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Saunum saunan ilmastointilaitteen 
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja: Saunum Saunas OÜ  
Osoite: Järvevana tee 7b  
10132 Tallinn Harjumaa  

todistaa täten, että tuote: 

Saunum H-1/6 ja Saunum H-1/9

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus todistaa täten, että tuotteet Saunum 
Premium Set H-1/6 ja Saunum Premium Set H-1/9 täyttävät seuraavien Euroopan 

yhteisön direktiivien määräykset sillä edellytyksellä, että asennus on suoritettu 
laitteiden valmistajan laatiman asennusohjeen ja standardin EN 60 204-1 “ 

Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset asettamat 
vaatimukset:  

Konedirektiivi 2006/42/EY 
Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU 

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2014/30/EU 

Alle kirjoittanut: Andrus Vare 
Asema: Hallituksen jäsen 

Kaupunki: Tallinna
Päivämäärä: 27.03.2019  
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Saunum Saunas OÜ onnittelee innovatiivisen 
saunan ilmastointilaitteen 

hankinnan johdosta!
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TURVALLISUUSOHJEET

Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai huoltohenkilökunnalle sekä saunan ilmastointilaitteen asennuksen toteuttavalle sähköasentajalle. 
Ohje on annettava ilmastointilaitteen asennuksen jälkeen omistajan tai huoltohenkilökunnan haltuun. Saunum saunan ilmastointilaitetta H-1 
( jäljempänä „saunan ilmastointilaite “) ei saa käyttää ennen asennus- ja turvallisuusohjeen perusteellista lukemista.
Saunan ilmastointilaite on tarkoitettu löylyhuoneen 60-95°C lämpötilaan ja löylyhuoneen sisäilmaston tasoittamiseen löylyn heittämisen aikana. 

Saunan ilmastointilaitteen käyttö muuhun tarkoitukseen on kiellettyä.

HUOM! Saunan ilmastointilaite vaatii sähköverkkoon liittämistä varten sähkökiukaiden ohjaamiseen tarkoitetun ohjauskeskuksen. Ohjauskeskuksen on 
täytettävä saunan kiukaan tehon mukaiset vaatimukset, kts. Taulukko 1.(sivu 16).

Ohjauskeskuksen tehon on oltava riittävä saunan ilmastointilaitteen tuulettimen ohjaamiseen ja siinä olisi suosituksena oltava erillinen toiminto kiukaan ja saunan 
ilmastointilaitteen tuulettimen samanaikaisesti päältä pois kytkemiseen. Onnittelemme innovatiivisen saunan ilmastointilaitteen hankkimisen 
johdosta!  

Laitteen mahdollisimman kestävän käytön kannalta on tärkeää varmistaa, että löylyhuoneen lämpötila laitteen alaosan korkeudessa ei kohoaisi yli 80°C. 
Tämän rajan ylittäminen aiheuttaa ylikuumentumissuojan laukeamisen ja tuuletin pysähtyy; kun lämpötila laskee laukeamislämpötilan alapuolelle, tuuletin 
käynnistyy uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta sallitun käyttölämpötilan ylittämisen aiheuttamista vaurioista. 

Takuu

• Saunan ilmastointilaitteen takuuaika perhesaunassa on kaksi (2) vuotta.

• saunan ilmastointilaitteen takuuaika yleiskäytössä olevassa saunassa on yksi (1) vuosi.

• takuu ei kata toimintahäiriöitä, joiden aiheuttajana on ollut asennus-, käyttö- tai huolto-ohjeiden laiminlyönti.

• takuu ei kata vaurioita, joiden aiheuttajana on valmistajan antamista suosituksista poikkeavien kiukaankivien ja suolapallojen käyttö.

• Takuu ei kata lämmityselementtejä eikä suolapalloja. 
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1. KÄYTTÖOHJEET

1.1 Löylyhuoneen lämmittäminen

Enne saunan ilmastointilaitteen ensimmäistä käyttökertaa on varmistettava:

• Sähköliitäntöjen vaatimustenmukaisuus
• Syöttöjännitteen vastaavuus saunan ilmastointilaitteen sallittuja nimellisarvoja
• Maadoitusjohdon (PE) kunto
• Saunan ilmastointilaitteen kotelon kiinnitykset
• Saunan ilmastointilaitteen seinäkiinnitys
• Ylivirtasuojien kunto/olemassaolo
• Tuulettimen roottorin esteetön pyöriminen
• Asennuksen aikana käytettyjen työkalujen ja materiaalijäämien poistaminen
• saunan ilmastointilaitteen kotelosta 

