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Infrapunasaunakirja
Kotimaisista kalvolämmittimistä

Tässä pdf-kirjassa on lyhyesti vinkit
miten suunnittelet kiuassaunastasi myös
nopeasti lämpenevän infrapunasaunan
käyttäen kotimaisia Saunakeskus-lämmittimiä. Tutustu samalla laitteisiin,
joilla voit tehdä saunastasi entistä viihtyisämmän terveyskeskuksen.
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Asenna infralämpökalvot
kiuassaunaan
Saat siitä terveyssaunan saman tien

INFRASAUNASETTI KIUASSAUNOIHIN
Tee nyt omasta kiuassaunastasi infrapunasauna! On aivan eri asia nauttia infrapunalämmöstä omassa isossa saunassa vaikka makaillen kuin istua jäykkänä
pienessä kopissa. Infrasaunasetti sopii sellaisenaan asennettavaksi jopa 80 %
vakiomittaisiin saunoihin Suomessa.
Uusi ainutlaatuinen suomalaiseen kiuassaunaan kehitetty infrapunalämmitys.

Saunakeskus kalvolämmittimien etuja
- lämpenevät nopeasti 10
-15 minuutissa
- tehokas nfrapunasäteily
juuri tehokkaalla taajuudella
- lämmittävät saunan
seinäpinnat ja katon 60 asteeseen antaen tasaisen
lämmön
- kalvot ja johdot asennetaan seinäpaneloinnin
alle, jolloin saunan estetiikka säilyy tyylikkääänä
-paneloinnin päälle asennetaan joko vakiomittaiset
nojausritilät tai mittojen
mukaan tehdyt nojapuut, mielellään n 70 cm korkeat, jotta pää voi myös nojata
ritilään. On hyvä käyttää väljää nojausritilää, jonka voi tehdä itse mittojen
mukaan tai tilata Saunakeskukselta mitoitettuina saunan koon mukaan.
- patentoidut pikaliitinjohdot tekevät kalvojen liitännät helpoiksi ja turvallisiksi
- Infralämpökalvot soveltuvat erinomaisesti esim. muotolauteitten tai Tuntu - riippulauteitten taakse piiloon asennettaviksi, jolloin lämpö tulee lauderitilän
väleistä
- koko saunassa on tasainen säädetyn mukainen infralämpötila
- sauna paneloidaan 12 mm paksulla 50 mm hyötyleveydeltään olevilla paneeleilla,
jotka takaavat tasaisen ja nopean lämmön jakautumisen koko saunaan.
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INFRASAUNASETTI PAKETIN TOIMITUSSISÄLTÖ
Infralämpökalvot patentoiduilla pikaliittimillä:

5 kpl 60x160 cm a 480 W
2 kpl 60x80 cm a 240 W
2 kpl kattojohtoja
1 kpl Saunakeskus is1
säädin infralämmölle.
Infralämmityksen säätöön
suosittelemme juuri tätä
varten kehitettyä
Saunakeskus is 1 - säädintä,
joka säätää infralämmön
termostaatin avulla 30-70
asteen välillä valittuun lämpötilaan. Infralämpökalvoja
saat eri kokoisina, jotta
saunan kaikki pinnat
voidaan käyttää hyväksi.
Alla mitat ja kuvat saatavilla
olevista kalvoista:

60x160 cm a 480 W
60 x 80 cm a 240 W
60 x 125 cm a 350 W
Kaikissa näissä kalvoissa reunoissa
ja keskellä 4 cm naulausvaraa
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35 x 160 cm a 350 W

90 x 90 cm a 350 W
reunoissa ja kahdessa
paikkaa keskellä 30 cm
välein on 4 m naulaustilaa

4 kohtaa, johon
naulata

Patentoitu pikaliitinjohtosarja
Suomen Saunakeskus Oy on kehittänyt patentoidun pikaliitinjohtosarjan, jolla lämpökalvot
liitetään toisiinsa. Kalvojen johtojen päissä on
urosliittimet, jotka liitetään johtosarjan
naarasliittimiin. Liittimessä on tiiviste ja lukitus, joka pitää liitoksen tiiviisti koossa saunan
seinän sisällä. Liitos on helppo tehdä ja
nopeuttaa sähköasennustöitä huomattavasti
tuoden samalla kustannussäästöjä asennustöissä. Pikaliitinjohtosarja sisältyy Infrasaunasetti
pakkaukseen ja samaten 2 kpl silikonisia kattojohtoja a 2,5 m pikaliittimin.
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Kuinka monta Infralämpökalvoa kiuassaunaani
tarvitsen?
Tämä on helppo laskea saunalaskurilla alla olevasta
www.saunakeskus.fi etusivulla olevasta linkistä:
http://www.saunakeskus.fi/saunalaskuri.php

