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GALSS SERIES ASENNUKSEN
SUUNNITTELUOHJE

Kertaluonteisessa käytössä sähköteholla ei ole paljoa merkitystä, koska
tehon nosto esim. 10 kW:sta 16 kW:iin lisää lämmitykseen käytettävää
energiaa 20 minuutin saunomisen aikana vain 2 kW, mikä on vähämerkityksellistä, jos kivissä on valmiina 20-30 kW vastaava määrä lämpöä.

1 KIUKAAN MITOITUS
Kiukaan mitoitus riippuu saunan koosta ja käyttötavasta.
Jos saunassa ei ole yhtämittaista käyttöä, voidaan säästää tehossa ja
sulakkeissa lisäämällä kiukaan kivimäärää. Jatkuvassa käytössä tehon
pitää olla riittävä korvaamaan löylynheiton kuluttama energia.

Jos Älykiukaan teho mitoitetaan tavallista jatkuvalämmitteistä kiuasta
koskevien nyrkkisääntöjen mukaan, riittää teho kaikissa olosuhteissa.
Yleensä tehoksi riittää puolet tavallisen kiukaan tehosta. Vain jatkuva
käyttö ja runsas aamusta iltaan jatkuva löylynheitto edellyttävät Älykiukaalta 2/3 tavallisen kiukaan tehosta

Yleensä kannattaa valita suuri kivimäärä, koska kannen aukaisun jälkeen suurempi kivimäärä siirtää nopeammin lämpöä saunaan ja sauna
lämpiää nopeammin.

Suuria saunoja ja jatkuvaa kuten uimahalleja ja kylpylöitä varten on kehitetty UGL suursaunakiuas. Siinä on kaksi rinnakkaista puhallinta. UGL
lämmittää saunan tuplasti nopeammin kuin GXL kiuas.

•
•
•
•

Pieni sauna 3-5 m2, malli GM750, 6,5-10,5 kW, 160 kg kiuaskiviä
Keskikokoinen sauna 4-8 m2 malli GL750, 6,5-16,2 kW, 200 kg
kiuaskiviä
Suurehko sauna 8-20 m2 malli GXL750, 6,5-21 kW, 300 kg kiuaskiviä
Iso sauna 15-30m2 malli UGL750, 10,5-21 kW, 400 kg kiuaskiviä
tämä malli on varustettu kahdella puhaltimella.

750 tarkoittaa eristevaipan korkeutta, mikä voi olla 625 tai 900 mm. Kivimääriin täytyy lisätä 10 %, jos ei käytetä keraamisia Kerkes kiuaskiviä.
Saunan eristyksellä ei ole oleellista merkitystä saunan nopealle lämpiämiselle. Sen sijaan kivi- ja lasipintojen määrä lisää selvästi lämpiämisaikaa. Mitä enemmän on kivi- ja lasipintoja sitä suurempi kivimäärä kannattaa valita.

2 KIUKAAN VAATIMA TILA
Kiuastyypissä oleva numerosarja kuvaa kivipöntön korkeutta. GXL750:n
kivipöntön korkeus on 750 mm.
Kiukaiden kansielementin etureunan korkeus on 33-35 cm kivipöntön
korkeutta suurempi eli GXL750 etureunan korkeus on 1030-1050 mm.
Kiukaan vaatima minimitila sisältäen suojaetäisyydet: Kiukaan vaatima
suojaetäisyys kiukaan yläreunan alapuolella on 2 cm. kiukaan edessä
yläreunan yläpuolella suojaetäisyys on 30
cm. Tämä siltä varalta että kiukaan kansi ei sulkeudu kunnolla. Esimerkiksi 1 cm rako vastaa lämpöpuhallinta, joka voi sytyttää edessä olevan
kaiteen palamaan.
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Kiuas kootaan paikan päällä, joten sen ympärille ei saa rakentaa sellaisia kiinteitä kaiteita, joita ei saa helposti irti huollon ajaksi. Kiuas ei kuumene polttavan kuumaksi. Sitä voi taputtaa ilman, että syntyy palovammoja, joten kiuas ei tarvitse tukevia suojakaiteita.
3 SÄHKÖASENNUKSET
Sähköasennusten yleisperiaatteena on se, että kaikki johdotukset lähtevät kiukaan ohjauskeskuksesta.
3.1 Ohjauskeskus
Kiukaan ohjauskeskuksen mitat ovat leveys 27 cm, korkeus 51 cm ja syvyys 13 cm. UGL kiukaan ohjauskeskuksen mitat ovat 32 x 56 x 15. Johdot viedään ohjauskeskukseen sen alapuolelta. Ylhäältä tulevat johdot
mahtuvat kulkemaan ohjauskeskuksen takana olevan syvennyksen
kautta katosta ohjauskeskuksen alaosaan. Ohjauskeskukseen tulevat
johdot on mitoitettava niin, että niihin jää vähintään 50 cm työvara ohjauskeskuksen alareunan kohdalta laskien.
Ohjauskeskus on prosessoriohjattu ja siinä on opastava näyttö, josta on
helppo muuttaa kiukaan säätöjä ja ajastuksia. Ohjauksen voi muuttaa
toimivaksi englannin kielellä.

