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1. Förberedelser och användning av kombi-kaminen
1.1. Anbringande av medföljande delar
1.1.1 Kulventil
Se till att yttergängan är lindad med teflontejp innan kulventilen anbringas. Innan
kulventilen anbringas eller avlägsnas, ska den stängas (Slika 1).
1.1.2 Täljstenar
Sätt i de två täljstenarna enligt Slika 2 i kåpan på förångaren. Eftersom täljstenar
vid stötar mot hårda ytor lätt kan gå sönder är försiktighet vid hantering påbjuden.
1.1.3 Förångarbehållarlock
För att avlägsna och sätta på förångarbehållarlocket, följ anvisningarna i Slika 3.

Nipple

Kulventil öppnad

Slika 2:

Slika 1:

1.2. Påläggning av kaminstenar
Bastustenar som är ilagda i bastukaminen tjänar syftet att lagra värmeenergin
för att förånga det påhällda vattnet, vilket höjer luftfuktigheten i bastun. Bastustenarna måste årligen eller efter 500 driftstimmar av kaminen - beroende på vilket
som först inträffar - helt bytas ut. Lösa stenpartiklar ska tas bort från botten av
kaminen och sönderdelade stenar bytas ut. Den nödvändiga stenmängden kan
utläsas i tabellen i Avsnitt 5 (S. 17).
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VIKTIGT!
Använd aldrig bastukaminen utan stenarna, då detta kan orsaka
brand. Använd endast av tillverkaren rekommenderade Sawo-stenar.
Användning av olämpliga stenar kan leda till skador på värmespiralerna och göra garantin ogiltig. Använd aldrig keramiska stenar eller
andra vanliga stenar.
Lägga in stenarna i bastukaminen (Slika 4)
Det rekommenderas att alla stenarna innan de läggs i kaminen rengörs från
damm och fläckar med vatten, för att undvika oangenäm lukt vid första användningen. Det är viktigt att stenarna läggs i „löst“ så att luftcirkulationen i kaminen
inte begränsas. Stora stenar, som inte passar in mellan värmespiralerna, får
inte tryckas in med våld. Dessa ska istället avlägsnas från kaminen. Lösa stenpartiklar eller stenbitar med en diameter mindre än 35 mm får inte användas i
kaminen, eftersom detta kan begränsa luftcirkulationen i kaminen och förorsaka
överhettning eller skador på värmespiralerna.
VIKTIGT!
Skador på värmespiralerna till följd av överhettning orsakad av
olämpliga eller felaktigt ilagda stenar gör garantin ogiltig.

1.3. Användning av kombikaminen
Kontrollera alltid basturummet innan bastuvärmeaggregat slås till och få bekräftat
att inga föremål finns i närheten av utrustningen (se avsnitt 1.5 för detta).
Om du använder värmeaggregat för första gången, kan utrustningen och stenarna
avge en viss lukt. Ventilera basturummet ordentligt för att få bort oangenäm lukt.
För att bastubadet ska bli skönt, ska effekten på kombi-värmeaggregat anpassas
till storleken av basturummet. Läs för detta avsnitt 5. Syftet med bastuvärmeaggregat är att höja temperaturen i bastun och bastustenarna upp till önskad
bastubadtemperatur, vilken ska ta ca. en timme att uppnå.
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Slika 3:

Slika 4:

ANVÄND ALDRIG KERAMIKSTENAR
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Bastustenarna når önskad badtemperatur samtidigt som basturummet. Om effekten
i kombi-värmeaggregat är för hög, blir luften i bastun mycket snabbt uppvärmd,
varvid temperaturen på stenarna förblir låg. Som en följd rinner det påhällda
vattnet genom de pålagda stenarna. Om effekten på Kombi-värmeaggregat är för
låg, uppvärms rummet endast mycket långsamt. Om de badande försöker höja
temperaturen genom att hälla på vatten, kommer detta endast kyla av stenarna.
Efter ett tag uppfattar man inte utrymmet som tillräckligt varmt, eftersom kombikaminen inte levererar tillräcklig effekt.
Den är viktigt att använda lämpliga material vid bastubygget och att ordentligt
isolera bastun. Temperaturen i bastun ska vara mellan 65 och 80°C beroende
på vad användarna föredrar (förångaren frånslagen).
1.3.1. Övergjutning av vatten på de heta stenarna
Luften i bastun blir torr av uppvärmningen. Därför är det nödvändigt att vatten
hälls på väl uppvärmda stenar för att nå den önskade luftfuktigheten i bastun.
Luftfuktigheten i bastun bestäms genom det övergjutna vattnet. Den verkliga
luftfuktigheten förenklar andningen för de bastubadande och får dem att svettas. Genom övergjutning av vatten med en skopa känner de badande effekten
av luftfuktigheten mot huden. Påhällning av för mycket vatten gör att endast en
del av detta förångas och resten stänker som kokande vatten på de badande.
Häll aldrig på vatten om personer finns i närheten av kombi-värmeaggregatet,
eftersom detta kan medföra brännskador på huden.
Om man uppehåller sig länge i bastun, stiger kroppstemperatur och kroppen
kan ta skada.
1.3.2. Övergjutningsvatten
Övergjutningsvattnet ska uppfylla samma renhetskrav som ställs på hushållsvatten. Kalkrikt vatten efterlämnar ett vitt, klibbigt skikt på stenar och metallytor.
Förkalkning av stenarna reducerar deras värmelagringsförmåga. Järnhaltigt vatten efterlämnar ett rostigt skikt på ytor på utrustningen och dess värmeelement,
vilken kan leda till korrosion. Användning av humushaltigt och klorerat vatten
och användning av sjövatten är förbjudet, eftersom detta kan skada apparaten
och dess delar.
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1.4. Användning av förångaren
Kombivärmeaggregat har en förångare med en kapacitet om 5 liter. Vid maximal
inställning på den externa styrningen kan ånga för ungefär 2 timmar genereras.
För att nå idealiskt luftfuktighet, ska bastutemperaturen uppgå till 40 till 50°C
och förångaren ska vara påslagen i ca. 30 minuter för att förvärma bastun och
skapa tillräckligt med ånga.
1.4.1 Fylla på vattenbehållaren
Vatten kan fyllas på i täljstensskålöppningarna eller direkt i behållaren. För detta
måste först behållarkåpan avlägsnas.
Förvaringskapaciteten i behållaren är 5 liter.
Fyll inte på mer än 5 liter. Om vattnet överstiger 5 litersmärket på vattennivåindikatorn, rinner vatten från vattennivåindikeringsröret ner på golvet. Vattennivån
kan övervakas med vattennivåindikatorn.
Om styrenheten visar FILL, ska vatten fyllas på genom täljstensskålöppningarna.
Förångarskålen ska avlägsnas försiktigt för detta, eftersom dessa är heta. Ta
inte bort förångarbehållarlocket, eftersom detta är extremt hett.
Kontrollera förångaren slås på att tillräckligt med vatten finns i behållaren.
1.4.2 Låg vattennivå
Kombi-värmeaggregatet kan automatiskt detektera en låg vattennivå i förångarbehållaren. Därigenom påminns man om att fylla på vatten innan behållaren kokar
tomt. För att undertrycka denna automatiska avkänning, kan vatten redan fyllas
på, när vattennivån når REFILL-märket på vattennivåindikatorn (ca. 1,5 liter finns
då kvar i behållaren). Om påfyllningen av vatten försummas, blir du uppmanad
att fylla på av avkänningssystemet för låg vattennivå. Detta sker första gången
när det är kvar ca. 1 liter vatten i behållaren. På styrningen visas FILL och en
summerton ljuder på den externa styrenheten.
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Fyller på vatten försiktigt, eftersom förångarbehållaren är het (avsnitt „1.4.1
Fylla på vattenbehållaren“). Beroende på mängden av och temperaturen på
det påfyllda vattnet börjar förångaren efter en viss tid åter att producera ånga.
Om inget vatten fylls på efter att „FILL“ tänts på styrningen, slås förångaren
på igen efter en kort stund. FILL visas i vissa intervaller på styrningens display
tills vatten har fyllts på. För att bevara livslängden på värmeplattan, undvik att
förångaren „kokar torrt“.
1.4.3 Tömning och rengöring av vattenbehållaren
För att upprätthålla en god vattenkvalitet bör förångarbehållaren efter varje användning tömmas och rengöras. Därigenom avlägsnas föroreningar som uppstått
i behållaren genom förångningen. Eftersom vattnet omedelbart efter användning
är mycket hett, börja med att tömma behållaren efter det att förångaren slagits
av och vattnet har svalnat något. För att tömma behållaren, vrid ventilhandtaget
på botten av kombi-värmeaggregat åt vänster (moturs) tills vatten rinner ut ur
behållaren. Ställ en lämplig behållare (t.ex. en skål) under ventilen för att fånga
upp vattnet. Efter att behållaren har tömts fullständigt, rengör den med diskborste och vatten. Därigenom ska föroreningar som uppstått i behållaren genom
förångningen avlägsnas. Använd ingen stålborste eftersom denna kan skada
behållarens vägg- eller bottenmaterial. Innan börjar du börjar med rengöring av
behållaren, avlägsna försiktigt kåpan.
Försöker inte att rengöra tanken för hand eftersom detta kan leda till skärskador.
Glöms inte att lyfta upp och också rengöra skiljeplattan (Slika 5). Spola efter
rengöringen ur behållaren med vatten. Stäng därefter ventilen genom att vrida
handtaget åt höger (medurs). Glöm inte att fylla behållaren med vatten igen innan
förångaren slås på. Låt inte förångaren „torrkoka“ för att slippa tömma behållaren.
Livslängden på värmeplattan förkortas genom detta.
Slika 5:
Vattenföroreningar, som
t.ex. kalksten, ansamlas på
vattenbehållarens väggar.
För avkalkning rekommenderar vi ett sådant medel
för hushållsbruk som även
används för avkalkning av
kaffemaskiner och vattenkokare. Observera i samband
härmed anvisningarna från
tillverkaren.