Annat sivustolle vain saunan mitat:
Saunan leveys ….cm Saunan Korkeus …. cm
Saunan syvyys ….
cm, ja saat saman tien piirroksen ja tarjouksen kalvoista, 12 mm tervaleppäpaneeleista, tarvittavista johdoista ja säätimestä. Lisää hintaan 120:- Euroa rahtikulua paneeleista, ja tiedät mitä paketti maksaa kotiin tuotuna.
Voit tehdä tilauksen saman tien netissä. Saunakeskus mailaa laskun ja maksettuasi sen lähtee tuotepaketti tehtaalta seuraavana päivänä.
Jos saunassa on paljon ikkunoita, lasiseinää ja iso lasiovi, ota
yhteyttä ja lähetä piirros sähköpostilla osoitteella:
seppo@saunakeskus.fi niin saat ilmaisen suunnitelman ja tarjouksen saunaan parhaiten sopivasta lämmitin- yhdistelmästä.

Saunakeskus infralämpökalvojen määrä ja asennuspaikat:
Infralämpökalvot säteilevät syvälämpöä max. 12 mm paksuisen paneelin
läpi. Jotta saadaan infralämmölle riittävä teho, on infralämpökalvoja hyvä
asentaa niin monta kuin niitä tilan puolesta sopii lauteiden taakse selän
taa, lauteen molempiin päihin, kattoon lauteiden yläpuolelle sekä vapaalle seinälle kiuasta vastapäätä.
Kun alkulämpö voidaan antaa kiukaalla on tehon tarve noin 300-500W/
m3 riippuen saunan rakenteesta. Lasiseinät, suuret ikkunat ja koneellinen ilmastointi lisäävät tehontarvetta huomattavasti.
Jos saunassa ei ole kiuasta vaan rakennetaan pelkkä infralämpösauna
on tehon tarve noin 1 kW/m3.
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Millaiset paneelit tarvitaan infrasaunaan?
Suosittelemme lämmitinkalvojen päälle 12 mm paksua tervaleppäpaneelia 12 x
68 mm. Hyötyleveys on 50 mm. Koska pontteja on tiheässä 50 mm välein, pääsee
panelointi elämään saunaa jatkuvasti infrapunalla lämmitettäessä paremmin
kuin leveätä 95 mm paneelia käytettäessä. Tämä on osoittautunut pitkään
kestäväksi ratkaisuksi kiuassaunoissa ja kuntosalisaunoissa, joissa infralämpö on
päällä joka päivä jopa 12 tuntia.
Jos paneeli on 15 mm tai paksumpi, toimii se lämpöeristeenä. Tällöin kalvon
tarvitsee puskea lämpöä tehokkaasti eristeen läpi ja se hidastaa saunan lämpenemeistä ja voi lyhentää lämmityskalvojen kestoikää.
Suosittelemme max. 12 mm paneeleita 50 mm hyötyleveydellä.
Sitä on kauttamme saatavissa sekä tervaleppänä että lämpöhaapana, malli STP,
mitat 68/50x12 mm. Menekki 20 kpl per neliömetrille. Toimitamme oksatonta Alaadun paneelia. SE EI VÄÄNTYILE KOVASSAKAAN INFRAPUNALÄMMÖSSÄ TAI
KIUASKÄYTÖSSÄ.

Tervaleppäpaneeli on suosituin ratkaisu sekä infrasaunaan että yhdistelmäsaunaan, jossa se kestää
kiukaan höyryt. Hyötyleveys 50 mm. Pontteja riittävän tiheässä. Saunakeskus takuu 2 vuotta.

Saunakeskus toimittaa paneelit määrämittoihin katkottuina joko suoraan kotiovellesi tai noudettavaksi lähimmästä matkahuollosta. Hukkaprosentti on alhainen. Listoja on saatavissa joka tarkoitukseen mm. nurkka-, katto- ja peitelistoja.
Lämpökäsitelty haapa soveltuu mainiosti kohteisiin, jotka
eivät joudu kovaan mekaaniseen rasitukseen. Kohteita erinomaisia ovat saunanlauteet ja paneloinnit. Lämpökäsittely
rauhoittaa normaalisti luonteikkaan puun luontoa ja tuo
haavan syyrakenteen kauniisti esille. Haavan puuainekselle
on ominaista, että sydänpuu ja pintapuu ovat monesti eri
sävyisiä. Paneelien mitat: 12x68/50 mm
Tilaa täältä:

http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=35&level=2
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Millainen säädin infrasaunaan?
Saunakekus kalvolämmittimien kanssa on hyvä käyttää infralämmön
säätämiseen toimeksiannostamme suunniteltua Saunakeskus is 1 säädintä. Sen
lämmönsäätöalue on +30 - 70 astetta. Tuote on saksalaista laatutyötä. Saunan
päälläoloaikaa voidaan säätää minuutista kuuteen tuntiin. Normaalisti päälläoloaika on riittävä kun antaa kalvoille 15 - 20 minuuttia lämpenemisaikaa ja
30 minuuttia saunomisaikaa. Tällöin säätö voidaan asettaa 45 minuuttiin. Lämpötila-asetukseksi suosittelemme 50 astetta. Jos se tuntuu liian kuumalta vai
kylmältä, voidaan lämpötilaa säätää uudelleen kunnes löytyy sopiva saunomislämpö. Kun hiki tulee noin 15 minuutissa ja kova hiki puolessa tunnissa, on
lämpötila oikea.
Säätimen termostaatin suosittelemme asentamaan saunojan selän korkeudelle,
että lämpötilan mittaus tapahtuu saunojan kehon tasolta eikä katosta.
Saunakeskus is 1 säädin asennetaan kuivaan tilaan saunan ulkopuolelle.
Elektroninen lämpötilan säätö välillä
30 - 70 astetta.
Lämmitysajan rajoitus 6 h.
Liitäntä valokytkennälle, max 100W
LED-lämpömittari, värivalot ja ionisaattori voidaan liittää säätimeen.
Pinta-asennettava tai osin upotettava.
Säätimen ulkomitat: 220x250x60 mm
korkeus x leveys x paksuus mm.
Toinen vaihtoehto kun ei välttämättä lyhyissä
saunomishetkissä tarvita termostaatin säätämää tasaista lämpöä, on GIRA - ajastin. Se voidaan asentaa saunan
sisäpuolelle alle 1 m korkeudelle. GIRA - ajastinta toimitetaan sekä pinta-asennusmallina että uppoasenteisena.

Kuva uppoasenteisesta GIRA-säätimestä
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KUN SUUNNITTELET INFRAPUNASAUNAA TAI YHDISTELMÄSAUNAA, OTA NÄMÄ ASIAT HUOMIOON:
! Infrapunasaunassa voidaan istua alempana kuin perinteisessä kiuassaunassa, joten usein pelkkä alalaude tai mukavaksi muotoiltu penkki on
riittävä.
! Infrapunalämpö on tasainen saunassa, jossa oven alla ei ole suurta
3-4 cm isompaa aukkoa.
! Erilaisia infrapunalämmittimiä voidaan yhdistellä saunan tehontarpeen
mukaan ottaen huomioon lasiseinät, ikkunat ja ilmastointiaukot ja
kiukaan sijainti
! Infrapunasauna ja yhdistelmäsauna on hyvä varustaa mm. lukuvaloilla, kaiuttimilla, väriterapiavaloilla ja mukavilla lauteilla
! Infrapunasaunassa nojapuut on hyvä olla harvakseltaan, noin puolet
puuta ja puolet aukkoa, jotta infrasäteet voivat lämmittää tasaisesti koko
kehoa.
! Koska infrapunalämpö aiheuttaa runsasta hikoilua, on penkki, nojapuut ja lattiaritilä hyvä käsitellä ennen saunan käyttöönottoa ja muutaman
kuukauden välein parafiiniöljyllä. Seinäpintoja ei tarvitse käsitellä.
! Huolehdi saunan ilmanvaihdosta niin, että lämmittimet pysyvät päällä
ja antavat tasaista infralämpöä koko saunomisen ajan.

Yleiset turvallisuusmääräykset:
Fyysisesti tai henkisesti vammaisten tai aistivammaisten (lapset mukaan
luettuna) tai henkilöiden, joilta puuttuu tietämystä ja/tai kokemusta, ei
pidä käyttää infralämmitysjärjestelmää, ellei heillä ole mukanaan turvallisuudesta vastaavaa henkilöä tai heitä ei ole ohjattu laitteitten käyttöön.
Infrasaunalämmön käyttöön liittyvät yksilölliset terveysrajoitukset tulee
selvittää lääkärin kanssa. Infralämpösaunaa ei saa käyttää alkoholin tai
rauhoittavan lääkityksen vaikutuksen alaisena. Nesteenpoistolääkitystä
ja infrasaunaa ei saa käyttää samana päivänä.
Lapsia on valvottava ja varmistettava, että he eivät leiki infrasaunan säätimellä tai –saunassa. Saunan seinät kuumenevat + 60 - 70 asteeseen
mutta tämä ei polta eikä aiheuta palovammoja.
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Sähköasennustyöt saa tehdä vain valtuutettu
sähköasentaja:
On noudatettava sähköntoimittajan määräyksiä sekä asiaankuuluvia
sähköasennusmääräyksiä.
Infralämpökalvojen ohjaukseen käytetään ainoastaan infrasaunalämmittimien ohjaukseen tarkoitettuja ohjauslaitteita kuten Infrasaunasetin
mukana tulevaa Saunakeskus is1 tai vastaavaa CE-hyväksytttyä säädintä.
Infralämpökalvot on irroitettava asennustöiden aikana kaikista navoistaan verkosta, ts. sulakkeet tai pääkytkin on kytkettävä pois päältä.
Kiukaan valmistajan turvallisuus- ja asennusohjeita on noudatettava. Ota
huomioon myös saunatilan valmistajan määräykset ja ohjeet.

