Nyt kiuassaunasta myös

INFRAPUNASAUNA
Kotimaisilla
infralämmityskalvoilla teet
omasta kiuassaunastasi
terveellisen
ja sähköä
säästävän
INFRASAUNAN.
Kun rakennat uutta tai remontoit vanhaa, voit asentaa
infralämmityskalvot 12x68 mm saunapaneeleitten alle
ja tehdä yhdistelmäsaunan kiukaan kanssa.
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Yhdistelmäsauna
on tätä päivää
Suomalainen saunoja
haluaa kokea löylyn sihahduksen ja vihtomisen autuuden ja nyt sen lisäksi on
myös mahdollista samassa tilassa lämmitellä infrapunan syvälämmössä.
Kun tavallisessa saunassa
viihdytään vain löylynoton
ajan, ehkä noin 10 minuuttia ja sitä ennen saunaa
on lämmitetty 6 - 10 kW
kiukaalla 30-60 minuuttia,
on tämä sähkön säästön
kannalta varsin tuhlaava
tapa saunoa. Kotimaisilla
infralämpökalvoilla saadaan saunaan tarvittava
45 – 50 asteen syvälämpö
aikaan puolella siitä kWmäärästä mitä kiukaalla.
Siksi infralämpösaunassa
sen monien terveysvaikutusten lisäksi voidaan
säästää merkittävä määrä
sähkökuluissa.
Koska infrapunalämmössä on hyvä istua päivittäin 20 - 30 minuuttia
on syytä kiinnittää enenevässä määrin huomiota
saunan istuinten mukavuuteen ja muihinkin viihtyvyystekijöihin. Nyt on
tullut markkinoille mm. uudet ”Tuntu”-riippulauteet,
joissa voi istua kuin aurinkotuolissa etelän lämmössä. Lauteitten keksijä Mika
Hautamäki oli tavallisilla
lauteilla istuessaan miettinyt miksi lauteet eivät voisi
olla myös mukavat istua.
Hän kehitteli ja testasi mitoiltaan sopivan riippulaudemallin, joka on nyt asennettavissa niin vanhaan
kuin uuteenkin saunaan.
Suomen Saunakeskus Oy
tarttui ideaan ja tarjoaa nyt

mahdollisimman mukavan
tavan saunoa yhdistämällä
kiukaan, infrapunalämmön
ja Tuntu-lauteet samaan
tilaan. Jos saunan minimimitat ovat 140x120
cm infrapunasaunana
tai 140x160 cm yhdistelmäsaunana, voi sinne
asentaa Tuntu-lauteet laudetason päälle.
Infralämpökalvot asennetaan 12x68 mm leppätai haapapaneeleitten alle,
joten ne eivät vie saunasta
tilaa. Uuteen saunaan
tehdään koolaus 60 cm
välein seiniin ja kattoon
siten, että 58 cm leveät
ja 90 cm ja 180 cm pitkät kalvot voidaan niitata
koolinkeihin ennen panelointia. Vanhasta saunasta
saadaan helposti infrapunasauna asentamalla
vanhan paneloinnin päälle
sauna-alumiini eriste, joka

heijastaa lämmön seinästä. Sen päälle niitataan
infralämpökalvot, joiden
päälle asennetaan 12x68
mm paneelit. Kalvot liitetään toisiinsa kätevällä,
patentoidulla pika-asennujohtosarjalla, jonka Saunakeskus toimittaa infralämpökalvojen mukana.
Infrapunalämpöä ja saunomisaikaa säädetään
joko omalla tai kiukaan
kanssa yhteisellä säätimellä. Saunatilaa voidaan
aluksi lämmittää kiukaalla
noin 50 asteeseen. Sen
jälkeen kytketään infralämpö päälle, jolloin sähköä
kuluu mahdollisimman vähän saunomiskertaa kohti.
Infrasaunassa viihtymistä voidaan parantaa
asentamalla selkänojan
taakse LED-valot noin 30
cm välein ja nurkkiin lukuvalot. Äänentoistoa varten

kannattaa saunaremontin
yhteydessä vetää ainakin kaiutinjohdot valmiiksi
saunakaiuttimille, joihin
voi kytkeä kotistereot tai
i-pod laitteet. Näin saunasta saadaan todellinen
terveyskeskus, jossa voidaan nauttia infrapunan
syvälämmöstä, joka mm.
- tuo helpotusta
lihassärkyihin
- poistaa myrkkyjä
kehosta
- auttaa laihduttamisessa
- estää flunssaa
- poistaa selluliittia
- helpottaa krapulaa
- tasoittaa verenpainetta
Lisätietoa löytyy runsaasti nettisivuilta: wwwsaunakeskus.fi Siellä on
myös laskuri, jolla voit arvioida mitä maksaa oman
saunan muuttaminen
myös infrasaunaksi.

