kukkuda.
•
Ärge kiiluge kive kütteelementide vahele.
•
Laduge kivid nõnda, et nad toetaks üksteist
selle asemel et toetuda oma raskusega kütteelementidele.
•
Toestage kütteelemendid kividega nii, et elemendid püsiksid vertikaalselt sirgelt.
•
Ärge laduge kõrget kivikuhja kerise peale.
•
Kerise kiviruumi ega kerise lähedusse ei tohi
paigaldada esemeid, mis võivad muuta kerisest
läbi voolava õhu kogust või suunda.

•

•
•
•
•

Joonis 1.

Kerisekivide ladumine
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Katke kütteelemendid kividega täielikult. Katmata kütteelement võib ohtu seada kergesti
süttivad materjalid isegi väljaspool ohutuskaugust.
Veenduge, et kivide tagant ei oleks näha kütteelemente.

1.1.1. Hooldamine
Tänu suurtele temperatuurikõikumistele lagunevad
kerisekivid kasutamisel.
Kivid tuleb vähemalt kord aastas ümber laduda,
või isegi tihemini, kui saun on aktiivses kasutuses.
Samal ajal tuleb kerise põhjalt eemaldada kivikillud
ning vahetada purunenud kivid uute vastu. Seda
jälgides jääb kerise soojendusvõime optimaalseks ja
välditakse ülekuumenemise ohtu.
Pidage eriliselt silmas kivide järk-järgulist kohalevajumist. Vaata, et küttekehad ei jääks
kunagi paljaks. Kõige kiiremini vajuvad kivid kahe
kuu jooksul ladumisest.

1.2. Leiliruumi soojendamine

Kui keris esmakordselt sisse lülitatakse, eraldub nii
küttekehadest kui kividest lõhna. Lõhna eemaldamiseks tuleb leiliruumi tugevasti ventileerida.
Kui kerise võimsus on saunaruumi jaoks sobiv,
võtab õigesti isoleeritud saunaruumil nõutavale pesemiseks sobivale temperatuurile jõudmine aega
umbes ühe tunni ( 2.3.). Kivid kuumenevad leilitemperatuurini reeglina samaaegselt leiliruumiga.
Leiliruumi sobiv temperatuur on 65 kuni 75 °C.

1.3. Kerise kasutamine
•
•

•

•

•

•

Enne, kui Te lülitate kerise sisse, kontrollige
alati, et midagi ei oleks selle kohal või läheduses.
Kui keris esmakordselt sisse lülitatakse,
eraldub nii küttekehadest kui kividest lõhna.
Lõhna eemaldamiseks tuleb leiliruumi tugevasti
ventileerida.
Kui kerise võimsus on leiliruumi jaoks sobiv,
võtab õigesti ehitatud leiliruumil leilivõtmiseks
sobiva temperatuuri saavutamine aega umbes
ühe tunni ( 2.3.).
Kivid kuumenevad leilitemperatuurini reeglina
samaaegselt leiliruumiga. Leiliruumi sobiv
temperatuur on 60 kuni 80 °C.

1.3.1. Kerise mudelid TRC70EE, TRC90EE
Keris on varustatud eraldi juhtpaneeliga. Keris on
•
•
•
•

36

Kui logo taustavalgus ei põle, veenduge et
toide oleks pealülitist (asub toiteploki all) sisse
lülitatud.
Pealülitist toite sisselülitamisel kalibreeritakse
puutepaneel. Kuvatakse teade ”calb”. Ärge
kalibreerimise ajal paneeli puudutage.
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1. Kerise sisse- ja väljalülitamine
2. Kerise viivitusega sisselülitamine
3. Lisaseadme lüliti (nt valgustus) sisse/välja
4. Funktsiooni valiku nupp
5. Väärtuse suurendamine
6. Väärtuse vähendamine
7. Indikaator: Temperatuur
8. Indikaator: Järelejäänud viivituse aeg
9. Indikaator: Järelejäänud tööaeg
10. Indikaator: Sauna niiskuse eemaldamise intervall
11. Indikaator: Paneel lukustatud

Kerise sisselülitamine
Vajutage nuppu 1 (pikk vajutus).