Asennusohjeet:
1. Tarkista tuotteet mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.
2. Tee saunan koolaukset 20x40 mm pystypuilla 30 cm välein. Tee
asennuspiirros kalvojen paikoista talomappiin.
3. Asenna kalvot syöttöjohdot alaspäin niittaamalla ne tasaisesti
koolauksiin. Varoetäisyys kiukaasta 50 cm. Kattoon ei myöskään
kiukaan päälle saa asentaa lämpökalvoja. Liitä kattoon tuleviin
kalvoihin 2,5 silikonijohdot, joilla ne voidaan yhdistää pikaliitinjohtosarjaan.
4. Liitä kalvojen liittimet pikaliitinjohtosarjaan.
5. Asenna jakorasiaIP54 lauteidenalle, jossa sähköasentaja liittää johtosarjan ja säätimestä tulevan syöttöjohdon keskenään.
6. Testaa kalvojen toimivuus ennen panelointia esim. syöttämällä
230V virta pikaliitinjohtosarjaan ja totea, että kaikki kalvot lämpenevät. Varmista että virta tulee 16 A sulakkeen takaa ja että
syötön takana on vikavirtasuoja.
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7. Paneloi aloittaen katosta ja jatkaen seinistä ylhäältä alaspäin.Suosittelemme kalvojen päälle asennettavaksi max 12 mm paksua
paneelia, jotta infralämpö johtuu saunatilaan tehokkaasti. Takuumme ei ole voimassa jos käytetään paksumpaa panelointia.
8. Asenna saunaan selkänojat, jotka suojaavat saunojaa noin +70
asteen seinän pintalämmöltä. Varo nojia asennettaessa, että kiinnitysruuvit eivät osu infralämmityskalvoihin. Varmista, että lämpö
pääsee myös selkänojien kohdalta lämmittämään saunojia. Nojissa siis puolet aukkoa ja puolet puuta.
9. Asenna säädin Saunakeskus is1 sen mukana tulevien ohjeitten
mukaisesti kuivaan tilaan. Termostaatti on hyvä asentaa kauimmaiseen seinään kiukaasta istujan kehon keskiosan korkeudelle.
Tällöin myöskään mahdolliset ilmastointiaukot eivät tule lähelle
termostaattia.
10. Kun asennukset on suoritettu, ohjelmoi infrasaunaan lämpöä + 50
astetta ja säädä sopiva saunomisaika ottaen huomioon lämmitykseen
tarvittavan noin 30 minuuttia ja 30 minuuttia saunomisaikaa. Jos haluat
jouduttaa saunatilan lämpenemistä, lämmitä saunaa kiukaalla noin + 45
asteeseen ja kytke sen jälkeen infralämmitys päälle.Infralämpökalvojen
asennus:
Infralämpökalvo voidaan niitata reunoistaan koolinkipuihin kiinni siten, että se
tulee tiiviisti päälle tulevaa panelointia vasten eikä väliin jää ilmarakoja.
Kalvot asennetaan liitäntäjohdot alaspäin. Kaikissa kalvoissa on ylikuumenemissuoja, joka on hyvä kääntää saunan ilmaraon puolelle.
Jos lauteet kiinnitetään seinään, käytetään lauteiden päädyissä 60x80 cm
kalvoja, joiden asennuskorkeus on lauteen kiinnityspalkin yläpuolella. Jos lauteet seisovat omilla jaloillaan, voidaan kaikissa seinissä käyttää pitkiä 60x160
cm tai 35 x 160 cm kalvoja.
Infralämpökalvot liitetään pika-asennusjohtosarjaan, jonka ylimääräiset päät
tulpataan. Johtosarjan syöttöpää viedään säätimellä joko suoraan tai IP57
sähköasennuskotelon kautta. Koteloon tuodaan syöttöjohto säätimeltä ja johdot kytketään rinnan kytkentänä keskenään.
!
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Saunasetti – infralämpökalvojen asennuskuva.
Kuvan kalvojen teho on 2,88 kW, joka on sopiva noin 5 – 8 m3 saunaan.
Jos sauna lämpenee 6 - 8 kW kiukaalla, on tämä tehon määrä sopiva.
Isompaan saunaan suosittelemme asennettavaksi enemmän kalvoja
seinille ja kattoon, siten että teho on noin 350 - 400W/m3. Lasi- ja laattapinta lisäävät tehon tarvetta noin 0,5 - 1 kw/m2.