A

B

WORLD OF WELLNESS

C

SV

Bruksanvisning för användaren

S. 10/20

Utsidan av förångarbehållaren kan rengöras med en fuktig trasa. Förvissa dig
om att förångaren har stängts av före rengöringen.
1.4.4. Användning av doftämnen
Du kan använda flytande doftämnen för att förbättra bastuupplevelsen med
Kombi-bastuvärmeaggregatet.
Häll doftämnet i de därför avsedda doftstenskålarna, som sitter på förångarbehållarlocket.
Undvik att fylla på doftskålarna om förångaren är i drift. Den heta ångan kan
orsaka brännskador. Rengör doftskålarna grundligt efter varje användning med
borste och vatten.

1.5. Försiktighetsåtgärder
●● Havsluft och fuktigt klimat befrämjar korrosion av metallytorna på kombibastuvärmeaggregatet
●● Kabeldragningar och reparationer får endast utföras av en behörig elektriker
●● Använd aldrig kombi-bastuvärmeaggregat som grill och använd aldrig förångaren för att koka livsmedel eller andra vätskor än hushållsvatten
●● Täck aldrig över kombi-bastuvärmeaggregat. Brandfara!
●● Lägger inte trä i eller på utrustningen
●● Använd inte utrustningen som tvättork. Brandfara!
●● Sätt dig inte på kombi-bastuvärmeaggregatet, eftersom detta kan leda till
brännskador
●● Använd aldrig utrustningen utan stenar. Brandfara!
●● Använd inte klorerat vatten (t.ex. från simbassäng eller jacuzzi) eller sjövatten.
Detta kan förstöra utrustningen
●● Häll inte på för mycket vatten på stenarna. En till tre skopor vatten räcker.
Efter några minuter kan du åter hälla vatten på stenarna
●● Fylla inte på förångaren upp till kanten, eftersom annars det kokande vattnet
kan rinna över
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● Slå aldrig till förångaren utan vatten i behållaren. Ställ dit en lämplig behållare
för att fånga upp det uttömda förångarvattnet under utloppsventilen
● Glöm efter rengöringen av förångarbehållaren inte att stänga utloppsventilen.

2. Bastun
2.1. Användning av bastun
● Lämna kläderna i omklädningsrummet. Förbered rena kläder till efter bastubadet.
● Duscha av dig innan du går in i bastun.
● Sitt på bänken i bastun.
● Du kan öka fuktigheten genom att hälla på vatten på kombi-bastuvärmeaggregat. Den rekommenderade bastubadtemperaturen ligger mellan 70 och
90 °C, men den högsta möjliga är 100 °C. I förångardriften ska bastubadtemperaturen vara 40 till 50 °C.
● Lämna bastun om du känner obehag. Kyl ner dig genom att duscha, simma
eller sitta ute eller i rumstemperatur. Man kan gärna ta med sig en uppfriskande
dryck, men undvik alkohol vid bastubad.
● Du kan sedan återgå till bastun för att koppla av och njuta av atmosfären.
Upprepa varm-kall-cykeln så länge det är behagligt. Två „rundor“ är i allmänt
inga problem.
● Efter bastubadet kan man tvätta av sig under duschen eller simma en runda.
● Torka av dig med ett badlakan.
● Innan du sätter på dig nya kläder, ge kroppen tillräckligt med tid för att svalna
av, annars kan det hända att kroppen fortsätter svettas i de nya kläderna.
● Njut slutligen av en vilopaus och en uppfriskande dryck.