80 C

80 C

22 C

22 C

Esmalt kuvatakse seatud temperatuur,
mille järel lülitub displei praegusele
saunaruumi temperatuurile. Keris hakkab
kohe soojenema.

Seaded
Vajutage nuppu 4.

80 C

80 C

Temperatuur. Reguleerimispiirkond:
40–110 °C.
Vajutage nuppu 4.

4:00

4:00

Järelejäänud tööaeg. Minimaalne väärtus
on 10 minutit. Maksimaalse väärtuse
saab määrata täiendavates seadetes
(1–12 h).
Vajutage väljumiseks nuppu 4.

Keris viivitusega sisse
Vajutage nuppu 2 (pikk vajutus).
Järelejäänud viivitusaja vähenemist
kuvatakse kuni nulli ilmumiseni, seejärel
lülitatakse keris sisse.

Seaded
Vajutage nuppu 4.
Viivitusaeg. Reguleerimispiirkond: 0:10–
18:00 h.
Vajutage nuppu 4.

80 C

80 C

Temperatuur. Reguleerimispiirkond:
40–110 °C.
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Vajutage väljumiseks nuppu 4.

Täiendavad seaded

4:00

4:00

Avage täiendavate seadete menüü,
vajutades nuppe 4, 5 ja 6. (Nõuanne:
vajutage peopesaga paneeli parempoolset
külge.) Hoidke 5 sekundit.
Maksimaalne tööaeg. Tööaja
reguleerimispiirkond: peresaunad 1–6 h,
avalikud saunad korterelamutes 1–12 h.
Pikemate tööaegade jaoks konsulteerige
maaletooja/tootjaga.
Vajutage nuppu 4.

OFF
OFF

Sauna niiskuse eemaldamise intervall.
Valikud: 10/20/30 minutit ja OFF (väljas).
Intervall algab, kui keris välja lülitatakse
või kui seadistatud töötamisaeg möödub.
Intervalli ajal on keris sisse lülitatud
ja saunaruumi temperatuuriks seatud
40 °C. Aja möödumisel lülituvad
seadmed automaatselt välja. Intervalli
saab igal hetkel ka käsitsi peatada,
vajutades nuppu 1. Niiskuse
eemaldamine aitab hoida teie sauna heas
seisukorras.
Vajutage nuppu 4.

0
0

Andurite näitude reguleerimine.
Näitu saab korrigeerida +/-10 ühiku
võrra. Reguleerimine ei mõjuta mõõdetud
temperatuuri väärtust otseselt, vaid
muudab mõõtmiskõverat.
Vajutage nuppu 4.

On
On

Nupu 3 taustvalgustuse saab lülitada
sisse (ON) või välja (OFF).
Vajutage väljumiseks nuppu 4.

Kerise väljalülitamine
Vajutades nuppu 1 kerise töötades,
kuvades, lülitub keris välja..

Lukk sisse/välja
lukustada. Vajutage peopesaga paneeli
parempoolset külge. Hoidke 3 sekundit.

1.4. Leiliviskamine

Õhk saunas muutub kuumenedes kuivaks. Seetõttu
on vaja sobiva õhuniiskuse taseme saavutamiseks
vaja leili visata. Kuumuse ja auru mõju inimestele
on erinev – eksperimenteerides leiate endale kõige
paremini sobivad temperatuuri ja niiskuse tasemed.
Saate kuumuse olemust reguleerida pehmest teravani, visates vett kas kerise esiküljele või otse
kivide peale.
38

RU

ET

Vee omadus

Mõju

Soovitus

Orgaanilise aine sisaldus

Värvus, maitse, sadestub

<12 mg/l

Rauasisaldus

Värvus, lõhn, sadestub

<0,2 mg/l

Karedus: kõige olulisemad ained on mangaan
(Mn) ja lubi, st kaltsium (Ca)

Sadestub

<0,05 mg/l
Ca: <100 mg/l

Kloorivesi

Oht tervisele

Kasutamine keelatud

Merevesi

Kiire korrodeerumine

Kasutamine keelatud

Tabel 1.

