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Säästä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
Käyttöohjeet tulee antaa asennuksen jälkeen saunan
omistajalle tai sen käytöstä vastaavalle. Perehdy ohjeeseen
ennen asennusta ja käyttöönottoa.

Ceram-erikoislasia, joka kestää vähintään 800 °C ja joka
kestävyydestään huolimatta päästää tulen lämpöisen kajon
ympäröivään tilaan.

TUNNEMME TULEN
KASTOR-PUUKIUKAAT
Kiitämme osoittamastasi luottamuksesta Kastor-tuotetta
kohtaan. Olemme valmistaneet puukiukaita kauemmin kuin
yksikään yritys maailmassa, lähes vuosisadan. Tuossa ajassa
olemme oppineet tulesta ja sen käsittelystä paljon, myös sen
herkkyydestä. Tulen tekeminen on jokamiestaito, sen vaaliminen lähes taidetta. Seuraamme tuotteidemme suunnittelussa
ja valmistuksessa kahta ohjenuoraa: mestarin kädenjäljessä
ei näy mitään turhaa, eikä mestarin kädenjälkeä saavuteta
heikkolaatuisilla materiaaleilla. Tuotteemme ovat yksinkertaisia ja varmatoimisia, vaikka niiden pelkistetyn olemuksen
taustalla on ratkaisuja, jotka ovat syntyneet vuosikymmenien
kokemuksella ja nykyaikaisen teknologian turvin.

LAADUKKAAT MATERIAALIT
Käytämme tuotteissamme parhaita materiaaleja, joita olemme
oppineet ajan myötä hankkimaan luotettavilta yhteistyökumppaneiltamme. Teräs on suomalaista Ruukin rakenneterästä, joka tasalaatuisuutensa ansiosta taipuu monimuotoisiin
ratkaisuihin lujuutensa säilyttäen. Lasiluukkumme ovat

Tuotteemme painavat huomattavan paljon, mikä jo sellaisenaan kertoo materiaaliemme tulenkestävyydestä. Teräksen
paksuus ei kuitenkaan ole arvo itsessään, vaan sen oikea
käyttö. On tunnettava tulen liike ja sen vaikutukset. Kuumin ja
siten kovimmalle rasitukselle altistuva kohta ei sijaitse välittömästi tulen yläpuolella vaan siellä, minne lämpö johdetaan.
Tulta on myös ruokittava ilmalla, jotta se palaa mahdollisimman puhtaasti ja lämmittää taloudellisesti.

YLIVOIMAISTA TEKNIIKKAA
Kiukaamme lämpiävät jopa pesällisellä puuta ja säilyttävät
lämpönsä pitkään liekin sammuttua. Tämä ainutlaatuinen
ominaisuus on monen tekijän summa, joista laadukkaiden
materiaalien ohella merkittävimpiä ovat: Coanda-ilmankiertojärjestelmä, ilmanohjainlevy, suuret ja syvät kivitilat sekä
tukevat luukut. Näistä ja muista teknisistä innovaatioistamme
sekä monipuolisista kokonaisuutta tukevista asennustarvikkeista voit lukea enemmän osoitteesta www.kastor.fi tai
esitteestämme.

Olemme lämmittäneet ihmisiä vuosisadan.
Tuona aikana teknologia on heittänyt
ihmiskunnan pidemmälle kuin aikaamme
edeltävinä vuosituhansina – jopa kuuhun ja
takaisin. Saman ajan me olemme käyttäneet
nautinnollisen lämmön tuottamiseen nykyteknologiaa hyödyntäen ja siten, että myös
tuotteidemme ulkonäkö lämmittää mieltä.
Kastor – Kuuminta kuumaa.
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1. ENNEN ASENNUSTA
Tarkasta tuote ja pakkauksen sisältö heti vastaanotettaessa.
Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista heti kuljettajalle.

Kuva 1.2.
Läpiseinän kiukaan suojaetäisyys taakse (palamattoman alueen
minimikoko 1020 x 1800 mm) ja jatkokaulalle tehtävän aukon mitat.

1.1. Pakkauksen sisältö ja sen tarkastaminen
• Kiuas
• Tulipesässä
		 - Asennusohje
		 - Arina
		 - Ilmanohjainlevy
		 - Liitäntäputki
		 - Säätöjalat (4 kpl)
		 - Saunan puoleisen oviluukun kahva ja kiinnitysruuvi
		 - KT-H-20 mallissa hissiluukun kahva
• Kaksi teräksistä korkkia (toinen kiukaan päällä olevassa
etummaisessa nuohousreiässä ja takalähdön korkki on
kiilattu paikalleen välivaipan läpi poratulla poraruuvilla).
Jos kiukaaseen on tilattu erillinen, itse asennettava vesisäiliöpaketti VK-20, on se omassa pakkauksessaan.

1.2. Huomioitavia seikkoja ja määräyksiä
Asennuksessa ja käytössä on noudatettava tämän ohjeen ja
viranomaisten määräyksiä. Kiuasta ei saa käyttää muuhun
tarkoitukseen, kuten esim. vaatteiden kuivaukseen, rakennusaikaiseen rankkaan lämmitykseen jne. Laitetta ei myöskään
saa käytön aikana tai sen ollessa lämmin peittää millään
tavalla.
Tarkista myös seuraavat asiat ja niiden vaikutus kiukaan
asennuspaikan valintaan:
• Turvaetäisyydet palavapintaisiin sekä palamattomiin
rakenteisiin (luku 2.3 ja 2.4).
• Piippuliitännän paikka (mahdollisen vanhan piipun
liitännän korkeus lattiasta ja mahdollisen uuden piipun
asennusreitti). Läpiseinän kiukaassa piippu lähtee aina
päältä, jatkokaulan puoleisesta reiästä. Tarvittaessa
muuraa umpeen tai tiivistä palovillalla vanha
piippuliitännän reikä.
• Lattian materiaali (palava, palamaton, kaakeloitu ja
vesieristetty).
• Tarkista jatkokaulan puoleisen seinän aukotus, eristys ja
turvaetäisyydet kuva 1.2.

1. Kiukaan rungon alareuna
2. Lattian pinta
3. Kiukaan alusta
4. Säätövara
5. Palamattoman alueen minimikoko
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1.2.1 Villoituksessa huomioitavaa!

Kuva 1.2.2. Yläpinnan ilmanottoaukot (1)

Kiukaan jatkokaulalla olevan takka- tai hissiluukun etukehyksen takana on kolme kappaletta kooltaan 5 x 30 mm ilmareikiä
sekä yläpinnassa että alapinnassa. Näitä reikiä ei saa peittää
villoitettaessa, sillä silloin ilmankierto lasille tukkeutuu ja luukun lasi nokeentuu! Luukun ei myöskään kuulu painua täysin
kiinni seinään, väliin jää n 5–8 mm ilmarakoa.