Saunan ilmastointilaitteen käynnistämisen yhteydessä varmistetaan:

• Ilmavirran suunta – ilman sisäänotto ylhäältä ja poistaminen alemmasta aukosta 
• Epätavallisen melun ja tärinän puuttuminen tuulettimen toimiessa 

Saunan ilmastointilaitteen ensimmäisen kerran käynnistämisen aikana haihtuu vastuksista ja kivistä ominaishajua. Hajun poistamiseen on löylyhuonetta tuuletettva. 
Kun kiukaan teho vastaa löylyhuoneen tilavuutta, kuluu asianmukaisesti eristetyn löylyhuoneen sopivan lämpötila saavuttamiseen 45-90 minuuttia.

Kivet kuumenevat löylylämpötilaan normaalisti samanaikaisesti löylyhuoneen kanssa. Jotta lauteiden lämpötila ei kohoaisi liian korkealle ja energian kulutus pienesi, 
käynnistä saunan ilmastointilaitteen tuuletin hetkeä ennen löylyhuoneeseen astumista. Saunumin suosittelema saunomislämpötila on 65 - 80 ° C.

1.2. Saunan ilmastointilaitteen käyttäminen

Huomio! Ennen saunan ilmastointilaitteen päälle kytkemistä varmista, aina, että sen lähellä tai päällä ei ole vieraita esineitä. 

Saunan ilmastointilaitteen malli Saunum H-1 lämpötilan ja toiminnan ohjaaminen tapahtuu erillisellä ohjauskeskuksella. 

• LAITTEEN SUORAAN SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN ON KIELLETTYÄ!
• Saunan ilmastointilaitetta ei saa käyttää, jos sen kotelon osia on irrotettu ja/tai sen sähköliitäntöjä o muutettu. 
Lasten ei saa antaa käsitellä saunan ilmastointilaitetta eikä leikkiä sillä.
• Saunan ilmastointilaitteen päälle ja päältä pois kytkemiseen on noudatettava käytettävän ohjauskeskuksen käyttöohjetta.

Huomio! Varmista aina, että saunan ilmastointilaite olisi saunan käytön jälkeen kytketty pois päältä, lämmitys on päättynyt ja tuuletin pysähtynyt.
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1.2.1. Lämpötilan asettaminen

HUOM! Suosituksena on sammuttaa saunan ilmastointilaitteen ilman kiertämisen varmistava tuuletin löylyhuoneen lämmittämisen ajaksi.

Tässä tapauksessa sauna lämpenee nopeammin ja myöskään lauteet eivät kuumene lämmittämisen aikana liikaa. Saunan käyttäjän kannalta parhaat 
asetukset löytyvät kokeilemalla.Aloita kokeilut alhaisemmasta lämpötilasta ja pienemmästä ilmavirtauksen nopeudesta. Kun lämpötila nousee saunomisen aikana 
löylyhuoneessa liian korkealle, vähennä löylyhuoneen maksimilämpötilaa tai laske saunan ilmastointilaitteen tuulettimen nopeutta.

A. Hormin suoja

B. Hormi 

D. Hormin sokkeli

Kuva 1: Saunan ilmastointilaitteen osat

C. Kivitila C. Kivitila

F.  Löylyilman jäähdytyspelti
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1.2.2. Saunan sisäilmaston säätäminen

Laitteen aiheuttamaa ilman kiertämisen määrää säädetään saunan ilmastointilaitteen alaosassa laitteen etusivussa olevasta vääntökytkimestä. Kytkimessä on 
4 asentoa, sitä voidaan kääntää myötä- ja vastapäivään. Kytkimen painikkeessa olevan viivan osoittaessa vasemmalle on saunan ilmastointilaitteen tuuletin 
sammutettu, ilmavirtauksen nopeus kiihtyy, kun kytkintä käännetään, nopeusasteita on 3. Löylyilman lämpötilan säätämiseen on saunan ilmastointilaitteen kivitilan 
takana hormisokkelin vasemmalla sivulla löylyilman jäähdytyspelti (Kuva 1). Suositus on, että tämä pelti pidetään 1/3 pituudelta auki, tällainen säätö on sopiva 
melkein kaikissa tapauksissa. Jos haluat jäähdyttää löylyhöyryä lisää, avaa peltiä vähitellen.