Nõuded vee kvaliteedile

Leilikulbi maksimaalne maht olgu 0,2 liitrit. Korraga kerisele heidetav vee kogus ei tohi ületada
0,2 liitrit, sest kui kividele valada liiga palju vett korraga, aurustub ainult osa sellest, kuna ülejäänu paiskub
keeva vee pritsmetena saunaliste peale. Ärge kunagi
visake leili, kui keegi viibib kerise vahetus läheduses,
sest kuum aur võib nende naha ära põletada.
Kerisele visatav vesi peab vastama puhta majapidamisvee nõuetele (tabel 1). Vees võib kasutada
vaid spetsiaalselt sauna jaoks mõeldud lõhnaaineid.
Järgige juhiseid pakendil.

1.5. Soovitusi saunaskäimiseks
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Alustage enda pesemisest.
Jääge sauna niikauaks, kui tunnete end mugavalt.
Unustage kõik oma mured ning lõdvestuge.
Vastavalt väljakujunenud saunareeglitele ei tohi
häirida teisi valjuhäälse jutuga.
Ärge tõrjuge teisi saunast välja ülemäärase
leiliviskamisega.
Jahutage oma ihu vajadust mööda.
Kui olete hea tervise juures, võite minna saunast väljudes ujuma, kui läheduses on veekogu
või bassein.
Peske end peale saunaskäimist põhjalikult.
Puhake enne riietumist ning laske pulsil normaliseeruda. Jooge vett või karastusjooke oma
vedelikutasakaalu taastamiseks.

1.6. Hoiatused
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Pikka aega leiliruumis viibimine tõstab keha
temperatuuri, mis võib olla ohtlik.
Hoidke eemale kuumast kerisest. Kivid ja kerise
välispind võivad teid põletada.
Hoidke lapsed kerisest eemal.
Ärge lubage lastel, vaeguritel või haigetel omapäi saunas käia.
Konsulteerige arstiga meditsiiniliste vastunäidustuste osas saunaskäimisele.
Konsulteerige oma kohaliku lastearstiga laste
saunaviimise osas.
Olge leiliruumis liikudes ettevaatlik, sest lava ja
põrand võivad olla libedad.
Ärge kunagi minge sauna alkoholi, kangete
ravimite või narkootikumid mõju all.
Ärge magage kunagi kuumas saunas.
Mereõhk ja niiske kliima võib kerise metallpinnad rooste ajada.
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Ärge riputage riideid leiliruumi kuivama, see
võib põhjustada tuleohtu. Ülemäärane niiskus
võib samuti kahjustada elektriseadmeid.

•

1.6.1. Sümbolite tähendused.
Loe paigaldusjuhendist.
Ära kata

1.7. Probleemide lahendamine

Kogu hooldus tuleb lasta läbi viia asjatundlikul
hoolduspersonalil.

E1
•
•

E2
•
•

E3
•
•

E9
•

•

•
•
•

Temperatuurianduri mõõteahel on katkenud.
Kontrollige temperatuurianduri punast ja kollast
juhet ning nende ühendusi vigade suhtes (vt
joonis 5).
Temperatuurianduri mõõteahel on lühises.
Kontrollige temperatuurianduri punast ja kollast
juhet ning nende ühendusi vigade suhtes (vt
joonis 5).
Ülekuumenemiskaitse mõõteahel on katkenud.
Vajutage ülekuumenemiskaitse lähtestusnuppu
( 3.5.). Kontrollige temperatuurianduri sinist ja
valget juhet ning nende ühendusi (vt. joonis 5)
vigade suhtes.
Ühendusviga süsteemis. Lülitage toide
pealülitist välja. Kontrollige andmekaablit,
anduri kaablit/kaableid ja nende ühendusi.
Lülitage toide sisse.