1.3. Läpiseinän kiukaiden lämmittäminen
Puut asetetaan tulipesään yleensä saunan ulkopuolella olevan
luukun kautta. Puut on asetettava aina tulipesän perälle asti,
arinan päälle. Puita ei saa polttaa jatkokaulan alueella.
Sytytys suoritetaan yleensä saman luukun puolelta. Kastorin
KT-S- ja KT-H-malleissa myös saunan puolella on avattava
luukku, jonka kautta voi asettaa tulipesään lisää puita tai
halutessaan sytyttää tulen saunan puolelta. Saunan puolelta
kiuas on varustettu KO-kiukaista tutulla isolla oviluukulla,
jonka sisäpuolella on pienempi avattava luukku. Tämä luukku
on suojattu halonpysäyttimellä, joka voidaan irroittaa luukun
lasin puhdistusta tai halkopysäyttimen vaihtoa varten.

1.4. Vesisäiliö VK-20:n asennus
Vesisäiliöpaketti asennetaan sen omassa pakkauksessa
tulevien ohjeiden mukaisesti. Asenna paketti kiukaaseen
ennen esipolttoa, jotta myös vesisäiliöpaketin osista tulevat
mahdolliset käryt lähtevät pois ja etupaneelin tulenkestävä
maali kovettuu.

Villoituksen aloituskohta on 30 mm luukun puoleisen
seinän sisäpinnasta sisäänpäin.

Kuva 1.2.3. Villoitus ja ilmarako
1. Seinä
2. Ilmarako luukun kehyksen ja seinän välissä n. 5 mm
3. Villoitus
4. Ilmarako 30 mm
5. Luukku
6. Jatkokaula
7. Kiuas

2. ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
2.1. Käyttökuntoonlaitto ja esipoltto
• Asenna luukun kahva (kuva 2.1./1.).
• KT-H mallissa asenna jatkokaulan päässä olevan
hissiluukun kahva (kuva 2.1./2.).
• Asenna mahdollinen vesisäiliö VK-20:n omien
asennusohjeiden mukaisesti.
• Aseta kiuas ulkona palamattomalle alustalle ilman
jatkokaulaan asennettavaa takka- tai hissiluukkua. Näin
siksi, että varmistetaan riittävä veto ilman pitkää piippua
eikä luukkujen lasit näin toimien nokeennu esipoltossa:
- ilman kiviä
- vesisäiliöllisen kiukaan säiliö vedellä täytettynä.
• Poista kiukaasta kaikki mahdolliset tarrat ja suojamuovit.
• Tarkasta että arina ja ilmanohjainlevy (luku 2.8) ovat
paikoillaan.
• Asenna mukana tuleva liitäntäputki kiukaan päällä
olevaan takimmaiseen savuaukon reikään.
• ESIPOLTTO: Esipolton tarkoitus on poistaa kiukaasta
ulkotiloissa palavat suoja-aineet pois ja kovettaa kiukaan
pinnoite. Polta tulipesässä muutama kova pesällinen puita.
Esipolta kiuasta ulkona niin kauan ettei käryä tule
kiukaasta.
• Siirrä esipolton jälkeen jäähtynyt kiuas saunaan.
• Huolehdi saunan hyvästä tuuletuksesta ensimmäisillä
lämmityskerroilla.

Kuva 2.1./1. Luukun kahvan asennus.
1. Kahva
2. Kiinnitysruuvi

Kuva 2.1./2. Luukun kahvan asennus.

Luukku
Aluslevy
Kahva
Kiinnitysruuvi
Aluslevy

2.2. Kiuaskivet, kiuaskivien asettelu
Käytä kiukaassa yli 10 cm kokoisia peridotiitti- tai oliviinikiviä
tai tummahkoja luonnonkiviä. Pese kivet aina ennen käyttöä.
Kiviä ei saa latoa liian tiiviisti eikä kukkuralle – aseta ne paikoilleen siten, että kivien väliin jää riittävästi ilmaa. Täytä kivitila reunoja myöten, litteät kivet pystyasentoon (kuva 2.2.).
KH-20 ja KO-20 malleissa maksimi kivimäärä on noin 60 kg.
Kivien koolla, kivimäärällä ja sekoittamalla eri kivilaatuja
keskenään voidaan tasapainottaa löylyominaisuudet saunaan
ja saunojan mieltymyksiin sopivaksi. Koska nämä seikat aina
eroavat toisistaan, ei yleispätevää ohjetta voida antaa - kokeilemalla ja asettelemalla kiuaskivet uudelleen löydät itsellesi
sopivan vaihtoehdon.
Kiukaan toiminnan kannalta on oleellista, että kuuma ilma
pääsee kiertämään kivien välistä lämmittäen kivet nopeasti.
Jos kivet ovat liian pieniä tai ne on aseteltu väärin, lämpiää
vain sauna eivätkä kivet!

Kuva 2.2. Kiuaskivien asettelu. Aseta kivet paikoilleen siten, että kivien
väliin jää riittävästi ilmaa. Läpileikkauskuva kiukaan kivitilasta.
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2.3. Kiukaan alusta
Kiuas asennetaan vaakasuorasti, liikkumattomalle ja vakaalle
palamattomalle tai paloeristetylle alustalle. Tällainen on joko
erillinen Kastorin oma kiukaan suoja-alusta, tai eteenpäin
viettäväksi ja sileäksi valettu vähintään 60 mm paksu betonilaatta.
Kiukaan kaikissa nurkissa on paikat säätöruuveille, joiden
avulla voidaan säätää kiuas vinolla lattialla suoraan, sekä
hienosäätää kiukaan korkeutta piipussa olevaan liitäntään.
Säätöjalat löytyvät tarvikepussista kiukaan tulipesästä. Kierrä
ne paikalleen ja säädä tarpeen mukaan.
Kiuasta ei suositella asennettavaksi suoraan kaakelilattialle,
koska mm. kosteussulut ja laattaliimat saattavat sisältää
lämmölle alttiita aineita.
Palavista materiaaleista valmistetun lattian paloeristys:
Kiukaan eteen 400 mm
Kiukaan sivuille 200 mm
Kiukaan taakse 250 mm
tai sivuilla ja takana suojaeristettyyn seinään asti (kuva 2.3.).

2.3.1. Asennus puulattialle valetulla
betonilaatalla
Puulattialle suosittelemme asennusta eteenpäin viettäväksi ja
sileäksi valetulle 60 mm paksulle betonilaatalle, minkä alla on
korokkeilla tehty ilmarako lattiaan. Kiuas suoristetaan kiukaan
säätöjalkoja säätämällä. HUOM! Tarkista aina puulattian
kantavuus, kiuas painaa kivineen yli 100 kg.

2.3.2. Asennus kaakeloidulle ja vesieristetylle
lattialle
Pelkkä Kastor-kiukaan suoja-alusta riittää, erillistä eduslevyä
ei tarvita.

2.4. Suojaetäisyydet ja suojaukset
2.4.1. Suojaetäisyydet
Kastorin KT-S ja KT-H-sarjan kiukaissa on sivuilla ja takana
kaksoisvaipparakenne, minkä ansiosta uloimman vaipan
lämpötila pysyy alle 100 ºC. Kiukaan etupaneeli on kuumempi,
ja lisäksi luukun lasin läpi tulee voimakasta lämpösäteilyä.