1.2.3. Himalajan suolanpallojen käyttäminen

Saunan ilmastointilaitteen varustukseen kuuluvat Himalajan suolan pallot. Suolapallojen käyttäminen laitteessa riippuu käyttäjän mieltymyksistä eikä vaikuta 
laitteen perustoimintoihin. Kun saunan ilmastointilaitteen kanssa käytetään suolapalloja, on pallot laitettava ilman poistosäleikön ja tuulettimen välissä oleviin pesiin 
siten, että ne eivät estäisi tuulettimen vapaata pyörimistä. Suolapallojen asentamiseen tai poistamiseen irrotetaan ensin ilman poistoaukon säleikkö ja suolapallot 
laitetaan pesiin (Kuva 5, sivu 24). Jos suolapallot joutuvat tuulettimen koteloon, laitetta ei saa käynnistää! Suolapallojen asentamisen tai poistamisen jälkeen laiteta-
an poistoaukon säleikkö takaisin paikoilleen.

HUOM! Saunan ilmastointilaitetta ei saa käyttää, jos suojasäleikkö ei ole paikoillaan!
HUOM! Jos laitteessa käytetään muun valmistajan suolapalloja, takuu raukeaa.

1.3. Löylyn heittäminen

Ilma saunassa kuivuu lämmittämisen seurauksena. Siksi on sopivan kosteuspitoisuuden saavuttamisen heitettävä löylyjä. Lämmön ja höyryn vaikutus ihmiseen on 
erilaista, kokeilemassa SAUNUMin ilmastointilaitteen erilaisia asetuksia löydätte parhaan lämpötilan ja kosteustasapainon yhdistelmän.

Huomio! Löylykauhan maksimitilavuus ei saa ylittää 0,2 litraa. Jos kiviin heitetään kerralla liian paljon vettä, siitä höyrystyy vain osa ja höyrystymättä jäänyt 
vesi paiskautuu kiehuvan veden pisaroina saunojien päälle. Älä koskaan heitä löylyä, jos joku on kiukaan lähellä, sillä kuuma höyry saattaa 
aiheuttaa palovammoja. 

Huomio! Kiukaaseen heitettävän veden ominaisuuksien pitää vastata puhtaan talousveden ominaisuuksia. Veteen voi lisätä saunaan tarkoitettuja aromiaineita. 
Noudata pakkauksessa olevia ohjeita.

HUOM! Saunan ilmastointilaitteen aukkoihin ei saa vettä heittää!
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1.4. Varoitukset

• Pitkäkestoinen oleskelu löylyhuoneessa nostaa kehon lämpötilaa ja saattaa olla vaarallista.

• Varo kuuman kiukaan koskettamista. Kivet ja kiukaan ulkopinta saattavat olla polttavan kuumia.

• Älä anna lasten oleskella kiukaan lähellä.

• Älä anna lasten, ikäihmisten tai sairaiden ihmisten oleskella omin päin löylyhuoneessa.

• Kysy lääkäriltä neuvoja saunomisen mahdollisten terveyshaittojen osalta. 

• Kysy lääkäriltä neuvoja suolahoidon mahdollisten terveyshaittojen osalta. 

• Varmista, että sinulla ei ole suolahoidon suhteen allergiaa. Saunum ei ota vastuuta suolahoidon mahdollisista sivuvaikutuksista.

• Kysy lastenlääkäriltä neuvoja lasten saunomisen mahdollisten terveyshaittojen osalta.
 
• Ole löylyhuoneessa liikkuessa varovainen, sillä lauteet ja lattia saattavat olla liukkaita.

• Älä koskaan sauno alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisen.

• Älä koskaan nuku kuumassa löylyhuoneessa.

• Meri-ilma ja kostea ilmasto saattavat aiheuttaa kiukaan metallipintoihin oksidikerroksen (ruosteen). Varmista, että saunatilassa olisi riittävä ilmanvaihto. 
Saunum ei ota vastuuta suolan laitteisiin ja tekniikkaan aiheuttamista suolavaurioista. Tarvittaessa pyydä neuvoja asiantuntijalta.

Älä ripusta vaatteita kuivumaan löylyhuoneeseen kuivama, ne saattavat aiheuttaa palovaaran. Ylimääräinen kosteus saattaa vaurioittaa sähkölaitteita.
Älä jätä saunan ilmastointilaitetta pyörimään pitemmäksi aikaa, se nostaa lauteiden lämpötilan liian korkeaksi ja aiheuttaa ylimääräistä 
energiankulutusta.

1.5. Ongelmien ratkaiseminen

Huomio! Huoltotoimenpiteet teetetään pätevällä huoltohenkilökunnalla. Jos sauna ilmastointilaitteessa ilmenee ongelmia, on sen käyttö välittömästi 
keskeytettävä ja annettava Saunumin valtuuttaman huoltoasiantuntijan tarkistaa laitteen kunto.