Keris ei kuumene.
•
Veenduge, et kerise automaatkaitse oleks
sisselülitatud.
•
Veenduge, et ühenduskaabel oleks ühendatud.
•
Veenduge, et keris on juhtpaneelist seadistatud
leiliruumi hetketemperatuurist kõrgemale
temperatuurile.
•
Veenduge, et ülekuumenemiskaitse ei oleks
rakendunud.

•

•
•
•
•
•
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Saunaruum soojeneb aeglaselt. Kerisekividele
visatud vesi jahutab need kiiresti maha.
•
Veenduge, et kerise automaatkaitse oleks
sisselülitatud.
•
Veenduge, et kerise töötamisel hõõguks kõik
kütteelemendid.
•
Seadke juhtpaneelist temperatuur kõrgemaks.
•
Veenduge, et kerise võimsus oleks piisav
( 2.3.).
•
Kontrollige saunakive ( 1.1.).
•
Veenduge, et leiliruumi ventilatsioon toimiks
õigesti ( 2.2.).
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Saunaruum soojeneb kiiresti, kuid kivide
temperatuur jääb ebapiisavaks. Kividele visatud
vesi voolab maha.
•
Seadke juhtpaneelist temperatuur madalamaks.
•
Veenduge, et kerise võimsus ei oleks liiga suur
( 2.3.).
•
Veenduge, et leiliruumi ventilatsioon toimiks
õigesti ( 2.2.).

•
•

•
•

•

Voodrilaud või muu materjal kerise lähedal
tumeneb kiiresti.
•
Veenduge ohutuskauguste nõuetest
kinnipidamises ( 3.2.).
•
Veenduge, et kivide vahelt ei oleks näha
kütteelemente. Kui kütteelemente on kivide
vahelt näha laduge kivid uuesti nii, et
küttekehad oleksid täielikult kaetud ( 1.1.).
•
Vt ka lõiku 2.1.1.
Kerisest tuleb lõhna.
•
Vt lõik 1.2.
•
Kuum keris võib võimendada õhuga segunenud
lõhnasid, mida siiski ei põhjusta saun ega keris.
Näited: värv, liim, õli, maitseained.

•
•

Kerisest kostab helisid.
•
Juhuslike paukude põhjuseks on tõenäoliselt
kivide pragunemine kuumuse tõttu.
•
Kerise osade soojuspaisumine võib põhjustada
kerise soojenemisel helisid.

•
•
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2. SAUNARUUM
2.1. Saunaruumi konstruktsioon

A
F

E
D

B

A
G

C

Joonis 2.

A. Isolatsioonvill, paksus 50–100 mm. Saunaruumi tuleb hoolikalt isoleerida, et kerise võimsust
saaks huida madalamal tasemel.
B. Niiskuskaitse, nt alumiiniumpaber. Paberi läikiv
külg peab jääma sauna poole. Katke vahed
alumiiniumteibiga.
C. Niiskustõkke ja paneeli vahele peab jääma umbes 10 mm ventilatsioonivahe (soovitatav).
D. Kerge 12–16 mm paksune puitpaneel. Kontrollige
enne panelide paigaldamist elektrikaableid ja seinade
tugevdusi, mida on vaja kerise ja saunalava jaoks.
E. Seina ja laepaneeli vahele peab jääma umbes
3 mm ventilatsioonivahe.
F. Sauna kõrgus on tavaliselt 2100–2300 mm.
Miinimumkõrgus sõltub kerisest (vt tabel 2).
Vahe saunalava ülemise astme ja lae vahel ei
tohiks ületada 1200 mm.
G. Kasutage keraamilisest materjalist valmistatud
põrandakatteid ja tumedat vuugisegu. Kerisekividest pärit peened osakesed ja mustus saunavees võivad tekitada plekke ja/või kahjustusi
õrnematele põrandakatetele.
Tähelepanu! Uurige tuleohutuse eest vastutavatelt
ametivõimudelt, milliseid kaitseplaadi osasid saab isoleerida. Kasutusel olevaid korstnaid ei tohi isoleerida.
Tähelepanu! Kergemad kaitsekatted, mis on paigaldatud otse seinale või lakke, võivad olla süttimisohtlikud.