SAUNAN HOITOON SUOSITTELEMME
PARAFIINIÖLJY JA SAUNAN PUHDISTUSAINE
Saunanhoitosetti sisältää 500 ml paraffiiniöljyä ja
500 ml saunanpesuainetta ja sienen lauteiden pesuun ja öljyn levitykseen ja suojakäsineet.
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Lauteiden ja nojapuiden suojaaminen parafiiniöljyllä
Saunakeskus paraffiiniöljy on puhdas luonnontuote. Aineen käsittelyssä ei tarvita
suojakäsineitä. Samaa ainetta käytetäänkin mm. ihonhoitotuotteissa ja hieronnassa. Paraffiiniöljy on täysin hajuton ja väritön ja se on turvallinen tuote myös
allergisille.
Parafiiniöljy on erityisen hyvä laudesuoja. Aineen annetaan imeytyä puuhun,
jossa sen pienimolekyylisenä aineena hylkii tehokkaasti vettä ja hikeä. Puun solut
pääsevät kuitenkin hengittämään ja koska parafiiniöljyssä bakteerit eivät elä, puu
saa sen avulla tehokkaan suojan. Ainetta voi käyttää myös saunan muihin puuosiin kuten seiniin, kattoon ja puuoviin.
Paraffiiniöljy soveltuu kaikille puulajeille. Aine tuo puun syyt esiin uudella tavalla, joten kannattaa testata ainetta ensin lauteiden alapuolelle, jotta voi varmistaa
millainen puun väri on käsittelyn jälkeen.
Puuosat ja lauteet tulee olla kuivat ennen käsittelyä. Lämmittämällä saunan kosteus poistuu nopeasti ja puun syyt aukeavat ja öljy imeytyy hyvin lämpimään
puuhun. Parafiölypullon voi myös jättää lämpiämään lauteelle, sillä lämmin öljy
imeytyy hyvin puuhun. Aineessa ei ole mitään syttymisvaaraa.
Levityksen voi tehdä sienellä, nukkaamattomalla kankaalla tai pensselillä.
Aineen annetaan imeytyä 1/2 - 1 tuntia ja mikäli aine imeytyy nopeasti, käsittely on syytä uusia. Lauteiden suojaaminen öljyllä kannattaa uusia aina pesun
yhteydessä. Sienen ja muut välineet voi pestä käytön jälkeen saippuavedellä. Tyhjät pullot tulee hävittää ympäristömääräysten mukaisesti, ne eivät ole ongelmajätettä.
Paraffiiniöljyllä voi suojata myös muita puuesineitä kuten leikkulautoja, maasiivipuisia pöytäpintoja, viilupintaisia ovia, yms.
Koska infrapunalämmössä hikoillaan normaalia enemmän, suosittelemme suojaamaan lauteet ja selkänojat parafiiniöljyllä.
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iPod kuuntelulaite ja kaiuttimet saunaan
Koska infralämmössä saunotaan noin puoli tuntia kerrallaan, suosittelemme,
että harkitsette musiikki/radiolaitetta, jonka voi asentaa saunatilaan.

Katso tarjoushinta ja tee tilaus verkkokaupastamme:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=683

iPod kuuntelulaite soittaa kaikkea mitä voit toistaa bluetooth-liitännäisillä laitteilla, kuten puhelimella, tabletilla tai tietokoneellasi. - Sisäänrakennettu
vahvistin. - Voidaan asentaa joko saunan sisälle tai ulkopuolelle. Tekniset tiedot:
Mitat: 120*92*44,5 mm. Toimitukseen sisältyy: Bluetooth-moduli wavecom4
äänentoisto. Sähkönsyöttöjohto, pituus 80 cm. Jatkojohto, jolla liitetään sähkönsyöttökaapeli seinäpistokkeeseen, 200 cm. 4 kpl puuruuveja (16 mm).
Toimitukseen sisältyy: Kaiutinpari, joka soveltuu sauna-asennukseen. Runkoääni
kaikuanturi, joka voidaan kiinnittää löylyhuoneen ulkopuolelle. Kaiuttimet 2 kpl
a 25 W sähkömagneettiset / sisältää runkoääni muuntimet. Värinä siirtyy
saunan seinään / kattoon. Näkymätön eli piiloon asennettava kaiutin - ei negatiivista vaikutusta saunan sisustussuunnitteluun. Helppo asentaa takaseinälle
saunaan tai saunan kattoon puuruuveilla. Lämpötila-alue : -25 ° C 70 ° C.
Akustiikka on voimakkaasti riippuvainen materiaalista. Seinämateriaalin paksuus, muoto ja pinnan malli vaikuttavat äänentoistoon.
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Usva LED-höyrylähde, vaihtuvalla värivalolla, nyt kiuassaunaan, hybridisaunaan tai infrapunasaunaan.