Saunan ilmastointilaite ei lämmitä eikä puhalla ilmaa.
• Varmista, että kiukaan sulakkeet ovat toimintakunnossa.
• Varmista, että liitäntäkaapeli on asianmukaisesti yhdistetty.
• Laita saunan ilmastointilaite päälle.
• Nosta löylyhuoneen maksimilämpötilan.
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Löylyhuone lämpenee hitaasti. Kiviin heitetty vesi jäähdyttää kivet nopeasti.

• Varmista, että saunan ilmastointilaitteen ilman kiertämisen varmistava tuuletin olisi saunan lämmittämisen aikana sammutettuna.
• Varmista, että saunan ilmastointilaitteen sulakkeet ovat toimintakunnossa.
• Varmista, että saunan ilmastointilaitteen toimiessa ovat kaikki vastukset lämmenneet (hehkuvina).
• Nosta käytettävän ohjauslaitteen avulla saunan maksimilämpötilaa.
• Varmista, että kiukaan teho olisi riittävä.
• Tarkistaa kiukaankivet. Liian tiiviisti ladotut kivet, kivien ajan mittaan tiivistyminen tai alemmas painuminen kivitilassa tai väärä kivityyppi saattavat estää riittävän 
ilmankierron kiukaan läpi ja sen johdosta pitkittää saunan lämpenemisaikaa.
• Varmista saunatilan ilmanvaihdon säätöjen sopivuus.

Saunatila lämpenee nopeasti, mutta kivien lämpötila ei nouse riittävän korkealle. Kiviin heitetty vesi valuu pois.

• Varmista, että kiukaan teho ei olisi liian suuri. Jos kiukaan teho on löylyhuoneen kannalta liian suuri, oikein eristetyn löylyhuoneen lämpötilan nouseminen sopivalle 
tasolle vie 45-90 minuuttia.
• Varmista saunatilan ilmanvaihdon oikeat säädöt.
• Laske saunan ilmastointilaitteen tuulettimen nopeutta.

Paneeli tai muu materiaali kiukaan lähellä tummenee nopeasti.

• Varmista turvallisten etäisyyksien noudattaminen.
• Tarkista saunakivet. Liian tiiviisti ladotut kivet, niiden painuminen ja tiivistyminen ajan mittaan tai väärin valittu kivityyppi saattavat estää riittävän ilmavirran 
kiukaan läpi ja aiheuttaa ympäröivien materiaalien kuumentumisen.
• Varmista, että vastukset eivät näkyisi kivien välistä. Jos vastukset ovat osittain näkyvissä, sijoita kivet siten, että vastukset olisivat kokonaan kivien peitossa.
HUOM! Liian harvaan ladotut kivet aiheuttavat vastusten ylikuumentumisen ja huonontavat löylyhuoneen sisäilmastoa. Palovaara!

Löylyhuoneen puupinnat tummuvat ajan mittaan luonnostaan.

Tummumista saattavat nopeuttaa:
• Auringonvalo
• Kiukaan aiheuttama kuumuus
• Seinän suoja-aineet (suoja-aineiden lämmönkestävyys ei ole kovin hyvä) 
• kiukaankivistä syntynyt hienoaines.

Kiukaasta tulee hajua.

• Katso kohta 1.1.
• Kuuma kiuas saattaa tehostaa ilmaan sekoittuneita hajuja, jotka eivät ole lähteneet saunasta tai kiukaasta. 
Hajuaineita sisältävät mm. maalit, liimat, öljy, erilaiset yrtit jne.
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Saunan ilmastointilaitteesta kuuluu melua.

• Tuulettimen toimiessa kuuluu jonkin verran melua. Jos melu ei ole tasaista ja/tai siihen liittyy metallinen kaiku, tuuletin tarvitsee todennäköisesti huoltoa tai 
korjausta. Varmista, että tuulettimen ilmanottoaukoissa ei olisi vieraita esineitä. Kokeile uudestaan, laittamalla tuulettimen nopeus pienemmälle.
• Satunnaisten paukahdusten todennäköisenä syynä on kivien halkeaminen kuumuuden vaikutuksesta.
• Kiukaan osien lämpölaajentuminen saattaa aiheuttaa ääntä kiukaan lämmetessä.