Kuva 2.3. Kastor-kiukaan asentaminen Kastor-kiukaan suoja-alustaa
käyttäen.

Kiviseiniin suojaetäisyys sivuille on kaikilla korkeuksilla
sama, 50 mm kiukaan ulkopinnoista, mieluummin 100 mm
riittävän ilmankierron aikaansaamiseksi.

Kastor kiukaan suoja-alusta

Kiukaan jatkokaulan ja seinän aukon väliin asennetaan palovillaeristys (min. 50 mm).

Betonilattia tai kaakeloitu
vesieristetty betonilattia

Kastor-kiukaan asentaminen betonialustaa käyttäen. Mitat millimetreinä.
Puulattia

Betonialusta puulattialla

Suojaetäisyydeksi palava-aineisiin materiaaleihin riittää kivitilan alapuolella sivuille 200 mm ja taakse 250 mm. Kivitilan
yläpuolella suojaetäisyys on 500 mm, johtuen kivien kuumuudesta (maksimissaan 350 ºC). Kiukaan eteen on lämpösäteilyn sekä kiukaan työskentely- ja huoltotila huomioiden syytä
jättää suojaetäisyyttä 1000 mm, suojaetäisyydeksi minimissään riittää 500 mm (kuvat 2.4.1.a ja 2.4.1.b).
Jos savuputki lähtee kiukaan päältä eristämättömällä
yhdysputkella, on sen vaatima suojaetäisyys 1000 mm joka
suuntaan ja ylös 1200 mm.
Suojaetäisyys vesisäiliöllisen kiukaan säiliön puolella on
palava-aineisiin materiaaleihin 150 mm.
Suojaetäisyyksiä voidaan kuitenkin pienentää alla olevien
ohjeiden mukaisilla suojauksilla, jolloin kiuas voidaan asentaa
esimerkiksi 1100 mm levyiseen aukkoon (kiukaan leveys 520 mm
+ suojaetäisyydet molemmin puolin 280 mm + 280 mm).
Kun etäisyys kiukaan yläpinnasta kattoon on vähintään
1200 mm, ei katon suojausta tarvita.
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kuva 2.4.1.a KT-S ja KT-H-kiukaiden suojaetäisyydet seiniin.
Mitat millimetreinä.

2.4.2. Suojaetäisyyksien pienentäminen
Taka- ja sivusuuntaisia suojaetäisyyksiä voidaan pienentää
50 % yksinkertaisella ja 75 % kaksinkertaisella kevyellä suojauksella. Suojaus voi olla joko 1 mm paksu metallilevy tai 7 mm
kuituvahvisteinen sementtilevy (ei paperi- tms. pinnoitettu
kipsilevy) (kuva 2.4.1).

200

kuva 2.4.1.b KT-S ja KT-H-kiukaiden suojaetäisyydet seiniin.
Mitat millimetreinä.

Seinän ja suojausten väliin jätetään 30 mm tuuletusvälit.
Suojauksen tulee olla irti lattiasta ja katosta. Jos saunassa on
palava-aineinen lattia kiukaan edessä, suojattava alue ulotetaan 100 mm luukun molemmille sivuille sekä vähintään
400 mm sen eteen, suojauksen on tällöin oltava vähintään
1 mm paksu metallilevy.
Jos kiuas asennetaan niin, että se on takaa ja toiselta sivulta
tiiliseinää tai -muuria vasten, riittää turvaetäisyydeksi 50 mm
sivulle ja 50 mm taakse. Jos kiuas on takaa ja kahdelta sivulta
tiiliseinää tai muuria vasten, on suositeltavaa jättää 100 mm
tilaa molemmille sivuille kiukaan ilmankierron varmistamiseksi.
Taakse riittää edellä mainittu 50 mm.
Eristämättömän yhdysputken suoja-etäisyyksien pienentäminen tapahtuu samoin kuin kiukaissa. Piipun eristetyn osan
on saunassa aina yllettävä 400 mm välikaton alapuolelle.
Savupiippujen suoja-etäisyys palava-aineisiin materiaaleihin
vaihtelevat tuotekohtaisesti. Tarkista aina piipun valmistajan
ohjeet. Epäselvissä tapauksissa käänny paikallisten paloviranomaisten puoleen.

2.5. Kiukaan liittäminen tiilihormiin
Kiuas voidaan liittää tiilihormiin vain päältä. Tiilihormiliitännän
osalta on huomioitava kohdassa 2.4. mainitut suojaetäisyydet
ja suojaukset sekä tiilihormien muurausohjeet.

2.5.1. Päältä liittäminen
Tee tiilihormiin 2-3 cm liitäntäputkea suurempi aukko.
Päältä liittäminen tehdään 45° mutkaputken avulla, joka
on käännettävissä hormiin nähden sopivalle kohdalle. 45°
mutkaputkia saa ostaa erikseen rautakaupasta. Mutkaputkea
voi tarvittaessa jatkaa jatkosputkella. Asenna kiukaan oma
liitäntäputki kiukaan laella olevaan takimmaiseen yläsavuaukkoon (etummainen on nuohousaukko, piippua ei saa asentaa
siihen!). Ko. mutkaputki asennetaan kiukaan oman liitäntäputken päälle. Sahaa tarvittaessa mutkaputki ja mahdollinen
jatkoputki sopivan mittaiseksi. Varmista, että putki menee
riittävästi piipun sisään (ei kuitenkaan liian pitkälle tukkien
piipun).
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Putken ja tiilihormin välinen rako tiivistetään joustavalla tulenkestävällä materiaalilla, esim. palovillalla. Läpivienti siistitään
Kastor-peitelevyllä, joita saa rautakaupasta. Peitelevy kiinnitetään tiilihormiin metallisilla kiinnikkeillä tai tulenkestävällä
massalla (kuva 2.5.).

Kuva 2.5. Kiukaan liittäminen tiilihormiin

2.6. Liittäminen Kastor-valmishormiin
Kastor-kiuas voidaan liittää päältä tehdasvalmisteiseen
Kastor-hormiin.
Varmista, että valmishormi tulee oikein valituksi huomioiden
mm. kiukaan malli, hormin korkeus, ulkoiset olosuhteet jne.
Parhaan toimivuuden saavuttamiseksi suositellaan aina asennettavaksi myös savupeltilaite (kuva 2.6.).
• Aseta kiukaan oma liitäntäputki kiukaan takimmaiseen
savuaukkoon.
• Asenna liitäntäputken päälle eristämätön yhdysputki ja
mahdollinen jatkosputki. Sahaa tarvittaessa yhdysputki ja
jatkosputki sopivan mittaiseksi.
• Savupeltilaite tulee eristämättömän ja eristetyn osuuden
väliin, tai ensimmäiseen eristettyyn piippumoduliin.
• Savupeltilaitteen päältä jatketaan eristetyllä piipulla.
Eristetyn savupiipun on oltava vähintään 400 mm
välikaton alapuolella. Noudata Kastor-valmishormien
asennus- ja käyttöohjeita.