2.2. Klimatet i bastun
Du kan använda Sawos termometer och hygrometer för att övervaka klimatet
i bastun. Eftersom effekterna av ångan är olika på olika bastubadare, är det
omöjligt att uttala sig om lämplig badtemperatur eller fukt i bastun. De badandes
välbefinnande är det bästa riktmärket. Bastun ska utrustas med en passande fläkt
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för att luften i bastun ska bli syrerik och enkel att andas in. Läs för detta avsnitt
2.3. Att bada bastu anses som en uppfriskande och hälsofrämjande upplevelse.
Den rengör och värmer den kropp, avslappnar musklerna och lugnar och lindrar
fysiska krämpor. Bastun erbjuder som den lugna plats det är möjlighet att meditera.

2.3. Torkning av bastun efter användning
Basturummet måste låtas torka fullständigt efter varje användning. Öppna
för detta luftningsöppningen på taket. För att snabba upp torkprocessen, kan
kombi-bastuvärmeaggregatet användas. I samband med detta ska det köras
med maximal effekt. Glöm inte att efter torkningen åter stänga av apparaten.

2.4. Ventilation av bastun
För att säkerställa frisk och lättandad luft är till- och frånluftsventilationen av bastun
mycket viktig. På en timme ska luften i bastu „bytas ut“ minst 5 gånger. Om möjligt
ska frisk luft tas direkt „utifrån“. Förbrukad bastuluft ska evakueras genom en
avluftningsöppning så långt bort från bastuvärmeaggregatet som möjligt i taket.
Slika 6 visar typiska exempel för till- och frånluftsventilation av bastun.

2.5. Hygien i bastun
För att bastubadandet ska bli skönt, måste grundläggande hygien iakttas. De
badande ska i bastun sitta på ett badlakan så att bänkarna skonas från de badandes svettningar. Badlakan ska tvättas efter användning. Sopa eller dammsug
bastugolvet under torkningen av bastun. En grundlig rengöring av bastun ska
Slika 6: Ventilation av bastun
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ske var 6:e månad. I samband härmed ska bastuväggarna, bänkarna och golven
skrubbas av med en borste och lämpligt hushållsrengöringsmedel. Bastuvärmeaggregat ska rensas från damm och smuts med fuktiga trasor.

2.6. Komponenter i och isolering av bastun
För att hålla effektbehovet i bastu-värmeaggregatet lågt, ska massiva väggytor,
som lagrar mycket värme (t.ex. tegel, bruk) isoleras ordentligt.
En välisolerad bastu har följande vägg- och takstruktur:
● Kläd insidan av bastuväggarna och taket med panelbräder med en tjocklek
på 12 till 15 mm
● För att skydda bastun mot fukt, ska aluminiumfolie användas med den glansiga sidan vänd inåt
● För avluftning ska mellan aluminiumfolien och panelen lämnas en 10 mm
bred spalt.
● Isolerull (50 till 100 mm) ska i anbringas inne i huset.
Kommentar: Värmeisolerande material, som t.ex. mineralplattor som ligger i direkt
kontakt med bastuväggar eller -tak, kan höja vägg- och taktemperaturen i bastun
extremt mycket. Sök råd från en byggsäkerhetskonsult rörande anbringandet av
isoleringen på brandskyddsväggen.
För att undvika golvskador från heta stenpartiklar under bastuvärmeaggregatet,
ska endast mörk fogmassa användas. Ljus fogmassa som ofta används för golvklinker och som kan absorbera orenheter från bastustenar och hällvatten samt
plastöverdragna golv, ska helt undvikas.
Om väggpanelerna har försetts med särskilt skyddsmedel, kan detta leda till
mörk missfärgning under påverkan av solljus och värme genom bastuvärmeaggregatet. Den maximala temperaturen som vägg- och takytor får ha är + 140
°C. Sawo-bastuvärmeaggregaten uppfyller tillämpliga standarder och direktiv
för säkerhet. Därutöver genomför välrenommerade tredjepartsaktörer årligen
platsinspektioner av verksamheten.