1.6. Kiuaskiven laittaminen kiukaaseen (kuva 6, sivu 25)

Kivien sijoittamisella on suuri vaikutus kiukaan toimintaan.
Tärkeät tiedot:
• Kivien halkaisijan tulee olla 5-8 cm.
• Käytä vain kiukaissa käytettäväksi tarkoitettuja kiuaskiviä. Sopivat kivilajit ovat peridotiitti, oliviini -doleriitti ja oliviini.
• Kevyitä, huokoisia keraamisia ”kiviä” tai muita pehmeitä kivilaatuja ei saa kiukaassa käyttää. Ne eivät tallenna kuumennettaessa riittävästi lämpöä ja saattavat 
sen johdosta aiheuttaa vastusten vaurioitumisen.
• Ennen kivien kiukaaseen laittamista on puhdistettava kivet pölystä.

Kivien laittamisella kiukaaseen pitää huomioida seuraavat asiat:
• Älä anna kivien pudota kiukaaseen.
• Älä laita kiviä voimaa käyttäen vastusten väliin.
• Älä anna kivien nojautua koko painollaan vastuksiin, vaan laita kivet siten, että ne tukeutuisivat toisiinsa.
• Älä pinoa kiviä kiukaan päälle.
• Saunan ilmastointilaitteen kivitilan tai tuulettimen lähelle ei saa laittaa esineitä, jotka saattavat muuttaa saunan ilmastointilaitteen kautta virtaavan ilman 
määrää tai suuntaa. 

1.7. Huolto

Kiukaankivet saattavat isojen lämpötilamuutosten seurauksena rapautua ja halkeilla. Kivet on ladottava vähintään kerran vuodessa uudelleen tai jopa tiiviimmin, 
jos sauna on aktiivisesti käytössä. Samaan aikaan poistetaan kiukaan pohjalta siihen pudonneet kivisirpaleet ja halkeilleet kivet vaihdetaan uusiin. Näin toimiessa 
pysyy kiukaan lämmitysteho optimaalisena ja ylikuumentumisvaara vähenee. Jos saunan ilmastointilaitteessa käytetään Himalajan suolan palloja, on suositeltavaa 
tarkistaa pallot kerran vuodessa ja vaihtaa kuluneet tai rikkoontuneet pallot uusiin. Varmista, että saunan ilmastointilaitteen tuulettimen ilmanottoaukoissa ei ole 
vieraita esineitä. Lapsien ei saa antaa puhdistaa laitetta.

VAROITUS! Ennen saunan ilmastointilaitteen huolto ja puhdistamista on laite irrotettava sähköverkosta ja odotettava, kunnes sen liikkuvat osat 
ovat täysin pysähdyksissä. 

Ennen saunan ilmastointilaitteen huoltoa ja puhdistamista varmistetaan, että:
• Saunan ilmastointilaite on irrotettu sähköverkosta (laitteen syöttökytkimen lisäksi myös ylivirtasulakkeiden kautta).
• Laitteen tuuletin on täysin pysähtynyt.
• Töiden toteuttamiseen käytetään tarkoitukseen sopivia työturvallisuusvälineitä ja henkilösuojaimia.
• Liitäntäkaapelit ovat ehjiä. Liitäntäkaapeleiden vaurioiden ilmetessä on ennen huolto- ja puhdistustöiden jatkamista vaihdettava kaapelit pätevän sähköasentajan 
toimesta voimassa olevia normeja ja vaatimuksia noudattaen uusiin.
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Laitteen koteloa saa puhdistaa vedessä kosteutetulla pyyhkeellä. Puhdistamiseen ei saa käyttää painepesua ja virtaavaa vettä. Puhdistukseen ei saa käyttää 
kemiallisia puhdistusaineita eikä liuottimia. Poista saunan ilmastointilaitteesta kattilakivitahrat 10% sitruunahappoliuoksella ja huuhdo puhtaalla vedellä.
Ylimääräinen lika saattaa aiheuttaa tuulettimen roottorin epätasapainon ja siten melun lisääntymisen saunan ilmastointilaitteen toimiessa. Melu saattaa pahentua 
myös tuulettimen riipien vaurioitumisen/taipumisen seurauksena. Varmista, että tuulettimen roottorin pyörimissäteelle ei joutuisi vieraita esineitä tai suolapalloja. 
Tuuletin tarvitsee normaalisti puhdistamista noin kerran vuodessa. Tuulettimen puhdistamisen voi toteuttaa vain Saunumin valtuuttama asiantuntija. Tuuletti-
men roottorin puhdistaminen paineilmalla saattaa pysyvästi vaurioittaa tuulettimen roottoria. Tuulettimen laakerit ovat huoltovapaita ja jos niiden toiminnassa on 
häiriöitä, laakerit on vaihdettava uusiin.

Kaikki saunan ilmastointilaitteen sähköliitännät on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksen voi suorittaa asianmukaisen pätevyyden 
hankkinut henkilö. 