Sähkökiuassaunaa lämmitettäessä ilmaan vapautuu runsaasti positiivisia ioneja.
Tämä koetaan tunkkaisuutena ja on etenkin sähkölämmitteisten kiuassaunojen
ongelma. SAUNAKESKUS USVA -höyrylähteen tuottamat negatiiviset ionit
sitoutuvat ilman pöylyhiukkasiin (positiivisesti varautuneet hiukkaset) puhdistaen
näin ilmaa. Höyrylähde tuottaa sumua ultraääneen perustuvalla tekniikalla.
Keraaminen levy värähtelee 1,6 Ghz taajuudella ja hajoittaa vesimolekyylit ilmaa kosteuttavaksi vesihöyryksi. Yhdessä rauhallisesti vaihtuvien värillisten
LED-valojen kanssa se luo saunaan kauniin taianomaisen ja rauhoittavan efektin. Tuotetiedot: Kytketään verkkovirtaan mukana tulevalla muuntajalla. Käyttöjännite: AC 100-240V/DC12V. VINKKI! Lisäämällä lähteeseen muutama
tippa löylytuoksua saadaan saunaan miellyttävä pitkäkestoinen tuoksu. Takuu:
12 kk. Mitat: 200x170x190 mm. Teho: 0,86 W. Lämmönkesto: +80°, asennetaan max 1 m korkeudelle kiuassaunassa. Infrapunasaunassa voi korkeuden
vapaasti valita. LEDien käyttöikä: 3000 h. Katso esittelyvideo Youtubesta:
https://www.youtube.com/watch?v=TBXseeoLQWo. Tee tilaus täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=581
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SAUNAN KOSTEUS- JA LÄMPÖMITTARI
Saunakeskus Led- kosteus- ja lämpömittari
on tarkoitettu käytettäväksi saunan lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen. Ledit muodostavat kauniin valaistuksen ympäristöönsä
ja itse mittariin. Valonväri: Lämmin
valkoinen. Materiaali: Polykarbonaatti /
lämpökäsitelty puu. Mitat: 185x290x20 mm.
Käyttöjännite: AC 100-240V/DC12V. Teho:
1,44 W. Lämmönkesto: +120 °C. LEDien
käyttöikä: 30 000 h. Valoteho: 90 lumen. IPluokitus: IP65
Katso tarjoushinta ja tee tilaus verkkokaupastamme:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=582

Valaistus luo saunan tunnelman.

SAUNAN LED
VALAISIN VÄRIVALOILLA
LED-valaisin (46313), RGB,
haapa/tervaleppä.
Saunakeskus Led-valaisin on
tarkoitettu käytettäväksi sisus-
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tukseen, pesutiloihin, saunaan tai terassille tunnelman luojaksi. LED-valo antaa
monia mahdollisuuksia tunnelman luomiseen. SAUNAKESKUS LED Color
Harmony -valaisimilla saunomiseen saadaan uutta piristävää tai rauhoittavaa
efektiä värivalinnasta riippuen. Kauko-ohjaimessa on monia eri toimintoja ja
värien vaihtumisnopeus ja kirkkaus ovat säädettävissä. Valaisimia voidaan kytkeä
sarjoiksi, jolloin saadaan näyttäviä kokonaisuuksia. Valaisimia on helppo täydentää myös jälkeenpäin ja niitä kaikkia voidaan ohjata samalla kaukosäätimellä.
Valaisimet kytketään verkkovirtaan mukana tulevalla muuntajalla. Voi asentaa
moneen eri asentoon, vaakaan, pystyyn, viistoon. Materiaali: Harjattu haapa/
tervaleppä. Mitat: 545x155x60 mm. Käyttöjännite: AC 100-240V/ DC 12V.
Teho: 7,2 W. Maksimi käyttölämpötila: +120° . LEDien käyttöikä: 30 000 h.
Valoteho: 450 lumen. IP-luokitus: IP 65. Kaukosäädin kuuluu toimitukseen.
Suosittelemme tätä luomaan tunnelmaa yhdistelmäsaunaan, jossa
viihdytään pitempään kuin tavallisesssa kiuassaunassa.
Katso tarjoushinta ja tee tilaus verkkokaupastamme:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=583
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Cariitti valokuitu 10+1, VP15-G229
Cariitti luo tunnelman - Cariitti on edelläkävijä innovatiivisten valaistusratkaisujen valmistajana yhdistelmäsaunoihin.
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun.
Sarjan kuidut ovat lasia ja kestävät korkeaakin kuumuutta, kuidut voidaan siis
sijoittaa vapaasti.
Sarjan projektori VP15 on suojausluokaltaan IP44 ja se voidaan sijoittaa
saunaan sisälle. Maksimi asennuskorkeus 80 cm saunan lattiasta. Projektori on
täysin äänetön, eikä siinä ole häiritsevää tuuletinta. Valonlähteenä on 42W
halogeenipoltin ja se voidaan kytkeä suoraan himmennin käyttöön.

