Nyt kiuassaunaan
INFRAPUNALÄMPÖÄ

Yhdistelmäsaunaan on hyvä asentaa Tuntu-lauteet,
tasolaude ja jopa dataprojektori.

O

man positiivisen kokemuksensa perusteella ovat jo tuhannet suomalaiset päässeet
kokemaan infralämmön terveyttä edistävät vaikutukset omassa kiuassaunassaan. Nyt on kotimaisilla infralämmittimillä mahdollista varustaa helposti
sekä uusi sauna että saneerattava kiuassauna. Ja mikä parasta sinun ei tarvitse luopua
löylynheitosta infralämmön kustannuksella.
Uuteen saunaan
Rakennettaessa uutta saunaa on helpointa
asentaa infralämpökalvot 12 mm paksun
paneloinnin alle. Kiuassaunaan varataan
riittävästi infralämpötehoa, joka voi olla
400–500W/m3. Saunan alkulämpö voidaan
tuottaa kiukaalla noin 45 asteeseen jonka
jälkeen on hyvä saunoa noin 50 asteen infrapunan syvälämmössä.
Saunan lämpötila ja saunomisaika säädetään kuivaan tilaan asennettavalla infrasäätimellä, johon voidaan kytkeä myös
saunan valaistus.
Vanhaan saunaan
Ellei saunan panelointia haluta uusia, voidaan infralämpökalvot asentaa vanhan paneloinnin päälle. Saunan seinään tehdään

6–12 mm ilmarako jonka päälle tulevat
infralämpökalvot ja 6–12 mm panelointi.
Kalvojen tarve on helppo laskea www.
saunakeskus.fi sivustolta löytyvällä laskimella antamalla saunan mitat leveys x korkeus x syvyys cm.
Toinen vaihtoehto on asentaa kiuassaunaan kotimaiset Duetto -infralämmittimet. Nopeasti lämpiävät Duetot tekevät
infrasaunomisesta helppoa ja miellyttävää.
Lämmittimiä asennetaan kunkin saunojan selän taakse ja lauteen alle jalkojen
taakse takaseinään. Lämmittimien tarve
on helppo laskea www.saunakeskus.fi sivustolta antamalla sinne saunan mitat: leveys x korkeus x syvyys cm.
Duetto-lämmittimien päälle asennetaan
tehdasvalmisteiset siistit nojausritilät. Saunan päälläoloaika voidaan hoitaa kätevästi 120 minuutin GIRA-ajastimella. Duetto
-lämmittimet soveltuvat käytettäväksi sekä
yhtä aikaa että eri aikaan kiukaan kanssa.
Ellei kotona ole vielä omaa saunaa
Infrapunasauna voidaan asentaa myös mihin hyvänsä kuivaan tilaan, jossa on käytettävissä sähkön syöttö.
Koska saunaa ei tarvitse liittää vesi- eikä
viemäriverkostoon tai ilmastointiin, voi
sen asentaa ilman erillistä rakennuslupaa

vaikka olohuoneen, vierashuoneen tai makuuhuoneen nurkkaan tai komeroon.
Suomen Saunakeskus Oy toimittaa sekä
vakiomitoitettuja että asiakkaan tilojen
mukaan suunniteltuja infrapunasaunoja.
Syvälämpösaunat voidaan varustaa kaiuttimilla, Ipod-laiteilla, väriterapiavaloilla ja
ionisaattorilla.
Infrasaunasetti on vakiopaketti
infralämmöstä kiuassaunojalle
Suomen Saunakeskus Oy tarjoaa valmiiksi
mietityn Infrasaunasetti -paketin, jossa on
kaikki tarvittava infralämmön tuomiseen
kiuassaunaan.
Paketissa on 7 syvälämpökalvoa, 5 kpl
pitkiä seinille ja 2 kpl lyhyitä kattoon tai
lauteen päihin. Lämmitinkalvot yhdistetään sähkönsyöttöön pikaliitinjohtosarjalla, joka sisältyy toimitukseen samoin kuin
kaksi kattojohtoa liittimin.
Saunan lämpötilan ja saunomisajan sekä
valaistuksen ohjaamisen on mukana infrasaunaa varten kehitetty säädin, jossa lämpötilan säätö on 30–70 asteen välillä. Vakiopaketti on edullisin hankkia ja sitä voi
tarpeen mukaan täydentää eri kokoisilla lämmitinkalvoilla www.saunakeskus.fi
verkkokaupasta. •