2. Saunatila

Saunan ilmastointilaite on tarkoitettu asennettavan asianmukaisesti valmisteltuun ja viimeisteltyyn löylyhuoneeseen. Seinissä ja katossa tulee olla riittävä 
lämmöneriste, muussa tapauksessa kuluu huoneen lämmittämiseen liian paljon aikaa ja energiaa. Saunan sähkönsyötön liitäntärasiaan on vedettävä syöttökaapelit 
Taulukon 1 mukaisia kiuasta ja tuuletinta varten.

2.1. Saunatilan ilmanvaihto

Löylyhuoneen ilman tulee vaihtua vähintään kerran kuuden tunnin sisällä. Jos käytetään mekaanista ilmanpoistoa, asenna ilman tulo saunan ilmastointilaitteen ylle. 
Luonnollista ilmanpoistoa käytettäessä sijoitettava ilman tulo saunan ilmastointilaitteen alle tai viereen. Ilman tuloputken halkaisijan pitää olla 80…100 mm.
Sijoita ilman poistoaukko lattian lähellä, mahdollisimman kauas saunan ilmastointilaitteesta. Ilman poistoaukon halkaisijan tulee olla ilman tuloaukon halkaisijaa 
kaksi kertaa suurempi. löylyhuoneen oven alle jätettävä vähintään 100 mm väli. Poistoilmanvaihto saunatilassa on pakollinen. Valinnainen kuivaamisen 
ilmanvaihtoaukko sijoitetaan saunan ilmastointilaitteen vastassa olevan seinä kattoon (suljettu lämmittämisen ja saunomisen aikana). Sauna kuivataan saunomisen 
jälkeen jättämällä ovi auki. Saunan ilmanvaihtojärjestelmän pitäisi suosituksen mukaan estää saunan poistoilman joutuminen muihin tiloihin, erityisesti silloin, kun 
saunan ilmastointilaitteessa käytetään suolapalloja.

2.2. Kiukaan teho

Kun seinä- ja kattopäällystemateriaalin takana on riittävä eristekerros, kiukaan teho valitaan saunan tilavuuden mukaan. Eristämättömät seinät (tiili, lasiharkko, lasi, 
betoni, lattialaatat jne.) suurentavat kiukaan tehontarvetta. Lisää 1,2 m³ saunan tilavuuteen jokaista eristämätöntä seinäneliötä kohtaan. Kun saunatilan tilavuus on 
10 m³ ja siinä on lasiovi, on saunan kiukaan tehontarve valittava 12 m³ mukaan. Jos saunassa on hirsiseinät, on saunan tilavuus kerrattava 1,5:lla. Saunan 
ilmastointilaitteen Saunum PREMIUM Set H-1 osalta on saunan optimaaliset koot annettu Taulukossa 1. Saunan korkeus on normaalisti 2100…2300 mm. 
Saunan minimikorkeus on saunan ilmastointilaitteen Saunum H-1 asentamisella 2100mm.
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3. ASENNUSOHJE

3.1. Ennen asennusta

Saunan ilmastointilaitteen asennuksen suorittaa pätevä sähköasentaja. Laitteen liitetään kiinteästi sähköverkkoon ympäristön lämpötilaolosuhteiden mukaisella 
kaapelilla. Laitteen liitäntänapoihin on yhdistettävä suojamaadoitus (PE) vähintään 2,5mm2 johdolla. Laitteen syöttö otetaan ohjauslaitteen syöttöpiiristä, joka on 
suojattu ylivirtasuojilla. Vaadittavat ylivirtasuojien ja liitäntäkaapeleiden mitat on annettu Taulukossa 1. Saunan ilmastointilaitteen ohjaamiseen voi käyttää kaikkia 
sertifioituja saunan ohjauslaitteita, joiden toimintateho vastaa käytettävän Saunum H-1 mallin tehoa Taulukon 1 tietojen mukaisesti.

Ennen asennustöiden aloittamista on perehdyttävä asennusohjeeseen ja huomioitava mm. seuraavat seikat:

• Kiukaan tehon ja tyypin on oltava löylyhuoneen mukaisia. Löylyhuoneen tilavuussuositus on annettu Taulukossa 1.
• Syöttöjännite on saunan ilmastointilaitteen kannalta sopiva.
• Saunan ilmastointilaitteen asennuspaikalla on varmistettu Taulukossa 1 annetut turvaetäisyyksien minimietäisyydet kiukaan rungosta mitattuna. 
• Laitteen mitat on annettu kuvassa 3.1.
• Lisäksi on varmistettava, että saunan ilmastointilaitteen tuulettimen poistoaukon yläreuna olisi lauteiden tasoa alempana. Laitteesta poistuvan ilman aukon 
edessä ei saa olla esteitä, laitteesta poistuvan ilmavirran on saatava vapaasti levitä koko löylyhuoneeseen. 