jotta kiuasta asennettaessa voidaan kumikaapeleihin jättää riittävä liikutteluvara huoltotoimia varten. Johdotuskaavio www.saunasampo.fi.
On tärkeää !!!, että kumikaapelit on asennettu ennen asennuksen alkamista, koska kiuasta ei voi alkaa kokoamaan ennen kuin kumikaapelit
on asennettu.
Kiukaan tehosyöttö
• Max 10,5 kW: 5 x 2,5 mm2
• Max 16,2 kW: joko 2 kpl 5 x 2,5 mm2 tai yksi 5 x 6 mm2
• Oletusarvoisesti kiuas asennetaan kahdelle 5 x 2,5 mm2 syötöllä toimivaksi, joten 5 x 6 mm2 syötöstä on sovittava tilauksen yhteydessä
• Max 21 kW: joko 2 kpl 5 x 2,5 mm2 tai yksi 5 x 10 mm2. Oletusarvoisesti kiuas asennetaan kahdella 5 x 2,5 mm syötöllä toimivaksi, joten 5 x 10 mm2 syötöstä on sovittava tilauksen yhteydessä
Puhaltimen syöttö
• (230 V): 3 x 1,5 mm2
• Heikkovirtasyötöt: 7 x 1,5 mm2 tai muu vähintään 6-napainen
kaapeli, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,8 mm2

3.2 Kiukaaseen tulevat syötöt
Kiukaaseen tulevat syötöt rasioidaan kiukaan viereen sellaiseen paikkaan, että rasioihin päästään käsiksi kiuasta purkamatta. Kuhunkin rasiaan asennettavaan kumikaapeliin jätetään noin 2,0 m asennusvara,
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3.3 Saunatermostaatti = lämpötilan mittausanturi ja
ylikuumenemissuoja
Saunatermostaatti asennetaan noin 20 cm korkeudelle katosta tai vähintään oviaukon korkeudelle sellaiseen paikkaan ettei kiukaasta tuleva puhallus osu suoraan anturiin.
Hyvä paikka on esimerkiksi nurkassa oven vasemmalla puolella, jos
kiuas on samalla seinällä oven oikealla puolella ja luukku aukeaa oviseinästä pois päin.
Sekä mittausanturi että ylikuumenemissuoja toimivat heikkovirralla.
Termostaatti ja ylikuumenemissuojaa varten vedetään 4 x 0,8 kaapeli,
johon jätetään seinällä vähintään 20 cm asennusvara. Sekä lämpötilaanturi että ylikuumenemissuojana toimiva lämpösulake liitetään kiukaan asennuksen yhteydessä sokeripalalla kaapeleihin ja suojataan tupakka-askin kokoisella suojakotelolla.

Useimmiten painonappeja on kaksi, toinen pukuhuoneessa ja toinen
saunassa alle metrinkorkeudella. Pukuhuoneeseen sijoitetun painonapin merkkivalosta näkee onko kiukaankansi auki ja siitä voidaan aukaista kansi, jolloin sauna lämpiää kylpykuntoon
riisuuntumiseen kuluvan ajan puitteissa.
Saunassa on painonappi sitä varten, että jos on unohdettu painella
nappia ja kansi sulkeutuu kesken löylyjen, niin ei tarvitse mennä pukuhuoneeseen asti kantta aukaisemaan.
Ohjauskeskuksessa on myös avauspainike. Jos ohjauskeskus on pukuhuoneessa, ei pukuhuoneeseen tarvita erillistä painonappia.
Jos sauna on nopeasti lämpiävä eli kiukaassa on paljon kiviä saunan kokoon nähden ja/tai saunassa ei ole ikkunoita tai muita lasi- tai kivipintoja, riittää saunassa oleva avausnappi tai ohjauskeskuksen painonappi
jolloin muita avauspainikkeita ei tarvita.
3.4.2 Liiketunnistimet

3.4 Kannen aukaisulaitteet
Liiketunnistimilla voidaan korvata painonapit, sillä niiden johdotus (4 x
0,8) ja toimintaohjelma ovat samat.