Kuva 2.6. Liittäminen Kastor-valmishormiin. Mitat millimetreinä.
Läpiseinän luukkua ei ole esitetty kuvassa.

Noudata myös edellä mainittuja suojaetäisyyksiä palaviin ja
palamattomiin materiaaleihin. Kastor Oy ei vastaa eikä takaa
muiden valmistajien valmishormien sopivuutta ja toimivuutta
Kastor-kiukaiden yhteydessä. Kastor Oy ei ole vastuussa
muiden valmistajien valmishormien laadusta.
Savupeltilaite

2.7. Kiukaan saunan puoleinen luukku ja sen 		
	käyttö
KT-S ja KT-H -malleissa luukun kätisyyttä ei voi vaihtaa,
johtuen kaksinkertaisesta luukusta. Ulompi luukku avataan
kuten KO-mallin etuluukku, omasta kahvasta kääntämällä ja
vetämällä ovea auki. Sisempi luukku avataan vetämällä aukaisinvivusta ”kylmäkäden” avulla (kuva 2.7.).
Sisempi luukku on suunniteltu ensisijaisesti helpottamaan
saunan puoleisen lasin puhdistusta, sekä suojaamaan lasia rikkoutumiselta polttopuita jatkokaulan päästä sisään laitettaessa.
Luukun kautta voi toki myös asettaa puita tulipesään ja
sytyttää kiukaan saunan puolelta. Luukku on aina huolellisesti suljettava jottei häkää pääse saunan puolelle! Tarkista
molempien saunan puoleisten luukkujen tiivisteet aina kiuasta
muutenkin tarkastellessasi.
Sisemmän lasin puhdistus, katso luku 4.6.
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2.8. Ilmanohjainlevy

Kuva 2.7. Saunan puoleisen sisemmän luukun käyttö.

Kiukaan tulipesän takaosassa on irrotettava ilmanohjainlevy.
(Kuva 2.8./1) Kiuasta ei saa käyttää ilman ohjainlevyä!
Mikäli ilmanohjainlevy kuluu käytössä, vääntyy tai muuten
vahingoittuu, on se vaihdettava uuteen.
Ilmanohjaimen vaihtaminen
Irroita arina. Asenna ilmanohjainlevy tulipesän takaosaan
(saunan puoleisen luukun alapuolelle) siten, että sen kannatusosa on arinankannattimen päällä. Asenna arina paikoilleen.
Tarkista levyn kunto riittävän usein (kuva 2.8./2).
Kylmäkäsi

2.9. Yleisiä ohjeita vaurioiden välttämiseksi
Kun tuot kiukaan saunaan, polta vielä ennen kivien lisäystä
täysi pesällinen puita sauna mahdollisimman hyvin tuuletettuna, jolloin loputkin suoja-aineista palavat pois ja pinnoite
kovettuu.
Kastor-kiuas on käyttövalmis ulkona suoritetun esipolton,
kivien asettamisen ja mahdollisen vesisäiliön täytön jälkeen.
Varmista, että ilmanohjainlevy on kuvan 2.8./2 mukaisesti
paikallaan.
Tutustu alla oleviin ohjeisiin ja noudata niitä:
• Muista jättää palamiselle ilmatilaa vähintään 10 cm
tulipesän lieskalevystä alaspäin.
• Älä lämmitä heti täydellä teholla jos olosuhteet ovat
kylmät. Tiilihormi voi vaurioitua.
• Varo heittämästä vettä suoraan lasiluukulle.
• Kiukaan käyttöikä lyhenee, jos kiuasta lämmitetään
jatkuvasti punahehkuisena.
• Kiukaan kestoikä lyhenee oleellisesti, jos se altistetaan
suolaiselle vedelle. Kannattaa huomioida myös, että meren
läheisyydessä kaivovesikin saattaa olla suolapitoista.
• Kiukaan kestoikään vaikuttaa, mm. kiukaan sopivuus
kokonsa puolesta saunaan, millä polttoaineella kiuasta
lämmitetään, saunomiskerrat, kiukaan ohjeiden vastainen
käyttö sekä yleinen huolellisuus.
• Kastor-kiukaat on suunniteltu ja testattu huolellisesti.
Tutkimusten perusteella Kastor Oy:ssä tiedetään, että
mikäli kiuas käytössä vahingoittuu kohtuuttoman nopeasti
(esim. seinämät repeytyvät tai palavat puhki, laki palaa
puhki jne.) on kiuasta käytetty ohjeiden vastaisesti. Kastor
Oy ei vastaa tällaisista käyttöohjeiden vastaisesta
käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Kuva 2.8./1. Ilmanohjainlevy. Varmista, että ilmanohjainlevy on
paikallaan. Kiuasta ei saa käyttää ilman ohjainlevyä!

Ilmanohjainlevy
Arina

Kuva 2.8./2. Ilmanohjainlevyn asentaminen ja vaihtaminen.

Ilmanohjainlevy

Arina

Arinan kannatin

SUOMI

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.

3. Kiukaan käyttö
3.1. Polttoaineet
Käytä Kastor-kiukaissa polttoaineena ainoastaan käsittelemätöntä puuta, mieluummin tukevaksi pilkottua sekapuuta,
koivua tai leppää. Polttopuun pituus on maksimissaan noin 35 cm.
Märkä tai laho puu ei lämmitä hyvin.
Kiukaassa ei saa polttaa kyllästettyä puuta, naulaista puuta,
lastulevyä, muovia, muovitettua pahvia tai paperia. Nestemäisiä polttoaineita ei saa käyttää edes sytytysvaiheessa, koska
arina voi vahingoittua. Älä polta täysiä pesällisiä liian pieneksi
tehtyä puuta, kuten lastua ja pientä puusilppua niiden suuren,
hetkellisen lämmitystehon vuoksi.
Lämmityspuita ei saa säilyttää kiukaan välittömässä läheisyydessä. Muista kiukaan suojaetäisyydet. Tuo saunan sisälle
ainoastaan se määrä polttopuita, joka voidaan saman tien
laittaa tulipesään.

3.2. Käyttö vesisäiliö VK-20:n kanssa
KT-S ja KT-H -kiukaisiin voidaan asentaa vesisäiliö VK-20 (28
litraa). Säiliötä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin
veden lämmittämiseen. Huomioi seuraavat seikat:
• Vesisäiliön on oltava aina vähintään puolillaan vettä kun
tulipesässä on tuli.
• Varmista, että vesisäiliön hana on aina tiiviisti kiinni.
• Kiukaan lämmetessä vesisäiliön hana kuumenee.
• Tyhjennä vesisäiliö käytön jälkeen.
• Veden jäätyminen vesisäiliöön rikkoo sen.