•
•
•
•
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2.1.1. Saunaruumi seinte mustenemine
See on täiesti normaalne, et saunaruumi puitpinnad
muutuvad ajajooksul mustemaks. Mustenemist võivad kiirendada
•
päikesevalgus
•
kuumus kerisest
•
seina kaitsevahendid (kaitsevahenditel on kehv
kuumusetaluvus)
•
kerisekividest pärit peened osakesed, mis suurendavad õhuvoolu.
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2.2. Saunaruumi ventilatsioon

Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunni
jooksul. Joonis 3 näitab erinevaid saunaruumi ventilatsiooni võimalusi.

180°

min.
500 mm

min.
500 mm

360°

D

min. 1000 mm

B

Joonis 3.

A. Õhu juurdevoolu ava. Mehaanilise õhu väljatõmbe kasutamisel paigutage õhu juurdevool
kerise kohale. Gravitatsioon-õhuväljatõmbe
kasutamisel paigutage õhu juurdevool kerise
alla või kõrvale. Õhu juurdevoolutoru läbimõõt
peab olema 50–100 mm. Ärge paigaldage õhu
juurdevoolu nii, et õhuvool jahutaks temperatuuriandurit (vt temperatuurianduri paigaldusjuhiseid juhtimiskeskuse paigaldusjuhistest)!
B. Õhu väljatõmbeava. Paigaldage õhu väljatõmbeava põranda lähedale, kerisest võimalikult
kaugele. Õhu väljatõmbetoru läbimõõt peaks
olema õhu juurdevoolutorust kaks korda suurem.
C. Valikuline kuivatamise ventilatsiooniava (suletud kütmise ja saunaskäigu ajal). Sauna saab
kuivatada ka saunaskäigu järel ust lahti jättes.
D. Kui õhu väljatõmbeava on pesuruumis, peab
saunaruumi ukse all olema vähemalt 100 mm
vahe. Mehaanline väljatõmbeventilatsioon on
kohustuslik.

2.3. Kerise võimsus

Kui seinad ja lagi on kaetud paneelidega ja paneelide
taga on piisav isolatsioon, määrab kerise võimsuse
sauna ruumala. Isoleerimata seinad (telliskivi, klaasplokk, klaas, betoon, põrandaplaadid, jne.) suurendavad kerise võimsuse vajadust. Lisage 1,2 m³ sauna ruumalale iga isoleerimata seina ruutmeetri kohta. Näiteks 10 m³ saunaruum, millel on klaasuks,
vastab 12 m³ saunaruumi võimsuse vajadusele. Kui
saunaruumil on palkseinad, korrutage sauna ruumala 1,5-ga. Valige õige kerise võimsus tabelist 2.

2.4. Saunaruumi hügieen

Saunaskäimisel tuleb kasutada saunalinasid, et takistada higi sattumist saunalava istmetele.
Sauna istmeid, seinu ja põrandat tuleb korralikult
pesta vähemalt üks kord kuue kuu jooksul. Kasutage küürimisharja ja saunapuhastusvahendit.
Pühkige tolm ja mustus keriselt niiske lapiga. Eemaldage keriselt katlakivi plekid 10 % sidrunhappe
lahusega ning loputage.
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3. PAIGALDUSJUHIS
3.1. Enne paigaldamist

Enne kerise paigaldamist tutvuge hoolikalt selle paigaldusjuhendiga. Kontrollige järgmisi punkte:
•
Kas kerise võimsus ja tüüp on leiliruumile sobivad? Järgige tabelis 2 toodud parameetreid.
•
Kas toitepinge on kerisele sobiv?
•
Asukoht on kerise jaoks sobiv ( 3.2.).
Tähelepanu! Leiliruumi tohib paigaldada ainult ühe
elektrikerise.

•

•
•

Keris

Võimsus

Mõõdud
Laius/sügavus/kõrgus

Leiliruum
Mass

Maht

Kõrgus

2.3.!