Laudekuituvalaistussarja VP15-G229
Toimitussisältö: Projektori,
kuitunippu, kiuaslinssi
Kuitujen pituudet:
4 x 1,4 m
4 x 1,7 m
4 x 2,0 m
4 x 2,3 m
4 x 2,6 m
2 x 2,9 m
2 x 3,2 m
2 x 3,5 m
2 x 3,8 m
1 x 4,0 m (4 mm kuitu kiulun valaisuun)
Lasikuituja ei saa katkaista!
G-Sarjan kuituniput eivät sovellu asennettavaksi valopannan
kanssa.
Katso tarjoushinta ja tee tilaus verkkokaupastamme:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=39&tuote=498
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Infrasaunan lauteet valmispakettina
Tilaa meiltä laadukkaat laudepaketit, jotka on helppo itsekin asentaa. Toimitamme vakiomittoina tai tilauksesi mukaan tehtyinä mittatilauslauteina. Katso laajasta valikoimastamme sopivin laude infrasaunaasi, kiuassaunaasi tai hybridisaunaasi mahdollisimman mukavalta tuntuva "Tuntu"-laude.
Saunatalon valikoimasta löydät varmasti sopivan ja laadukkaan laudemallin
vaativaan makuun. Tervaleppää, haapaa, radiaalimäntyä tai puumateriaali valintasi mukaan.
Katso ja tilaa saunaasi sopivin laudepaketti täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=40&level=2

Saunatalon lauteet alan ammattilaiselta
Anna meille saunasi mitat ja toiveet, tuleeko lauteista suorat, L-malliset, U-lauteet vai tasolauteet ja teemme niistä piirroksen ja mallivärikuvat kertovat millaiselta saunasi tulee näyttämään. Malleja löydät runsaasti saunagalleriastamme
sivustolta: http://www.saunakeskus.fi/galleria-infrapunasaunoista&kansio=8

TUNTU-riippulaudesaunat syvälämmöllä
Tässä tuoteryhmässä esittelemme muutamia vakiovaihtoehtoja toteuttaa oma
sauna Tuntu-riippulauteilla ja infrapunalämmityksellä. Tuntu-riippulauteitten
taakse on myös erittäin helppo asentaa Saunakeskus infrapunalämmittimet joko
uudessa saunassa tai saunaan, jossa on jo muotoillut lauteet ennestään. Mitään
erillisiä nojailuritilöitä ei tällöin tarvita. Kangasnojat tai leppäritilät saatavissa.
Katso ja tilaa saunaasi sopivin ratkaisu täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=51&level=2
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KIKKA-lauteet alumiinirungolla - ylös nostettavat - helppo siivous - myös kuntosaleilla.
*-VOIDAAN NOSTAA TARVITTAESSA YLÖS SEINÄLLE
*-KIKKA-ALUMIINIRUNGOILLA RUOSTUMATTOMUUS TAKUU
*-PUUVAIHTOEHTOINA LAADUKAS KOTIMAINEN HAAPA, LEPPÄ,
NIIDEN YHDISTELMÄ TIIKERI, RADIATAMÄNTY TAI LÄMPÖKÄSITELTY HAAPA
Saunan laudetasot toimitetaan valmiiksi kasattuna. Valmistuksessa on käytetty
ruostumattomia ruuveja. Tasot tehdään asiakkaan mittojen mukaan! Laudetasot valittavissa pitkittäin, poikittain tai vinottain.
Laudepaketit: Niihin sisältyy istuintaso, keskitaso, askelmataso, kaidepuut, väliritilät 2 kpl sekä valitsemasi alumiiniset lauderungot. Lisävarusteeksi voi valita
seinäritilän, runkojen noston keventäjän sekä laudesuojaksi parafiiniöljyn. Tasojen reunat ovat aina pyöristetty. Asiakas voi tarvittaessa lyhentää tasoja. Saatavana laudat pitkittäin, poikittain tai vinottain.
Asiakas voi valita laudeleveyden sentilleen esim. 178 cm. Huomioi, että
laudeleveys ei voi olla seinästä seinään, jos kyseessä kääntyvät rungot. Vähennä
siis n.2-4 cm seinien leveydestä, jolloin rungot mahtuvat kääntymään ylös
seinälle ilman, että tasot ottavat kiinni sivuseiniin.
Valmistuksessa on käytetty vain ruostumattomia ruuveja. Kaikki tarvittavat kiinnitysruuvit kuuluvat toimitukseen. KOTIMAISTA LAATUTYÖTÄ!
KIKKA-lauderungoissa korostuu eritoten runkojen tukevuus, kestävyys, ruostumattomuus, keveys, seinälle käännettävyys ja täten siivoamisen helppous.
Kääntyvät KIKKA-lauderungot on ehdoton valinta hygieeniseen saunaan ja
etenkin usein siivottavaan kuntosalisaunaan! KIKKA-lauderungot ovat alumiinia ja nivelet ruostumatonta terästä. KIKKA-laudeteille on myönnetty avainlipputunnus. KIKKA-lauderungoissa ei ole heikentäviä hitsaussaumoja eikä ruostuvia osia.
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Saunan lauteet ylös
käännettynä:
- Vapauttavat lattian helposti siivottavaksi
- Vapauttavat tilan esim.
pyykin kuivaukseen
-Saunan lauteet kuivuvat
nopeammin ylös nostettuna