3.3. Vedon säätö
Kiuas on suunniteltu toimimaan parhaimmillaan hormin alipaineen ollessa noin 10–20 Pa. Jos savupiippu on pitkä, tämä
optimaalinen alipaineraja ylittyy helposti. Ylityksen voit todeta
mm. seuraavasti:
• Tuhkaluukulla ei voi säätää vetoa.
• Liekit palavat liitäntäputkessa, ja jopa savupiipussa.
• Palamisen humina on korvakuulolta kovaa.
• Lasiluukusta katsoen liekit syöksyvät kovalla voimalla
kiukaan yläosaan.
• Sauna ja/tai kivet eivät lämpene alle tunnissa (vaikka
kiuas on oikean kokoinen).
Tulta sytytettäessä on savupellin ja tuhkalaatikon aina oltava
auki. Syttymisen jälkeen, kun tuli palaa hyvin, säädä ilmamäärä sopivaksi tuhkaluukulla. Yleensä tuhkaluukkua pidetään
auki 0,5–2 cm palamisen aikana, vedosta riippuen.

Perusveto on oikea, kun palamisen säätö toimii tuhkaluukulla
ja liekit nousevat rauhallisesti ylöspäin. Tällöin kiuas palaa
puhtaammin, joskin se lämpenee hieman hitaammin kuin
kovemmalla vedolla.
Jos kiukaan perusveto on liian kova, vetoa voidaan myös
säätää oikeaksi laittamalla esim. tulenkestävän tiilen pala
tai lisävarusteena saatava vedonsäätölevy kiukaan yläosan
sisälle, kaarevan lieskalevyn päälle. Mikäli tämä ei auta,
perusvetoa voidaan säätää oikeaksi myös savupeltiä apuna
käyttäen. Savupeltiä ei saa sulkea liikaa palamisen aikana –
varo häkävaaraa!

3.4. Lämmitystehon säätö
Lämmitystehoon vaikuttaa polttoaineen laatu ja määrä. Älä
polta kiukaassa liian pitkiä puita. Varo käyttämästä kiuasta
jatkuvasti punahehkuisena.

3.4.1. Saunominen yhden pesällisen
	lämmityksellä, alta sytyttäminen
• Aseta tulipesään kaksi pienehköä sytytyspuuta arinan
suuntaisesti.
• Lisää sytytyspuiden väliin hieman sytykkeitä. Sytytä
sytykkeet.
• Laita sen jälkeen muutama polttopuu vinottain edellisten
päälle.
• Sulje luukku ja aseta tuhkalaatikko noin 3 cm raolleen.
Kun polttopuut ovat palaneet runsaat 5 minuuttia, oikaise ne
palavina arinan suuntaiseksi.
Täytä tulipesä arinan suuntaisesti tukeviksi pilkotuilla polttopuilla. Sulje luukku ja anna tuhkalaatikon olla hetken aikaa
auki noin 3 cm.
Tämän jälkeen palamista hillitään pienentämällä tuhkaluukun rako alueelle 0,5–2 cm. Tämän lämmitysvaiheen aikana
tulee tulipesän seinien hehkua vain jonkin aikaa yläosaltaan
punaisena. Normaalisti sauna on saunomisvalmis noin 40–50
minuutin kuluttua, eikä polttopuita tarvitse enää lisätä yhtä
saunomiskertaa varten.
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3.4.2. Saunominen yhden pesällisen
	lämmityksellä, päältä sytyttäminen
Päältä sytyttäminen poikkeaa perinteisestä saunan sytytystavasta. Tällä menetelmällä kiukaan ja kivien lämpeneminen
on hieman hitaampaa kuin perinteisellä menetelmällä. Opettelemalla kiukaan ja piipun säädöille sopivan yhdistelmän, ero
lämmitysajassa ei ole kuitenkaan kovin suuri.
Päältä sytyttäminen on ympäristöystävällisempi lämmitystapa, josta aiheutuu vähemmän päästöjä ja polttopuista saadaan enemmän lämpöenergiaa irti. Seurauksena voit saunoa
pienemmällä puunkulutuksella kauemman aikaa.
• Tarkista että savupelti on reilusti auki.
• Käytä kuivia, mieluummin vähintään yhden vuorokauden
sisällä pidettyjä polttopuita.
• Täytä tulipesä polttopuilla luukun yläpinnan korkeuteen
asti.
• Laita päällimmäiseksi sytykkeitä, esim. pieniä tikkuja ja
tuohenpalanen.
• Sytytä sytykkeet päältä.
• Sulje luukku ja aseta tuhkalaatikko noin 3 cm raolleen.
• Kun tuli on palanut 5–10 minuuttia, voidaan palamista
säätää pienentämällä tuhkaluukun rako alueelle 0,5–2 cm.
Rajoita ylivetoa tarvittaessa savupellillä.
Tämän lämmitysvaiheen aikana tulee tulipesän seinien hehkua vain jonkin aikaa yläosaltaan punaisena. Normaalisti voit
mennä saunomaan noin 50–60 minuutin kuluttua, eikä puita
tarvitse enää lisätä.

3.4.3. Lämmityksen jatkaminen toisella
	pesällisellä
Kylpemisen määrästä, kylmistä olosuhteista tms. johtuen voi
lämmitystä joutua jatkamaan toisellakin pesällisellä.
Kun ensimmäinen pesällinen on muuttunut hiillokseksi
(40–60 minuuttia vedon ollessa sopiva), laita pesään
tukevia puita arinan suuntaisesti. Ellei saunaan mennä heti
puiden lisäämisen jälkeen, voi tuhkaluukun jättää muutaman
millimetrin raolleen. Pesällisen tuli pysyy nyt sopivana pitkän
ajan. Kun menet saunomaan, lisää tarvittaessa tulipesään
muutama polttopuu lisää.
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4. HUOLTO
4.1. Kiukaan puhdistus

Kuva 4.4./1.

Kiukaan pinta voidaan puhdistaa heikolla pesuaineliuoksella ja
kostealla, pehmeällä liinalla pyyhkimällä.
Harjattua ruostumatonta terästä oleville osille on oma puhdistusaine mitä löytyy kauppojen pesuaineosastoilta.
Puhdista kaikki lasit Kastorin Nokipois-puhdistusaineella jota
on saatavissa rautakaupoista.

4.2. Tuhkan poisto

Kuva 4.4./2.

Liiallinen tuhka heikentää arinan kestoa ja huonontaa palamista. Poista tuhka kylmänä aina ennen seuraavaa lämmitystä esim. metalliämpäriin tulipalovaaran välttämiseksi.

4.3. Kiukaan nuohous
Kiukaan kivitilassa olevat luukut ovat nuohousluukkuja (peitetty kannella). Kannella peitetyistä aukoista puhdistetaan
kiukaan sisäosat käytöstä riippuen 2–6 kertaa vuodessa.
Jos kiukaassa on päältä lähtevä hormi, hormista putoaa nokea
kiukaaseen, josta se on poistettava.

Kuva 4.4./3.