TRC70EE
TRC90EE
Tabel 2.

kW
6,8
9,0

mm

kg

max. kg

330/330/1100
330/330/1100

15,3
16,3

50
50

³
min. m³
6
8

max. m³
10
14

min. mm
1900
1900

Paigalduse üksikasjad

3.2. Asukoht ja ohutuskaugused
•

•

Minimaalsed ohutuskaugused on toodud joonisel 4.
•
On äärmiselt tähtis, et kerise paigaldamisel
peetaks kinni nendest mõõtudest. Ettekirjutuste
eiramine põhjustab tulekahju riski.
•
Kuumad kivitükid võivad kerisest põrandale
kukkudes kahjustada põrandakattematerjali
või põhjustada süttimisohtu. Kerise ümbruse
põrandakate peab olema kuumuskindlast
materjalist.

3.3. Elektriühendused

•

•

•
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Kerise võib vooluvõrku ühendada vaid professionaalne elektrik, järgides kehtivaid eeskirju.
•
Keris ühendatakse poolstatsionaarselt ühenduskarpi (joonis 5: B) leiliruumi seinal. Ühenduskarp peab olema pritsmekindel, ning selle maksimaalne kõrgus põrandast ei tohi olla suurem
kui 500 mm.
•
Ühenduskaabel (joonis 5: A) peab olema kummiisolatsiooniga H07RN-F tüüpi kaabel või
samaväärne. Tähelepanu! Termilise rabenemise
tõttu on kerise ühenduskaablina keelatud kasutada PVC-isolatsiooniga kaablit.
•
Kui ühendus- ja paigalduskaablid on kõrgemal
kui 1 000 mm leiliruumi põrandast või leiliruumi
seinte sees, peavad nad koormuse all taluma
vähemalt 170 °C (näiteks SSJ). Põrandast
kõrgemale kui 1 000 mm paigaldatud elektriseadmestik peab olema lubatud kasutamiseks
temperatuuril 125 °C (markeering T125).
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TRC70EE
TRC90EE

min. mm
C
D

A

B

100
100

800
800

20
20

430
430

A

C

D

A

Ohutuskaugused (kõik mõõtmed millimeetrites)

B

5x

max. 500

Joonis 4.

A
A

B

6,8

5 x 1,5

3 x 10

9,0

5 x 2,5

3 x 16

Võimsus

Ñèíèé/Sinine
Áåëûé/Valge
êðàñíûé/Punane
Æåëòûé/Kollane

Êàáåëü óïðàâëåíèÿ
Andmekaabel

Ñåòåâîé
âûêëþ÷àòåëü
Pealüliti

Óïðàâëåíèå ýëåêòðîíàãðåâîì
Elektroonilise kütte juhtimine
Cîåäèíèòåëüíàÿ
êîðîáêà
Harutoos

Äàò÷èê òåìïåðàòóðû
Temperatuuriandur

Ïðåäîõðàíèòåëü äëÿ ýëåêòðîííîé ïëàòû (Èíåðöèîííûé)
Elektroonilise kaardi kaitse (Aeglane)
Ïðåäîõðàíèòåëü ðåëå íàãðóçîê
(Êåðàìè÷åñêèé, èíåðöèîííûé ïðåäîõðàíèòåëü)
Relee väljundite kaitse (Keraamiline, aeglane)

Óñòðîéñòâî çàùèòíîãî
îòêëþ÷åíèÿ
Lekkevoolukaitse

Ýëåêòðîïèòàíèå
Toite pinge

Joonis 5.

Îñâåùåíèå (äîïîëíèòåëüíî)
Valgustus (valikuline)

Elektriühendused
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•

•

Peale vooluvarustuse ühendusklemmide on
TRC70EE/TRC90EE-kerised varustatud ühendusega (P), mis võimaldab kütmist juhtida (joonis
5). Sisselülitamisel antakse toitepinge juhtimine
keriselt edasi. Kütmise juhtimise kaabel on toodud otse kerise ühenduskarpi ning sealt kerise
terminaaliblokki piki sama jämedusega kummiisolatsiooniga kaablit, mis ühenduskaabelgi.