3.4.1 Painonapit
Painonappiin kuuluu palautuva painokytkin (3 V tasavirta)ja merkkivalo
(24 V tasavirta), syöttökaapeli 4 x 0,8. Kiukaan kansi aukeaa nappia painamalla ja samalla saunan ulkopuolella olevaan painikkeeseen syttyy
merkkivalo kannen aukiolon merkiksi.
Kansi on auki ohjelmoidun, tavallisesti 15-30 minuutin ajan. Ohjelma
aloittaa aina uuden ajan laskemisen, kun nappia painetaan, millä varmistetaan se, että kansi ei sulkeudu kesken saunomisen.

Liiketunnistimet voidaan helposti asentaa näkymättömiin esimerkiksi
kattoon pesuhuoneeseen johtavalle ovelle ja saunan lauteiden alle
ovea haistelemaan.
Turhien hälytysten välttämiseksi liiketunnistin on ohjelmoitu siten, että
se ei reagoi aivan pieniin ja lyhytaikaisiin liikkeisiin kuten verhojen heilumisiin. Tämän takia liiketunnistin on sijoitettava sellaiseen paikkaan,
jossa sillä on hyvä näkyvyys haluttuun pisteeseen.
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Jos liiketunnistin sijoitetaan lauteiden alle ja lauteiden väli on verhottu,
on vaarana se, että liiketunnistin ei saa paneelien raoista riittävän
suurta liikettä havaittavakseen ja kansi ei aukea.
Liiketunnistimen asennuksen yhteydessä on otettava huomioon saunan siivous. Hotellissa tai muussa sen kaltaisessa julkisessa tilassa siivoojalla ei ole pääsyä sähkökaappiin, joten siivoojalle, on asennettava
sopivaan paikkaan mieluimmin lukollinen kytkin, josta siivooja saa katkaistua liiketunnistimen virtapiirin niin, että liiketunnistin ei avaa kiukaan kantta siivouksen aikana.

Kun saunomisen jälkeen saunaan tulee kylmää ilmaa, on saunassa hyvin kuivaa. Kun kylmä ilma lämpenee, sen suhteellinen kosteus pienenee murto-osaan ja saunaa ei voi enenpää kuivattaa.
Saunan ilmanvaihdon ohjaus tarpeen mukaan vähentää huomattavasti
energiankulutusta, kun saunasta ei turhaan poisteta lämmintä ilmaa.
Tätä ilmanvaihdon ohjauksen ulostuloa voi käyttää myös saunan valaistuksen tai muun saunomisaikaisen toiminnon ohjaukseen.
4. KIUKAAN ASENNUS

Siivouskytkin voidaan korvata kiukaan ajastuksella niin, että kiuas ajastetaan olemaan pois päältä siivouksen aikana. Kun kiuas on pois päältä,
ei kiukaan kansi aukea, vaikka liitetunnistin sitä vaatisi.
3.5 Kiukaan etäohjaus kiinteistövalvonnasta
Kiukaalla on täydellinen viikkokello-ohjaus, jolla voidaan antaa kolme
erillistä päällä oloaikaa vuorokaudessa. Kiuas voidaan liittää myös kiinteistövalvontaan, jolloin kiuas ajastetaan aina päällä
olevaksi ja kiuas on päällä, kun se saa ohjausvirtaa.
3.6 Saunan ilmanvaihdon ohjaus
Ohjauskeskuksessa on ulostulo saunan ilmanvaihdon ohjaukselle, joka
käynnistää ilmanvaihdon, kun kansi aukaistaan ja sammuttaa sen halutun ajan kuluttua kannen sulkeutumisen jälkeen.