4.4. KT-H-mallin hissiluukun lasin
	irrotus ja puhdistus
KT-H-kiukaan hissiluukun lasin voi puhdistaa tarvittaessa
sisäpuolelta seuraavasti:
1. Irrota kiukaan etupeitelevy (kuva 4.4./1).
2. Käännä toppari sivullepäin. Käytä tarvittaessa sopivaa
työkalua (kuva 4.4./2).
3. Nosta luukkua niin ylös kuin se vapaasti nousee. Tue luukkua kummallakin kädellä.
4. Luukun liukurenkaat tulevat näkyviin liukukiskojen yläpäistä. Luukku pääsee tulemaan ulospäin kiukaasta.
5. Vedä luukkua varovasti ulospäin kahvasta niin että luukun
alareunan liukurenkaat vapautuvat liukukiskojen puolivälissä
olevista aukoista (kuva 4.4./3).
6. Kun luukku on irti kiskoista, käännä luukku vaakasuoraan
asentoon.
7. Käännä luukun sisäpuoli ylöspäin myötäpäivään siten,
että vaijeri pysyy paikallaan (kuva 4.4./4).
8. Puhdista lasi Kastorin Nokipois-puhdistusaineella. Tue lasia
hyvin koko puhdistamisen ajan.
9. Asenna luukku päinvastaisessa järjestyksessä paikoilleen.
10. Käännä toppari ala-asentoon.
11. Asenna etupeitelevy paikoilleen.

Liukurenkaat

Aukko liukukiskossa

Kuva 4.4./4.

Kuvat ovat KH-kiukaasta, jossa on sama etupaneeli kuin KT-H-kiukaassa.
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4.5. KT-S-mallin takkaluukun lasin puhdistus
Avaa luukku ja puhdista lasi Kastorin Nokipois-puhdistusaineella.

4.6. KT-S ja KT-H -mallien saunan sisemmän luukun
lasin puhdistus
Avaa sisempi luukku alla olevien kuvien mukaisesti ja puhdista
lasi Kastorin Nokipois-puhdistusaineella.

2
1

Talttapäisellä ruuvimeisselillä kampea varovasti kääntyvää halkoritilän osaa
(1) ylös- ja sisäänpäin asettamalla ruuvimeisselin kärki luukun reunassa
olevan kiinteän halkoritilän (2) yläosan ja liikkuvan halkoritilän osan vaakaraudan väliin. Puhdistuksen jälkeen paina halkoritilä takaisin osaan 2 kiinni.
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5. ONGELMATILANTEET
Jos kiuas tai sauna ei toimi kuten niiden mielestäsi pitäisi
toimia, tee tarkastus alla olevan listan mukaan.
Varmista ensin, että olet valinnut oikean kiukaan saunan
ominaisuuksien mukaan, katso kiukaan valintaohjeita internetsivuiltamme www.kastor.fi ”Puukiukaat”, ”Valitse itsellesi
sopivin kiuas”.

SAUNAAN TULEE SAVUA, HUONO VETO
Onko savupelti auki?
Onko liitäntäputki liitetty tiiviisti sekä kiukaaseen
että hormiin?
		Ilmavuotoja ei saa olla.
Onko kiukaan vaihtoehtoinen savuaukko suljettu tiiviisti
kiukaan mukana tulleella kannella?
Onko kiukaan yläosassa oleva lieskalevy puhdas tuhkasta?
Onko kiukaasta hormiin menevä liitäntäputki puhdas
tuhkasta?
Onko hormi täysin avoin?
		Nuohoamaton, lumitukkeuma, talvikansi päällä tms.
Onko savupiippu kunnossa?
		(halkeamat, rapautuminen)
Onko vetokorkeus (piipun korkeus) riittävä myös
ympäristöön nähden?
Lähellä olevat puut, jyrkkä rinne yms. vaativat yli 		
3,5 m piipun lattiasta mitattuna.
Onko hormin koko sopiva?
		Vähintään ½ tiilen hormi tai kiuasmallista riippuen
joko 100 mm tai 120 mm pyöreä hormi.

KIUASKIVET EIVÄT LÄMPENE RIITTÄVÄSTI
Onko kiukaassa pidetty riittävästi tulta?
Polta vähintään yksi ohjeen mukainen täysi pesällinen tukevaksi pilkottuja, kuivia polttopuita.
Onko veto liian kova?
Liekki palaa vielä yhdysputkessa, joka on punainen,
vaikka kiukaan alapää vaipan sisällä ei hehku punaisena. Katso luku 3.3. ”Vedon säätö ja lämmitystehon
säätö”.
Onko veto liian heikko?
Katso luku 3.3. ”Vedon säätö”.
Onko kivien määrä oikea?
Kiukaan reunoilla kivimäärän tulee olla reunan tasalla
ja keskialueella vain puoli kiveä reunojen yli.
Onko kivet ladottu liian tiiviisti?
Kivet pitää latoa siten, että kivien väliin jää riittävästi
ilmaa, katso ohjeen luku 2.2. ”Kiuaskivet, kiuaskivien
asettelu”.
Ovatko kiuaskivet hyvälaatuisia ja oikean kokoisia?
Sopivia ovat yli 10 cm pitkät, eivät liian litteät peridotiitti- ja oliviinikivet.

SAUNA EI LÄMPENE RIITTÄVÄSTI
Onko sauna uusi tai puurakenteet muuten läpikosteita?
Esim. uusi hirsisauna lämpiää tyydyttävästi yli 80 °C
lämpötilaan vasta noin vuoden kuluttua.
Lämmitetäänkö kiuasta oikealla tavalla?
Onko kiukaassa pidetty riittävästi tulta?
Polta vähintään yksi ohjeen mukainen täysi pesällinen tukevaksi pilkottuja, kuivia polttopuita.
Onko veto liian kova?
Liekki palaa vielä yhdysputkessa, joka on punainen,
vaikka kiukaan alapää vaipan sisällä ei hehku punaisena. Katso luku 3.3. ”Vedon säätö ja lämmitystehon
säätö”.
Onko veto liian heikko?
Katso luku 3.3. vedon säätö.
Onko kiuas mitoitettu liian suureksi?
Onko vetokorkeus (piipun korkeus) riittävä myös
ympäristöön nähden?
Lähellä olevat puut, jyrkkä rinne yms. vaativat yli
3,5 m piipun lattiasta mitattuna.
Onko kivien määrä oikea?
Kiukaan reunoilla kivimäärän tulee olla reunan tasalla ja keskialueella vain puoli kiveä reunojen yli.
Onko kivet ladottu liian tiiviisti?
Kivet pitää latoa siten, että kivien väliin jää riittävästi
ilmaa, katso ohjeen luku 2.2. ”Kiuaskivet, kiuaskivien
asettelu”.
Ovatko kiuaskivet hyvälaatuisia ja oikean kokoisia?
Sopivia ovat yli 10 cm pitkät, eivät liian litteät peridotiitti- ja oliviinikivet.

SAUNA LÄMPENEE NOPEASTI, MUTTA KIUASKIVET
JÄÄVÄT VIILEIKSI
Onko kivien määrä oikea?
Kiukaan reunoilla kivimäärän tulee olla reunan tasalla ja keskialueella vain puoli kiveä reunojen yli.
Onko kivet ladottu liian tiiviisti?
Kivet pitää latoa siten, että kivien väliin jää riittävästi
ilmaa, katso ohjeen luku 2.2. ”Kiuaskivet, kiuaskivien
asettelu”.
Onko kiuas mitoitettu liian suureksi?
Pidä tuuletusventtiiliä auki liiallisen kuumuuden poistamiseksi, jotta myös kivet ehtivät lämmetä saunan
valmistuessa. Näin saunan lämmitysaika hieman
pitenee.
Onko lämmitystapa oikea?
		Tutustu huolellisesti ohjeen lukuun 3. ”Kiukaan käyttö”.

SUOMI

5.

VESISÄILIÖLLISEN KIUKAAN SÄILIÖSSÄ VESI EI LÄMPENE
RIITTÄVÄSTI
Onko veto liian kova?
Liekki palaa vielä yhdysputkessa, joka on punainen,
vaikka kiukaan alapää vaipan sisällä ei hehku punaisena. Katso luku 3.3. vedon säätö ja lämmitystehon säätö.
Onko kiuas mitoitettu ohjeiden mukaan?

KIUKAAN ALLE KERTYY MUSTAA ”HILSETTÄ”
Kiuaskivet saattavat olla rapautuneita.
”Hilse” voi olla on metallista pajahilsettä, joka on
irronnut kiukaasta. Kiuasta on käytetty liian rajuilla
tehoilla punahehkuisena; metalli kuoriutuu ja kiuas
rikkoutuu ennenaikaisesti.

SAUNASSA ON RIKINTUOKSUISTA KATKUA
Kiuaskiviin on jäänyt rikkiä räjäytyksen jäljiltä tai
kivimassassa on luonnon rikkiä.
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6. TAKUU JA VALMISTAJAN TIEDOT
Mikäli kiuas on käyttämättömänä alttiina kosteudelle
(esim. kylmillään oleva vapaa-ajan asunto), on se tarkastettava ennen käyttöä mahdollisten korroosiovaurioiden
varalta.

TAKUU
Kastor tuotteet ovat korkealaatuisia ja luotettavia. Kastor
myöntää puukiukailleen 3 vuoden tehdastakuun koskien
valmistusvirheitä. Takuu ei kata kiukaan väärästä tai ohjeiden
vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuneita vaurioita,
katso luku 3.

VALMISTAJA
KASTOR OY
Tehtaankatu 5–7
11710 Riihimäki
FINLAND
Puh. (019) 764 360
sähköposti: info@kastor.fi
www.kastor.fi

Tack för att du valde Kastor
Spara dessa bruksanvisningar för senare bruk. Bruksanvisningarna skall efter installationen av bastun överlämnas till
bastuägaren eller den bastuansvariga. Läs anvisningarna
före installation och ibruktagning.

trots det behåller sin styrka. Våra glasluckor är av Ceramspacialglas som tål minst 800 °C och som trots sin hållbarhet
släpper eldens varma glöd till den omgivande miljön.

Vi tackar för Ditt förtroende för Kastor-produkter. Vi har tillverkat vedeldade bastuugnar längre än något annat företag i världen, nästan ett sekel. Under denna tid har vi lärt oss mycket
om elden och hur fen skall hanteras, även om dess känslighet.
Att göra upp eld är en färdighet som alla kan, att sköta om den
är nästan konst. Vid planeringen och tillverkningen följer vi
två ledstjärnor: i ett mästerverk syns inget onödigt, och ett
mästerverk uppnås inte med material av dåligt kvalitet. Våra
produkter är enkla och tillförlitliga, även om det bakom deras
förenklade finns lösningar som uppstått med hjälp av flera
årtiondens erfarenhet och modern teknologi.

HÖGKLASSIGA MATERIAL
I våra produkter använder vi de bästa material som vi under
årens lopp har lärt oss skaffa från våra pålitliga samarbetspartners. Stålet är finskt Ruukki konstruktionsstål som tack
vare sin jämna kvalitet böjs i mångformiga lösningar och som

Våra produkter är mycket tunga, vilket redan i och för sig
berättar hur eldfasta våra material är. Stålets tjocklek är
emellertid inte väsentligt utan dess rätta användning. Man bör
känna till eldens rörelse och dess inverkningar. Det hetaste
stället som således belastas hårdast ligger inte omedelbart
ovanför elden utan där vart värmen leds. Elden bör också
matas med luft för att den ska brinna så rent som möjligt och
värma ekonomiskt.

ÖVERLÄGSEN TEKNIK
Våra bastuugnar blir varma till och med bara med en omgång ved, och de behåller sin värme länge efter att flamman
slocknat. Denna unika egenskap är summan av flera faktorer,
av vilka de viktigaste vid sidan om högklassiga material är:
Coanda-luftcirkulationssystem, luftstyrningsskiva, stora och
djupa stenmagasin samt robusta luckor. Du kan läsa mer om
dessa och om våra andra tekniska innovationer samt om
monteringsutrustning som stöder den mångsidiga helheten på
adressen www.kastor.fi eller i vår broschyr.

Vi har värmt människor i ett sekel.
Under den tiden har teknologin fört fram
mänskligheten mer än under årtusenden
före vår tid – ända till månen och tillbaka.
Samma tid har vi använt för att producera
njutningsfull värme genom att utnyttja modern teknologi, så att även utseendet på våra
produkter värmer sinnet.
Kastor – Hetaste hett.
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Thank you for choosing Kastor
Please save these instructions for later use! Once the installation is done, this manual should be given to the sauna’s
owner or the person in charge of running it. Please read these
instructions prior to installation and first use!

uniform quality. Our glass covers are Ceram glass, which can
withstand up to 800 °C while still allowing the fire’s warm glow
to spread into the room.

WE KNOW FIRE
We thank you for your confidence in Kastor’s products. We
have manufactured wood burning sauna stoves for nearly a
century now, longer than any other company in the world. Over
these years, we have learned a lot about fire, its handling and
its precariousness. Anyone can light a fire, but nurturing it is
nearly a form of art. We have two guidelines in design and manufacturing: A master’s touch leaves nothing extraneous and
a master’s touch cannot be achieved with low grade material.
Our products are simple and reliable, although their elegant
form is based on solutions born from decades of experience
and the latest technology.

QUALITY MATERIAL
Our products contain only the best possible material, procured
from reliable suppliers we have gathered over the years. The
steel is Finnish structural steel from Ruukki, which can be bent
into various solutions while retaining its hardness due to its

Our products are heavy, which by itself is a sign of fireproof
construction. Still, it is not the steel’s thickness but its correct
use that is important. One needs to know how fire behaves.
The hottest and most stressed part is not necessarily directly
above the fire, depending on how the heat is being channelled.
The fire must also be supplied with air to ensure optimally
clean burning and economical heating.

SUPERIOR TECHNOLOGY
Our stoves can be fully heated with just one load of wood and
they retain warmth long after the flame has died down. This
unique property is the sum of many factors: High quality material, the Coanda air circulation system, the air guidance sheet,
the large and deep stone compartments and the sturdy doors.
Read more about these and our other technical innovations as
well as our comprehensive installation supplies at
www.kastor.fi or in our prospectus.

We have warmed people for a century now.
During this timespan, technology has
propelled humanity further than during all
preceding millennia – even to the moon and
back. We spent the same time creating
enjoyable heat using the latest technology
and exteriors designed to warm
the eye as well.
Kastor – Hottest of the Hot.
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Täname, et valisite Kastori
Hoidke see kasutusjuhend alles, seda võib hiljem tarvis
minna. Pärast kerise paigaldamist tuleb kasutusjuhend anda
sauna omanikule või selle kasutamise eest vastutavale
isikule. Enne kerise paigaldamist ja kasutuselevõttu tutvuge
põhjalikult juhendiga.

sobib mitmesugusteks lahendusteks, säilitades oma kõvaduse. Klaasluugid on Cerami eriklaasist, mis talub temperatuuri
vähemalt 800 °C ja tulekindlusele vaatamata laseb sooja
tulepaiste mõnusalt ümbritsevasse ruumi.

ME TUNNEME TULD
Täname, et usaldate Kastori toodet. Oleme puukeriseid tootnud
kauem kui ükski teine ettevõte maailmas – ligi sada aastat.
Selle aja jooksul oleme õppinud palju tule ja tulega ümberkäimise kohta ja vajaliku ettevaatuse kohta. Tuld teha oskab
igaüks, tule eest hoolitsemine aga on peaaegu kunst. Oma
toodete projekteerimisel ja tootmisel järgime kaht peamist
põhimõtet: meistri kätetöös pole mitte midagi ülearu ning
meistritöö ei valmi kehva kvaliteediga materjalidest. Meie
tooted on lihtsad ja töökindlad, ehkki nende lihtsustatud vormi
taga peituvad lahendused on välja töötatud aastakümnetega
omandatud kogemustele tuginedes ja kaasaegset tehnoloogiat
rakendades.

KVALITEETSED MATERJALID
Kasutame oma toodetes parimaid materjale, mida oleme
õppinud aja jooksul hankima usaldusväärsetelt koostööpartneritelt. Teras on Soome päritolu Ruukki
konstruktsiooniteras, mis tänu oma ühtlasele kvaliteedile

Meie tooted kaaluvad märkimisväärselt palju, mis juba seetõttu kõneleb kasutatavate materjalide tulekindlusest. Terase
paksus pole siiski väärtus iseenesest – oluline on selle õige
kasutamine. Tuleb tunda tule liikumist ja selle toimeid. Kõige
kuumem ja seega kõige suuremat koormust taluma pidav koht
ei asetse vahetult tule kohal, vaid seal, kuhu soojus juhitakse.
Ka tuleb tuld õhuga toita, et see põleks võimalikult puhtalt ja
soojendaks ökonoomselt.

TIPPTEHNIKA
Meie kerised soojenevad juba ühe koldetäie puudega ja pärast
tule kustumist hoiavad soojust veel kaua aega. See ainulaadne
omadus on mitmete tegurite summa, millest kvaliteetsete
materjalide kõrval on olulisemad: Coanda õhuringlussüsteem,
õhujuhtimisplaat, suur ja sügavad kerisekiviruumid ning
tugevad luugid. Nende ja ka muude meie tehniliste uuenduste
ning terviku toetamiseks välja töötatud mitmekülgsete paigaldustarvikute kohta võite lisaks lugeda veebiaadressilt www.
Kastor.fi või meie bukletist.

Oleme andnud inimestele sooja terve sajandi.
Selle aja jooksul on tehnoloogiahüpe saatnud
inimesed kaugemale kui meie ajale eelnenud
aastatuhandetel – isegi kuule ja tagasi.
Sajandi jagu on ka meil aega kulunud,
et toota kaasaja tehnoloogia saavutusi ära
kasutades naudingut pakkuvat soojust viisil,
et ka toodete välimus hinge soojendab.
Kastor – kuumemast kuumem.
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Спасибо, что Вы выбрали «Кастор»!
Сохраните настоящую инструкцию, она может оказаться
полезной и в дальнейшем. Инструкции по эксплуатации
после монтажа каменки передать владельцу сауны и лицу,
ответственному за ее эксплуатацию. Перед монтажом и
эксплуатацией прочесть инструкцию.

ДРОВЯНЫЕ КАМЕНКИ KASTOR
Благодарим за доверие к продукции Kastor. Мы выпускаем дровяные каменки дольше, чем какая-либо другая фирма в мире, почти
целое столетие. За это время мы приобрели обширные познания
во всем, что связано с огнем и обращением с ним, а также с его
чувствительностью. Разведение огня является важным бытовым
умением, а забота о нем – это почти искусство. В процессе проектирования и изготовления нашей продукции мы руководствуемся
двумя принципами – во-первых, в том, что выходит из-под руки
настоящего мастера, не может быть ничего лишнего, и, во-вторых,
ничего путного не получится, если использовать низкокачественные материалы. Наши изделия – простые и надежные в работе, хотя
за их простым обликом стоят решения, созданные на основании
опыта многих десятилетий и современных технологий.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В наших изделиях мы используем лучшие материалы, которые мы со
временем научились получать от наших надежных партнеров. Сталь
– финская конструкционная сталь фирмы «Руукки», которая благодаря своему равномерному качеству позволяет получать сложные
конструкции без нарушения прочности. Наши стеклянные дверцы
изготовлены из специального стекла Ceram, выдерживающего

температуру до 800°С, и которое, несмотря на свою прочность, наполняет помещение теплыми отсветами.

МЫ ЗНАКОМЫ С ОГНЕМ
Наши изделия весят много, что уже говорит об их огнеупорности. Что касается толщины стального листа, то лишь ее большой
величины как таковой еще недостаточно, чтобы говорить об этом,
как о неоспоримом достоинстве, надо еще уметь правильно ее
использовать. Необходимо знать движение огня и его воздействие.
Самая горячая и испытывающая самую большую нагрузку часть
находится не над самым огнем, а там, куда огонь направляют. Огонь
необходимо так подпитывать воздухом, чтобы он горел как можно
чище, а топил экономично.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТЕХНИКА
Наши каменки нагреваются до готовности даже одной заправкой
дров и долго сохраняют тепло после того, как пламя уже погасло.
Это уникальное свойство является суммой нескольких факторов,
из которых наиболее значительными, помимо высококачественных
материалов, являются система циркуляции воздуха Coanda, заслонка направления воздуха, большой и глубокий отсек для камней
и прочные дверцы. Об этих и других технических инновациях и
многообразных монтажных принадлежностях Вы можете прочесть
больше на сайте www.Kastor.fi или в нашем проспекте.

Мы греем людей уже целый век. За этот период
технологии выбросили человечество дальше,
чем за все предшествовавшие нашему времени
тысячелетия – даже на Луну и обратно. Такое
же время и мы потратили на производство
приятного тепла с использованием современной
нашей продукции уже греет душу.
Kastor – это самое горячее из горячего!
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KASTOR OY
Tehtaankatu 5–7
11710 Riihimäki
FINLAND
www.kastor.fi