- Infrapunasaunoihin ja yhdistelmäsaunoihin toimitamme juuri niihin suunnitellut selkänojat ja lattiaritilät.

Kuvissa tervaleppälauteet ja haapalauteet erilaisilla penkkirakenteilla.
Katso lisätietoa ja tee tilaus täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=80&level=2
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Kiukaat infrasaunoihin
Tässä tuoteryhmässä tarjoamme kiuasvaihtoehtoja eri kokoisiin saunoihin.
Kiukaan kanssa voi asentaa joko infrapunakalvot paneloinnin taakse tai pintaasenteiset Duetto-infrapunalämmittimet. Kotimaiset laadukkaat kiukaat antavat
makoisat, tasaiset ja myös höyryiset löylyt aina kiuasmallista riippuen. Tulikivi kiuasmallisto edustaa laadukkainta designia. Kilpailukykyiset Vuolux-kiukaat
tulevat Nivalasta, mahtavat Magnum mallistot Hollolasta ja TM-testivoittaja
Aurinkokiukaat Tampereelta.

Upotettava Tulikiven Nuoska kiuas sopii tyylikkäästi infrasaunaan.

Magnum Malja - kiukaan valaisimet kiukaan
alaosassa tuovat saunaan hienon tunnelman.

Aurinkokiuas upotettuna lauteisiin antaa vesisuppilon ansiosta hyvät löylyt koko kivimäärän alalta.
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Nyt on mahdollista saada sekä puukiuas että sähkölämmitteinen kiuas yhdessä ja samassa kiukaassa. Kun tähän
yhdistetään vielä infralämpö niin siitä ei enää saunominen
parane. Aurinkokiuas DUO 200 on ratkaisu 6 - 12 m3
saunaan.

Vuolux Stone antaa pehmeän lämpöiset löylyt.

Katso ja osta saunaasi sopivin kiuasmalli täältä:

http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=45&level=2
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Saunakeskus 3-h infrasauna, 6 kalvolämmitintä
Tyylikäs infrapunasauna, jossa 6 kpl
Saunakeskus-infralämmittimiä, a 480W.
Kokonaisteho noin 3 kW. Saunaa varten ei
tarvita vesiliitäntää eikä viemäröintiä, vain
töpseli seinään ja saunominen voi alkaa.
Takuu 2 vuotta.
Kun haluat lisätietoa, mailaa:
seppo@saunakeskus.fi
tai soita +358 40 3123221
Palvelemme yli 10 vuoden kokemuksella
infrasaunojen toimittajana.

Tervetuloa Saunakeskuksen nettisivuille!
www.saunakeskus.fi
Tutki www.saunakeskus.fi nettisivut tarkkaan kun
- haluat kysyä tietoja tai tarjousta yli 1000 infrasaunaa toimittaneelta
asiantuntijalta, jolla yli 10 v kokemus
- haluat kiuassaunastasi myös infrapunasaunan
- suunnittelet yhdistelmäsaunaa, jossa kiuas ja infrapunalämpö samassa tilassa
- haluat terveysvaikutteisen infrapunasaunan vakiomitoilla tai erikoismitoilla
- tilaat mieluiten kaikki saunatarvikkeet yhdestä paikasta
- haluat tutkimustietoa infrasaunomisen terveysvaikutuksista
- kun haluat pikaisen budjettiarvion mitä maksaisi saunasi varustaminen joko kotimaisilla Saunakeskus infrakalvolämmittimillä ja 12 mm
tervaleppäpaneeleilla tai kotimaisilla Duetto-infralämmittimillä.
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- Kokeile sivustollamme olevia laskureita ja lähetä tarjouspyyntö
saman tien.
- Liity postituslistallemme etusivun linkistä
- Katso vielä ideoita muista nettisivun linkeistä, esim. miten voit tehdä
internetissä helposti lisäansioita: http://m0be.com/sepp119/df14e773

Ota saman tien yhteyttä ja pyydä tietoa ja tarjous.
Tehdään yhdessä juuri teidän tarpeisiinne parhaiten
toimiva yhdistelmäsauna.
Soita heti 040 3123221. Lämpimin terveisin,
Saunaseppo. seppo@saunakeskus.fi
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