Laite toimii tehokkaimmin, kun sen hormihattu on asennettu löylyhuoneen kattoa vasten ja poistuva ilma ohjataan lauteiden alle. Tästä huolimatta ei saa laitetta 
laittaa siten, että sen kiukaan yläreuna olisi yli 80 cm korkeudessa lattiasta. 

Laite on tarkoitettu kiinnitettäväksi seinään 6 mm (alaosa) ja 5 mm (Laite on tarkoitettu kiinnitettäväksi seinään 6 mm (alaosa) ja 5 mm (hormihattu) pulttien avulla. 
Saunan ilmastointilaitteen asennuspaikassa tulee seinä kantavuuden olla vähintään 80 kg. Ankkuripulttien tyyppi valitaan asennuspaikan kantavien rakenteiden 
ominaisuuksien mukaisesti. Kiinnitystyypin pitää varmistaa laitteen luotettava pysyminen kiinnityspaikassa. 

Turvallisia etäisyyksiä pitää ehdottomasti noudattaa, sillä niiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa palovaaran. Löylyhuoneeseen voi asentaa vain yhden saunan 
ilmastointilaitteen.

3.2. Saunan ilmastointilaitteen kiinnitys seinään

Katso kuvat 3.2 - 3.8.
3.2.1. Irrota sokkelia pitelevät 4 kiinnitysruuvia ja nosta hormin sokkeli pois (Kuva 3.2).
3.2.2. Irrota seinä keskimmäisten kiinnitysaukkojen pultit, jätä ne noin 5 mm matkalta irralleen (Kuva 3.3).
3.2.3. Nosta laite sen jälkeen seinään siten, että seinässä olevat pultit liukuisivat laitteen takana oleviin aukkoihin (Kuva 3.4).
3.2.4. Kiinnitä ylhäällä ja alhaalla oleviin kiinnitysaukkoihin kiinnityspultit ja kiinnitä laite niiden avulla seinään, sen jälkeen kiristä myös alempana olevat kiinnityspultit 
(Kuva 3.5).
3.2.5. Laita hormin sokkeli takaisin paikoilleen ja kiinnitä 4 ruuvilla (Kuva 3.6).
3.2.6. Kiinnitä hormihattu saunatilan katon alle kahdella 5 mm pultilla(Kuva 3.7). HUOM! Varmista, että hormihattu asettuisi hormin sokkelissa 
olevan hormin aukon kanssa kohdakkain!
3.2.7. Asenna hormin alaosa hormin sokkeliin.
3.2.8. Ripusta hormin yläosa hormihattu siten, että hormin yläosa olisi liitetty hormin alaosaan (Kuva 3.8).
3.2.9. Yhdistä saunan ilmastointilaite ohjauslaitteeseen (kohta 3.3).
3.2.10. Täytä saunan ilmastointilaitteen kivitila kiukaankivillä (kohta 1.6).
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3.3. Sähköliitännät

Laitteen sähköliitännän voi toteuttaa voimassa olevia vaatimuksia noudattaen pätevä sähköasentaja.
• Saunan ilmastointilaitteen yhdistäminen toteutetaan puolikiinteästi liitäntärasiaan löylyhuoneen seinällä. Liitäntärasian tulee olla roiskeenkestävä ja sen 
maksimikorkeus lattiasta ei saa ylittää 500 mm.
• Liitäntäkaapelin tulee olla kumieristeellä päällystetty H07RN-F tyypin kaapeli tai siihen verrattavissa oleva kaapeli. 

Huomio! Lämmön aiheuttaman haurastumisen johdosta on PVC-eristeellä päällystetyn kaapelin käyttäminen saunan ilmastointilaitteen liitäntäkaapelina 
kielletty.