4.1 Saunan ovi
Yleensä valmistaja tarjoaa kiukaalle kuljetuksen ja asennuksen käyttökuntoon. Kun kiuas toimitetaan ilman asennusta, on se pakattu lavalle
ja on täydellisesti kasattu. Kiuas täytyy purkaa, jotta se pystytään viemään saunaan.
Kiukaan eristevaippa voi vaatia leveän oven. GXL750 ja korkeampi vaatii 70 cm leveän oviaukon mahtuakseen saunaan. GL 750 vaati 60cm
aukon.

Saunassa tarvitaan ilmanvaihtoa saunojia varten kannen ollessa auki ja
saunan kuivaamiseksi saunomisen jälkeen. Saunan kuivaamiseksi riittää
se, että saunasta poistetaan kostea saunomisilma. Kun saunailma on
kertaalleen vaihdettu ei saunassa ole enää kosteutta poistettavaksi.
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4.2 Kiuasta ympäröivät kaiteet

6. SAUNAN ERISTYS

Kiukaan ulkovaippa ja kansielementti eivät ole polttavan kuumia, joten
kiuas ei vaadi massiivisia kaiteita. Kiuas voi olla ilman suojakaidetta, mikäli se ole aivan kulkuväylän varrella. Kiuasta täytyy huoltaa, joten sitä
ei kannata sijoittaa ahtaaseen koloon ja kiukaan ympärillä olevat kaiteet on voitava purkaa pois huollon tieltä. Kiukaan ja lauteen välissä
mahdollisesti olevat tiilimuurit ja muut kiinteät rakenteet kannattaa
purkaa ennen kiukaan asentamista.

Tavallisella jatkuvalämmitteisellä kiukaalla varustettu sauna vaatii eristyksen saunan lämpiämiseksi. Tällainen sauna lämpiää samassa tahdissa kuin seinät lämpiävät, joten eristys nopeuttaa merkittävästi saunan lämpiämistä ja pienentää tehontarvetta.

Lavalle pakattu kiuas on täydellisesti kasattu. Kiuas puretaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin se myöhemmin kasataan, joten purkaminen kannattaa tehdä ajatuksella. Asennuksen ja huollon helpottamiseksi kiuasta ei kannata asentaa mahdollisimman lähelle seinää vaan
se kannattaa jättää ainakin 10-15 cm seinästä.
5. SAUNAN LATTIALÄMMITYS
Jos saunaan asennetaan lattialämmitys, on järkevää asentaa saunalle
erillinen termostaatti, koska valmiustilassa oleva sauna ei tarvitse
muuta lämmitystä. Jos sauna ja pesuhuone ovat samassa piirissä, joudutaan pesuhuoneen lämmittämisen takia pitämään myös saunan lämmitystä päällä. Tämä tuhlaa energiaa ja nostaa kiukaan alaosan lämpötilaa, mikä voi lyhentää toimilaitteiden käyttöikää.

Tavallinen aina valmis kiuas edellyttää kivi- ja lasipintojen minimointia,
koska kylmät kivi ja lasipinnat imevät kiukaasta painovoimaisesti nousevan lämmön, jolloin sauna ei lämpiä kunnolla ja sauna on höyrykaappi. Eristyksellä sinänsä ei ole suurta merkitystä, koska lämpö ei ennätä tunkeutua paneelin läpi yhden saunomisen aikana.
Saunasampo Älykiukaan puhallin tuo saunaan enemmän lämpöä kuin
seinät ja katto ennättävät imeä, joten sauna lämpiää nopeasti halutun
lämpöiseksi. Saunan lämpiämisen kannalta eristystä tärkeämpää on
kivi ja lasipintojen määrä, mutta sekin on vain
lämpiämisen hidaste, koska Älykiuas tuo saunaan enemmän lämpöä
kuin kivi ja lasi ennättävät imeä.
7. PALOSUOJAUS
Älykiuas ei vaadi minkäänlaista palosuojaa kiukaan taakse, panelointi
riittää. Kiukaan yläpuolelle kattoon on saatavissa 100 x 100 cm mustaksi polttomaalattu suojalevy, jossa on kiinnitysreiät. Tämä levy asennetaan 20 mm irti katosta. Jos kiukaan päällä katossa on raittiin ilman
tuloaukko, auttaa suojalevy raitista ilmaa sekoittumaan kiukaasta nousevaan kuumaan
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