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ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 
Ohjauskeskus 
Tuote no: 13150 

 

Ohjauskeskus 13150 on tarkoitettu ohjaamaan kahteen tehoryhmään kytkettyä, 
teholtaan enintään 15 kW sähkökiuasta, jossa ei ole kiinteää ohjauskeskusta. 
 

Ohjauskeskuspaketti sisältää: ohjauskeskuksen ja lämpötilansäätimen 
 
 
 
 

 

 

ASENNUS 
 

Ohjauskeskuksen sijoitus 
Ohjauskeskus on kosketussuojainen, kuiviin tiloihin pinnalle asen-
nettava. Sopiva sijoituspaikka on esim. pukuhuone, käytävä, keit-
tiö, tms. tila, ei pesuhuone. 
 
Lämpötilansäätimen sijoitus saunahuoneeseen 
Ohjauskeskuksen mukana tuleva lämpötilansäädin, malli 43401, 
sijoitetaan saunahuoneen seinälle kuvan 1 mukaisesti. Sitä ei pidä 
sijoittaa liian lähelle ovea, ikkunaa tai tuuletusaukkoa, missä läm-
pötila voi olla huomattavasti muuta saunailmaa alhaisempi. 

Liitäntä sähköverkkoon 
Liitännän saa suorittaa vain siihen oikeutettu, ammattitaitoinen 
sähköasentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Ohjaus-
laitteet ja kiuas on maadoitettava asiamukaisesti maadoitusliittimi-
ensä kautta. Asentajan tai urakoitsijan toimesta tulee täyttää ohja-
uskeskuksen mukana tullut tarra: (Sähkökiuas voidaan tehdä jän-
nitteettömäksi…) tarrassa on mainittava jännitteettömäksi tekemi-
seen tarvittavien varokkeiden tai erotuskytkimien paikka (paikat) ja 
kiinnitettävä se ohjauskeskuksen kanteen.  
 
KÄYTTÖ 
 

Kiukaan käynnistys kellokytkimellä 
Ohjauskeskuksen kellokytkimessä on 8 h esivalinta-aika ja 4 h 
toiminta-aika. Kuvassa 2 AB:llä on merkitty asteikko on toiminta-
aikaa ja BC esivalinta-aikaa. Vääntimen vieressä oleva merkkivalo 
syttyy, kun kellokytkimen väännin käännetään jommallekummalle 
asteikolle. Kun väännin käännetään esim. asentoon 3 asteikolla 
AB, kiuas alkaa lämmetä heti. Kiukaan lämmitysaika päättyy 3 
tunnin kuluttua. Kun väännin käännetään esivalinta-asteikolle BC 
esim. kohtaan 6, kello kytkee virran kiukaalle 6 tunnin kuluttua 
(väännin on tällöin kohdassa B). Kiuas on nyt päällä 4 tuntia, ellei 
sitä nollata käsin tätä ennen. Molemmilla asteikolla on portaaton 
säätömahdollisuus. Kellokytkin voidaan nollata käsin ennen sääde-

tyn ajan kulumista. Merkkivalo sammuu, kun kello palautetaan 
nollaan. 

 
 
Lämpötilan säätö 
Haluttu lämpötila valitaan saunan seinällä olevan lämpötilansääti-
men nupista. Termostaatti pitää virran kytkettynä kiukaalle, kunnes 
säädetty lämpötila on saavutettu. Sen jälkeen termostaatti kytkee 
ja katkoo virtaa tarpeen mukaan säädetyn lämpötilan ylläpitämi-
seksi. Termostaatin väännin saa jäädä valittuun asentoon, kun 

sopiva lämpötila on löydetty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lämpötilanrajoitin 
Lämpötilanrajoitin katkaisee kiukaan tehon, jos sauna häiriö- tai 
vikatapauksessa saavuttaa vaarallisen korkean lämpötilan. Kun 
lämpötila saunassa on laskenut normaaliksi, voidaan kiuas kytkeä 
uudelleen päälle painamalla lämpötilanrajoittimen palautuspainike 
alas. Jos rajoitin laukeaa jälleen, on syynä muu kuin tilapäinen 
häiriö. Vian selvittämiseen ja korjaamiseen on oikeus vain ammat-
titaitoisella sähköasentajalla. 
 
Kauko-ohjaus 
Kiukaan päälläoloaikaa voidaan ohjata ulkopuolisesta järjestelmäs-
tä potentiaalivapaalla kärkiparilla. Liitäntä esitetty kytkentäkaavios-
sa. 
VAROITUS!  
Poikkeaminen annetuista minimietäisyyksistä tai muu ohjeen vastai-
nen seikka asennuksessa voi aiheuttaa palovaaran. 
Kiuasta ei saa peittää. Kiukaan yläpuolelle tai sen läheisyyteen ei saa 
ripustaa syttyviä esineitä, esim. pyyhkeitä edes saunomisen jälkeen. 
Näistä aiheutuu palovaara jos kiuas kytketään päälle tarkistamatta 
saunaa. 
Termostaatin ja lämpötilanrajoittimen peittäminen, oikosulkeminen tai 
niiden toiminnan muunlainen rajoittaminen on kielletty, koska tästä 
aiheutuu palovaara. Jos ne eivät toimi normaalisti, on häiriön syy 
selvitettävä ja korjattava. 

13150 käy Misan sähkökiukaisiin: 
12125, 12150, 12915, 12812, 12815, 10012 

 

1. Syöttökaapeli ohjauskeskukselle 
2. Ohjauskeskus 
3. Lämpötilansäädin 
4. Ohjauskaapeli lämpötilansäätimelle 
5. Syöttökaapeli kiukaalle 
6. Liitäntärasia 
7. Liitäntäkaapeli 

1. Kellokytkimen väännin 
2. Automaattisulakkeen painike 
3. Merkkilamppu 

1. Termostaatin väännin 
2. Lämpötilanrajoittimen palautus-

painike 
3. Ohjauskaapelin liitäntäpaikka 

KUVA 1 

KUVA 2 

KUVA 3 
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JOHDOTUS JA SULAKKEET 

KIUAS 
TEHO 

kW 
SULAKKEET 

kpl/A 

KAAPELIT mm² 
Ohj.kes-
kukselle 

Kiukaalle Lämpöt. 
säätimelle 

12125, 10012 12,0 3 x 20 5 x 4S 2 x 5x4S 4 x 1,5S 
12150, 12915 15 3 x 25 5 x 6S 2 x 5x6S 4 x 1,5S 