• Laitteen sisäiset liitännät toteutetaan ruuvinavoilla tässä ohjeessa olevan kuvan 2 ja taulukon 1 mukaisesti.
• Laitteen liitäntänapaan on yhdistettävä suojamaadoitus (PE) vähintään 2,5mm2 johdolla.
• Lämmityslaitteen syöttö otetaan 380VAC (3-vaiheinen) tai 230VAC (1-vaiheinen) 50/60Hz syöttöpiiristä ohjauslaitteen kautta, joka on suojattu taulukossa 1 
mainitulla ylivirtasuojalla.
• Jos haluat liittää laitteen ilman kiertämisen varmistavan tuulettimen kiukaan ohjauskeskuksesta erillään, on tuuletin yhdistettävä vikavirtasuojan kautta. 
Tällaisessa tapauksessa ei saa saunan ilmastointilaitteen tuulettimen syötön tulonavan suojamaadoitusta (PE) yhdistää kiukaan syötön tulonavan 
suojamaadoitukseen. Lisäksi on tällaisessa tapauksessa käytettävä syöttönä vähintään 1,5mm2 maadoitusjohdon kaapelia
• Syöttökaapeli on vedettävä saunan ilmastointilaitteen koteloon siten, että vesi ei pääsisi pitkin kaapelia valumaan saunan ilmastointilaitteen koteloon eikä seinällä 
olevaan liitäntärasiaan. Kaapelin ulkoisen eristeen (vaipan) voi kuoria pois vain sen laitteesta ulos ulottuvalta osuudelta.
• Kun liitäntä- ja asennuskaapelit ovat korkeammalla kuin 1000 mm löylyhuoneen lattiasta ja löylyhuoneen seinien sisällä, niiden on kestettävä kuormitettuna 
vähintään 170 °C (esimerkiksi SSJ). Lattiasta yli 1000 mm korkeuteen sijoitetun sähkölaitteiston on kestettävä 125 °C lämpötilaa (merkintä T125).
• Liitäntäkaapelin johtojen suositeltava halkaisija on annettu Taulukossa 1.

HUOM! Saunan ilmastointilaitteen voi voimassa olevia ohjeita noudattaen liittää sähköverkkoon vain pätevä sähköasentaja.

3.3.1. Sähkökiukaan eristeen vastus

Sähköasennuksen lopullisessa tarkastuksessa saattaa saunan ilmastointilaitteen eristeiden vastuksen mittaamisessa ilmetä ”vuoto”. 
Sen aiheuttajana on lämmitysvastusten eristemateriaalien imemä ilmankosteus (säilytyksen, kuljetuksen aikana). Saunan ilmastointilaitteen muutaman 
käyttökerran jälkeen on tämä kosteus poistunut. Käytä kiukaan sähköverkkoon liittämisessä aina myös vikavirtasuojaa!
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Kuva 2: Saunan ilmastointilaitteen Saunum H-1 sähkökaava

LAITE TEHO SULAKE
3 vaihetta/1 vaihe

Saunum H-1/6 6kW 5 - 9

8 - 15

3x10A/1x35A 5x2,5/3x6 /3x1,5

5x2,5/3x10/3x1,5 sivuilta 50mm, 
edestä 100mm

sivuilta 50mm, 
edestä 75mm

3x16A/1x50A9kWSaunum H-1/9

SÄHKÖKAAPELI mm2

3 vaihetta/1 vaihe/tuuletin
TURVALLINEN 

ETÄISYYS KIUKAASEEN 
SAUNATILAN
TILAVUUS m3

SÄHKÖLIITÄNTÄPIIRUSTUKSET

TAULUKKO  1.

TUULETIN LÄMMITYSELEMENTIT

SYÖTTÖ/NOPEUS

MOOTOR

TUULETTIMEN 
KOTELO

230/400VAC KIUKAAN 
SYÖTÖN TULONAPA

HUOM! LIITETÄÄN VAIN 
AUTOMAATTISTEN SULAKKEIDEN 
TAI AUTOMAATTISEN 
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HUOM! LIITETÄÄN VAIN 
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EI SAA YHDISTÄÄ VIKAVIRTASUOJAN 
KAUTTA!
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si
ni

ne
n

ke
lta

in
en

 / 
vi

hr
eä



19

350

350

7

13

 

5

350

160

1. 2.
m

ax
 5

10
m

m
,

m
in

 3
10

m
m

!!!

Kuva 3.2: Hormin sokkelin irrottaminen Kuva 3.3: Keskimmäisten kiinnitysaukkojen pulttien asentaminen
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4x M6

Kuva 3.4: Saunan ilmastointilaitteen ripustaminen seinään Kuva 3.5: Ylempien ja alempien kiinnityspulttien asennus ja saunan 
ilmastointilaitteen kiinnittäminen seinään 
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Kuva 3.6: Hormisokkelin asennus laitteeseen ja kiinnittäminen Kuva 3.7: Hormihatun asennus ja kiinnittäminen
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Kuva 3.8: Hormin asentaminen hormin 
sokkeliin ja ripustaminen hormihattuun 
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23Joonis 4: Sähköpaneelin avaaminen
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Kuva 6: Kiuaskiven laittaminen kiukaaseen 
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