3.3.1. Temperatuurianduri paigaldamine
Paigaldage andur sauna seinale, nagu näidatud joonisel 6. Ühendage anduri kaabel kerise klemmiga
vastavalt värvidele.
Ärge paigaldage saunaruumi õhu juurdevoolu
temperatuurianduri lähedusse. Õhuvool ventilatsiooniava lähedal jahutab andurit, mis annab juhtimiskeskusele ebatäpseid temperatuuri näitusid.
Selle tulemusena võib keris üle kuumeneda. Ventilatsiooniava minimaalne kaugus andurist (joonis 3):
•
igasuunaline ventilatsiooniava: 1 000 mm
•
andurist eemale suunatud ventilatsiooniava:
500 mm
Andur tuleb paigaldada käesolevates juhistes
määratud kohta (joonis 6). Kui minimaalne kaugus
ei ole tagatud, tuleb ventilatsiooni muuta.

•
•

100

100

Joonis 6.

Anduri paigaldamine (kõik mõõtmed millimeetrites)

3.3.2. Juhtpaneeli paigaldamine
Juhtpaneel on pritsmekindel ja väikese tööpingega.
Paneeli võib paigaldada pesu- või riietusruumi või
eluruumidesse. Kui paigaldada see leiliruumi, peab
see olema vähemalt minimaalsel ohutuskaugusel
kerisest ning maksimaalselt 1 meetri kõrgusel põrandast. Joonis 7.
Kaablitorud (ø 30 mm) seinas võimaldavad teil
juhtpaneeli ühendusjuhtme seina sisse peita –
vastasel korral on see seina pinnal.
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A 1.

2.

3.

ø4 x 30

min. 100 mm

B

1.

2.
ø4 x 30

46

20

3.

min.
ø 30

46
56

147
140

Joonis 7.

Juhtpaneeli paigaldamine (kõik mõõtmed millimeetrites)

3.3.3. Elektrikerise isolatsioonitakistus
Elektripaigaldise lõplikul kontrollimisel võib kerise
isolatsioonitakistuse mõõtmisel avastada “lekke”.
Selle põhuseks on, et kütteelementide isolatsioonimaterjal on imanud endasse õhust niiskust (säilitamine, transport). Pärast kerise paari kasutust see
niiskus kaob.
Äravool jahutaks temperatuuriandurit.

3.4. Kerise paigaldamine

Vt joonis 8.
1. Ühendage kaablid kerisega ( 3.3.).
2. Asetage keris kohale ja reguleerige see reguleeritavate jalgade abil loodi.
3. Kinnitage keris kinnituskruvidega (2 tk) seinakülge.

3.5. Ülekuumenemise kaitse tagastamine

Andurikarp sisaldab temperatuuriandurit ja ülekuumenemiskaitset. Kui temperatuur anduri ümbruses
tõuseb liiga kõrgele, katkestab ülekuumenemiskaitse
kerise toite. Ülekuumenemiskaitse lähtestamine on
näidatud joonisel 9.
Enne nupu vajutamist tuleb kindlaks teha rakendumise põhjus.
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1.

2.

3.3.

3.

Joonis 8.

Kerise paigaldamine

Joonis 9.

Ülekuumenemise kaitse tagastamise nupp
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4. VARUOSAD

1 2

4

6

5

3

5m

7
8

1
2
3
4
5
6
7

8

(125 °C)

Kütteelement 2260 W x 3
Kütteelement 3000 W x 3
Temperatuuriandur (125 °C)
Trükkplaat
Juhtpaneel
Paigaldusäärik
Andmekaabli pikendus 10 m
(lisavarustus)
Andmekaabel 5 m (valikuline)
Andmekaabel 1,5 m (valikuline)
Andmekaabel 10 m (valikuline)
Pealüliti

10 m

TRC70EE ZRH-720
TRC90EE ZSE-259
WX248
WX600
WX601
ZVR-653
WX313
WX311
WX312
WX315
ZSK-684

Soovitame kasutada vaid valmistajatehase originaal varuosasid.
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Dimensions

Ota yhteyttä:

Contact us:

