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1. YLEISTÄ
Kiitämme osoittamastanne luottamuksesta KASTOR - tuotetta kohtaan. KASTOR – kiukaat ja kiukaiden ohjausyksiköt ovat
tunnetusti korkealaatuisia ja pitkäikäisiä tuotteita. Kehotamme Teitä ja asentajaa tutustumaan tarkoin tähän ohjeeseen. Ohje on
säilytettävä siten, että se on aina tarvittaessa helposti saatavilla. Asennuksen jälkeen asennusohje luovutetaan saunan
omistajalle tai käytöstä vastaavalle henkilölle. Ennen toimenpiteitä, perehdy käyttöohjeeseen ja erityisen tarkasti
”VAROITUKSIA” - kohtaan sivulla 7.

2. ASENNUS
2.1. Ohjauskeskuksen asennus
Ohjauskeskus asennetaan pinta-asennuksena saunan ulkopuolelle kuivaan tilaan suoralle alustalle. Keskus asennetaan irti
seinästä mukana seuraavien korotuskappaleiden avulla. Kiinnityksen tulee olla tukeva ja johdotuksen vaatima aukotus tulee
tehdä huolellisesti. Tuntoelin kiinnitetään saunan seinälle Taulukon 1 mukaisesti. Poikkeaminen annetuista mitoista aiheuttaa
palovaaran. Keskuksen eteen on varattava vähintään 0,8 metrin hoitokäytävä.

Taulukko 1
KIUAS MALLI
KIUKAAN
KATOSTA
2.2. Tuntoelimen asennus (Kuva 1)
KESKELTÄ
Irrota piirikortti tuntoelimen suojapellistä.
C =cm
A =cm
cm
Kiinnitä johdin kytkentärimalle värien ja
Viva (HL-6) 6 kW
30-40
40
5
numeroiden
mukaan
(A).
Nosta Viva (HL-8) 8 kW
30-40
40
5
tuntoelinpellin pohjasta vedonpoistajat Inferno 2 (SO-6) 6 kW
30-40
40
5
30-40
40
5
pystyyn (B). Laita johto pystyyn nostettujen Inferno 2 (SO-8) 8 kW
120-140 120-140
10
vedonpoistoliuskojen (3 kpl) lävitse. Mega-line (EP-80) 8kW
Mega-line (EP-100) 10kW
120-140 120-140
10
Käännä liuskat kuvan (C) mukaan. Kiinnitä
tuntoelin ruuveilla (2 kpl) seinään. Kiinnitä
piirikortti takaisin suojapeltiin. Käännä suojapellin vasen ja oikea siiveke piirikortin suojaksi (D). Aukon tulee olla
leveydeltään x= 6-8 mm.
A
B
C
D

Kuva 1
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2.3. Liitäntä sähköverkkoon
Kiukaan ja ohjauskeskuksen liitännän sähköverkkoon saa suorittaa vain siihen valtuutettu sähköalan ammattilainen.
Ohjauskeskuksen ja kiukaan kaapelointi Kuva 2.
SEINÄANTURI CK - 190
KIUAS
SSJ 4*1,5 TAI VASTAAVA LÄMMÖNKESTÄVÄ KAAPELI
SYÖTTÖKAAPELI OHJAUSKESKUKSELLE
KATSO TAULUKKO
OHJAUSKESKUS CK
KTS. TAULUKKO

MALLI

Kuva 2

4
1

2

5
3

1 = Rajoitinkello
2 = Lämpötilan säädin
3 = Virtakytkin
4 = Viikkokello
(kotelon sisällä)
5 = Saunan valon kytkin
Kuva 3. Ohjauskeskuksen säätölaitteet

TEHO

SULAKE

ASENNUS
400 V 3N
MMJ

LIITÄNTÄ
400 V 3N
VSB (VSN)

Viva
Viva

6 kW
8 kW

3*10A
3*16A

5*1,5
5*2,5

5*1,5
5*2,5

Inferno 2
Inferno 2
Mega-line EP –80
Mega-line EP-100

6 kW
8 kW
8 kW
10 kW

3*10A
3*16A
3*16A
3*16A

5*1,5
5*2,5
5*2,5
5*2,5

5*1,5
5*2,5
5*2,5
5*2,5

2.4 Lämpötilan säätö
Käännettäessä lämpötilan säädin myötäpäivään ääriasentoon, saavutetaan löylyhuoneen maksimilämpötila. Miellyttävin
lämpötila löydetään kokeilemalla.
Lämpötilan säätimen toiminta on porrastettu ohjaaman kiukaan vastuksia eriaikaisesti, 2-portaisesti. Kun säädetty lämpötila on
saavutettu, katkaisee ensimmäinen porras virran osalta lämmitysvastuksia. Päälle jäävät vastukset jatkavat lämmitystä. Mikäli
saunomista ei aloiteta heti, kytkeytyvät muutkin vastukset lämpötilan vaikutuksesta pois päältä. Näin lämpötila säilyy jatkuvasti
haluttuna.
Termostaatilla valitaan saunan haluttu lämpötila. Kiuas kytketään päälle kääntämällä virtakytkin ON - asentoon sekä
kiertämällä kellokatkaisin haluttuun asentoon. Ohjauskeskuksen virtakytkimen valo osoittaa palaessaan, että keskus on
toiminnassa. Saunomisen jälkeen katkaistaan kiukaalta virta kiertämällä kellokatkaisin 0-asentoon sekä painamalla virtakytkin
OFF - asentoon. Mikäli virrankatkaisu unohtuu , huolehtii kellokatkaisin virran automaattisesta katkaisemisesta. Termostaatti
jätetään säädettyyn asentoon, jolloin sitä tarvitsee kiertää ainoastaan muutettaessa saunan lämpötilaa. Saunan lämpötila on
säädettävissä portaattomasti.
2.5.1 Rajoitinkello
Rajoitinkello toimii kiukaan kytkimenä virtakytkimen ja viikkokellon kanssa. Kello on sähkökäyttöinen ja käyntiaika on 12+6
tuntia. Asteikko on jaettu kahteen osaan siten, että myötäpäivään käännettäessä on ensin toiminta-alue (12 tuntia). Tällöin kiuas
on päällä valitun tuntimäärän ja kytkeytyy sen jälkeen automaattisesti pois päältä. Lepoaika on 6 tuntia eli automaattinen
uudelleenkytkentä voi tapahtua viikkokellolla aikaisintaan 6 tunnin kuluttua edellisen kytkentäjakson päättymisestä. Kiukaan
uudelleenkytkentä voidaan haluttaessa suorittaa käsin kääntämällä rajoitinkellon vääntimestä kauko-ohjelman sallimissa
puitteissa.
Virta voidaan katkaista kiukaalta ennen toiminta-ajan päättymistä kiertämällä kellokytkintä myötäpäivään 0-asentoon tai
virtakytkimen avulla, jolloin kytkimen valo sammuu.

Toiminta-aika 0→A
10 minuuttia
Kiuas kytkeytyy päälle A:ssa
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Toiminta-aika A→B
12 tuntia
Kiukaan toiminta-aika, ellei
kauko-ohjaus rajoita sitä
lyhyemmäksi

Toiminta-aika B→0
6 tuntia
Kiuas on tämän ajan pakkokytkettynä pois toiminnasta
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Rajoitinkellon toimintaperiaate:
1) Viikkokello kytketään päälle esim. lauantai kello 9.00.
- kulunut aika 0 tuntia → rajoitinkello lähtee liikkeelle.
2) Lauantai kello 9.10
- kulunut aika 10 minuuttia → rajoitinkello kytkee asennossa A kiukaan päälle.
3) Lauantai kello 9.10-21.00 välisenä aikana voidaan viikkokellon vuorokausikellolla kytkeä kiuas mielivaltaisesti päälle
ja pois päältä.
- kulunut aika 12 tuntia→pakko kytkeytyy lepoaika.
HUOM!
- jos viikkokello kytketään pois rajoitinkellon vääntimen ollessa alueella 0-2 rajoitinkello pysähtyy ja jää
odottamaan uutta kauko-ohjauksen päälle kytkentää.
- viikkokellon ollessa kytkeytyneenä voidaan 12 tuntia pidempiä sauna aikoja säätää siten, että ylitetään
rajoitinkellon alue B→0 vääntämällä väännin myötäpäivää käsin A-asentoon.
4) Sunnuntai kello 3.00
- kulunut aika 18 tuntia→rajoitinkello on asennossa 0. Mikäli viikkokellon on katkaissut päällä olon pysähtyy
rajoitinkello, muutoin rajoitinkello alkaa toistaa ohjelmaa kohdasta 1.
Kun viikkokello katkaisee päällä olon, rajoitinkellon väännin jatkaa liikettään myötäpäivää (HUOM! POIKKEUS
KOHDASSA 3) kunnes se tulee 0 asentoon. Tällöin se pysähtyy ja jää odottamaan uutta päälle kytkentää.
2.5.2 Viikkokello
Viikkokello on 2-kanavainen digitaalinen kellokytkin, jossa on 7 päivän ohjelma ja pyöreä segmenttinäyttö.
Vuorokautta ja kanavaa kohden voidaan asettaa enimmillään 4 ohjelmakuvaa (Huom!! vain kanava 1 on käytössä)
Ohjelmakuva sisältää sekä kytkemis- (ON) että katkaisuajan (OFF). Jos ohjelmoinnin aikana mitään näppäintä ei paineta
60 sekunnin kuluessa, kellokytkin palautuu aloitustilaan. Kytkentäohjelma voidaan kopioida toisille viikonpäiville.
Lyhin kytkentäaika on 1 minuutti. Kytkentäajat on suojattu, mutta ne voidaan ohittaa toisella ohjelmalla.
Ohjelmakuvat näkyvät kellotaulussa 30 minuutin segmentteinä. Kellonaika ja viikonpäivä näytetään numeroina.
Kesä- ja talviaikojen vaihdot voidaan asetella toimimaan automaattisesti tai ohjelmoida erikseen.
Huomioiden kuitenkin rajoitinkellon toiminnan.
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1.Käynnistäminen

3.Päivämäärän ja kesä/talviajan
vaihdon asettelu

Alustaminen 1 kytkentäohjelma säilyy
paina yhtä aikaa [MENU][-][+]

Avaa valikko [MENU]-painikkeella.
Valitse SET TIME… nuolipainikkeella
ja
hyväksy se painamalla [OK].
Aseta vuosiluku [-][+]-painikkeilla ja
hyväksy painamalla [OK].

Alustaminen 2 kytkentäohjelma
poistetaan
Kaikki 5 näppäintä painetaan
samanaikaisesti ja pidetään
painettuina.
Ensin päästetään [Menu] näppäin irti,
3 sekuntia myöhemmin päästetään
kaikki
muut näppäimet irti

Asettele päivä ja kuukausi [-][+]painikkeilla.Hyväksy painamalla [OK]

2.Kellonajan asettaminen
Avaa valikko painamalla [MENU]
Valitse SET TIME…
nuolipainikkeella
ja vahvista painamalla [OK].
Paina vielä kerran [OK] niin pääset
ajan
asetteluun

Kesä/talviajan vaihtumispäivien
asettelu
Kesäajasta talviaikaan ja toisinpäin
siirtyminen voidaan ohjelmoida käsin tai
käytää jotain valmiista ohjelmista.
Valitse ensin kesä/talviaika-alue.
(ks. vieressä oleva taulukko)painikkeilla
[-][+].

Aseta tunti [-][+]-painikkeilla, hyväksy
painamalla [OK]
Aseta minuutit [-][+]-painikkeilla,
hyväksy painamalla [OK]

4.Ohjelmakuvien asettelu
Hyväksy valinta painamalla [OK]
Jos vaihtumispäivät halutaan asetella
käsin,
alueeksi valitaan NONE.
Automaattinen vaihto ja valittava alue
riippuu sijaintimaasta.
Valitse vierestä soveltuva alue sijainnin
mukaan.
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Avaa valikko [Menu]-painikkeella. Hyväksy
PROG…painamalla [OK] Hyväksy PROG
NEW… painamalla [OK] Valitse kanava
[-][+]-painikkeilla ja hyväksy painamalla
[OK].
Valitse haluamasi viikonpäivä [-][+]painikkeilla ja hyväksy painamalla [OK].
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Ohje: Jos valitulle päivälle on jo
olemassa ohjelma, näyttöön tulevat
näkyviin ohjelmoidut kytkentäajat
segmentteinä ja tekstiCLr. Ohjelma
poistetaan. painamalla [OK]
(hyväksytään toiminto CLr=tyhjennä)
Nuolipainiketta painamalla (selataan
Copy-toimintoon) näytöllä näkyvä
ohjelma voidaan kopioida toiselle
päivälle(ks.ohjelmakuvien kopiointi
alla)

Ohjelmakuvien kopiointi

Toiminnon lopettaminen

Selaa valikkoa nuolipainikkeella
toimintoon COPY. Valitse viikonpäivä
[-][+], jolle haluat kopioida näytössä
näkyvän päivän ohjelman.

Paina [MENU]-painiketta kunnes näytölle
tulee kellonaika.

Aseta kytkemisaika (ON) [-][+]painikkeilla ja hyväksy [OK]
Ohje: Kytkentäajat asetellaan
minuuttien avulla. Paina lyhyesti = 1 hyväksy toiminto painamalla [OK]. Toista
minuutti eteen [+] tai taaksepäin [-], kopiointi jos haluat saman ohjelman
paina pidempään = minuutit juoksevat muille viikonpäiville.
nopeammin.

7. Käsiohjaus PÄÄLLÄ/POIS
Valitse kanava 1 tai 2 [-][+] painikkeilla.
valitse käsiohjauksen symboli näytöltä
nuolipainikkeella.
Koskettimen asento vaihtuu päinvastaiseksi
ohjelmoituun asentoon nähden
= PÄÄLLÄ
= POIS
Seuraava tapahtuma ohjelmassa palauttaa
relelähdön asennon ohjelman mukaiseksi
(PÄÄLLÄ tai POIS) ja poistaa käsiohjauksen.

8. Jatkuva käsiohjaus
Valitse kanava 1 tai 2 [-][+]-painikkeilla.
Valitse nuolipainikkeella symboli jatkuvaan
PÄÄLLÄ-kytkentään, tai jatkuvaan POISkytkentään.
Kestokytkennän päättäminen

Asettele katkaisuaika (OFF) [-][+]painikkeilla ja hyväksy [OK]
Vuorokautta ja kanavaa kohden
voidaanasetella enintään 4
ohjelmakuvaa (4 päälle- ja 4
poiskytkentäaikaa)

Kuittaa yhden päivän säädöt
näppäimellä [OK]

Ohjelmoinnin lopettaminen
paina [MENU]-painiketta kunnes näytölle
tulee kellonaika
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9.Kestokytkentä edeltä käsin
valittavalle päivälukumäärälle (1-99
päivää)

5.Ohjelmakuvien Poistaminen
Avaa valikko painamalla [MENU]
hyväksy PROG… painamalla [OK]
hyväksy PROG NEW… painamalla
[OK]
Valitse kanava [-][+] ja hyväksy [OK]
Valitse viikonpäivä [-][+] ha
hyväksy[OK]
Poistaaksesi ohjelmakuvat paina [OK]
kun
näytössä lukee CLr. Nyt voit asettaa
päivälle uudet kytkentäajat (kohta 4.
Ohjelmakuvien asettelu) Jos
kytkentäaikoja valitulle päivälle ei ole
ohjelmoitu, paina kaksi kertaa [OK]
Poistuaksesi paina [MENU] kunnes
näytöllä lukee kellonaika.

6.Ohjelmakuvien tarkistaminen

Huomautus: Kun näyttöön ilmestyy
CLr, voidaan ohjelmoitu päivä
pyyhkiä näppäimellä [OK]

Valitse nuolipainikkeella näytöstä symboli
kun haluat ottaa ohjelmoidut kytkentäajat
käyttöön.

Avaa valikko [MENU]. Hyväksy
PROG…[OK] Selaa nuolipainikkeella
kohtaan TIME CHECK…ja hyväksy
valinta [OK]. Valitse kanava [-][+] ja
hyväksy [OK]. Valitse haluamasi
viikonpäivä [-][+] ja hyväksy [OK].
Selaa ohjelmakuvia [OK]-painikkeella.
Vapaiden muistipaikkojen
kohdalla
CD
näytetään teksti FrEE.

Valitse kanava 1 tai2 [-][+]-painikkeilla.
Nuolinäppäimellä valitaan symboli tilalle
jatkuvasti Päällä, tai tilalle jatkuvasti päältä
Pois. [OK] kuittaa valinnan. Näppäimillä [][+] asetetaan päivien lukumäärä.
2
1
----99
98

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

päivää PÄÄLLE/POIS
päivä PÄÄLLE/POIS
jatkuvasti PÄÄLLE/POIS
päivää PÄÄLLE/POIS
päivää PÄÄLLE/POIS

Kestokytkentä käynnistyy heti ja päättyy
asetettujen päivien loppuun kuluttua kello
24:00. Asetuspäivät näkyvät niin kauan kun
jatkuva kytkentä on kytketty päälle.
Kuitataan näppäimellä [OK]
Kestokytkennän ennenaikainen
lopettaminen
Nuolinäppäimellä valitaan symboli
automaattiselle käytölle.
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2.6 Ylilämpösuoja
Ohjauskeskuksen seinäanturissa on ylilämpösuoja. Se estää saunan ylikuumenemisen, mikäli lämpötilansäädin ei ole toiminut.
Lämpötilan laskettua normaaliksi voidaan seinäanturi vaihtaa uuteen. Tätä ennen on vian syy selvitettävä. Ylilämpösuoja on
kertatoiminen.
2.7 Sähkölämmityksen ohjaus
Ohjauskeskuksen kytkentäliittimissä on varattu liitin sähkölämmityksen ohjaukseen (x). Liittimessä on ohjausjännite 230V aina
kun kiuas on kytketty päälle. Kellokytkimen esivalinta-aikaa käytettäessä on talon muun lämmityksen käyttö mahdollista.
2.8. Huolto
Ohjauskeskuksen sähköjärjestelmiä saa huoltaa ja korjata ainoastaan ammattitaitoinen asentaja! Vaihdettaessa uusia osia on
käytettävä valmistajan määrittämiä hyväksyttyjä komponentteja. Mikäli tuotteessa ilmenee takuuaikana ongelmia tai
kysymyksiä, ota yhteys valmistajaan ennen korjaustoimenpiteitä.
2.9. Saunan valo
Ohjauskeskuksessa olevasta kytkimestä voidaan ohjata löylyhuoneen valoa pois ja päälle. Max teho 200W kytketään liittimeen
U2.
2.10. Kiinteistöautomaatio
Ohjauskeskuksesta on mahdollisuus ottaa potentiaalivapaata tietoa kiinteistöautomaatio-järjestelmään. Liittimet (A1 ja A2)
sijaitsevat ohjauskeskuksen piirikortissa ylhäällä.

VAROITUKSIA
KASTOR - ohjauskeskus on tarkoitettu vain KASTOR - kiukaiden ohjaukseen. Kiukaan ja ohjauskeskuksen liitännän
sähköverkkoon saa suorittaa vain siihen valtuutettu sähköalan ammattilainen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
KASTOR – CK 180 U ohjauskeskus on tarkoitettu julkisten-, taloyhtiö- ,hotelli- ja vastaavien saunojen kiukaiden ohjaukseen.
Käyttö muihin kiuasohjauksiin on kielletty.
Viikkokellon kotelossa on kemiallinen virtalähde (akku), joka on erikseen vaihdettavissa. Älä yritä avata sitä tai heittää sitä
veteen.
Saunatila on tarkastettava aina ennen kiukaan uudelleen päälle kytkentää.

Kytkentäkaavio:
L1,L2,L3,N ja maa
V1, U1, W1, N ja maa
1,2,3,4
X
U2
1
A1,A2
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= syöttö
= kiuas
= seinäanturi
= sähkölämmityksen ohjaus
= valaistus
= merkkivalo
= kiinteistöautomaatio
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VALMISTAJA:

KASTOR OY
PL 79
Tehtaankatu 15
11710 RIIHIMÄKI
PUH 019-764360
FAX 019-721883
http://www.kastor.fi
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