2.7. Kombikamineffekt
Valet av effekt på kombi-värmeaggregat bestäms genom volymen av basturummet
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och dess olika element som glas-, cement- eller kakelytor. Varje kvadratmeter av
sådana element höjer basturumsvolymen med en kubikmeter. Det är viktigt att
ha tillräcklig isolering bakom vägg- och takpaneler för att undvika att värmeeffekten går till spillo. Volymen i en solid sponttimrad bastu ska multipliceras med
en faktor 1,5 eftersom dess väggar värms upp långsamt.

3. Installation
3.1. Väggmontering av kombikaminen
Slika 7:
(mm)
SCAC-60NS/NSF
SCAC-80NS/NSF
SCAC-90NS/NSF

A
1200

A
5
5
5

B
50
50
50

C
D
135 1900
135 1900
135 1900

Wall Mounting Rack Installation
Installieren des Wandmontageträgers

C

225

B

235

380

D

150

Det rekommenderas att
värmeaggregat anbringas
på väggen så nära dörren
som möjligt. Den luftcirkulation som orsakas genom
dörren ska samverka med
den hetluften som värmeaggregatet genererar. Av
säkerhets- och bekvämlighetsskäl skall minimisäkerhetsavstånden följas
(Slika 7). Installera aldrig
värmeaggregatet på golvet
eller i en väggnisch. Installera endast ett värmeaggregat i bastun.

Temperatursäkerhetssensorn måste anbringas ovanför bastuvärmeaggregat på
väggen. Läs även instruktionerna i användarhandboken för den externa styrningen.
Kontrollera att underkonstruktionen för monteringsfästet (t.ex. tvärsträvor i byggplattorna till bastun) är tillräckligt stadiga eller förstärk väggen med en tjock platta,
för att undvika att värmeaggregatet sjunker. Värmeaggregatet ska fästas med
hjälp av ett monteringsfäste på väggen. Skruvarna är avsedda att fästa fästet
på väggen. För att fästa värmeaggregatet på fästet, lyft apparaten och passa in
säkerhetsmuttrarna på baksidan av värmeaggregatet i slitsöppningarna på båda
sidorna av fästets överdel. Säkra minst en av sidoskruvarna, för att undvika en
oavsiktlig förskjutning av värmeaggregatet.
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3.2. Elkabeldragning och anslutningar
Elinstallationen av värmeaggregat måste av säkerhets- och driftsäkerhetsskäl
utföras av kvalificerad fackpersonal och enligt lokala säkerhetsbestämmelser.
Olämpliga elektriska anslutningar kan orsaka strömöverslag eller brand. Kabeln
måste vara av typen H07RN-F eller likvärdigt.
Kommentar: Användning av PVC-isolerad kabel är förbjudet på grund av den
termiska försprödningen.
Det elektriska anslutningsdiagrammet finns i Slika 8.
Slika 8:

3 PHASE

H1

H2

SCAC-60NS
SCAC-80NS
SCAC-90NS

H3 H4
Temperaturbegränsare

R2

R1

V

Temperaturregulator

Temperaturregulator!

U1 Wm
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3.3. Installation av externa styrenheter och av sensorkabeln/
sensorn
Läs användarhandboken för den externa styrningen för anslutning av kombikamin till den externa styrningen och för korrekt montering av temperatursensorn.

3.4. Skyddsräcke till kombikaminen
Värmeaggregat blir mycket hett under drift. För att undvika faran med oavsiktliga beröringar ska ett lämpligt skyddsräcke anbringas. En anvisning för denna
montering finns i Slika 9.

3.5. Påverkan från fukt under transport och lagring
Under godkännandet av den elektriska installationen av bastukaminen är det möjligt att det elektriska
isolationsmotståndet uppmäts till
ett för lågt värde. Orsaken till detta
är att isolermaterialet i bastukaminen har absorberat fukt från luften under förvaring och transport.
Denna fukt kommer dock efter några få driftcykler att försvinna från
isolermaterialet i bastukaminen
genom uppvärmning.
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4. Funktionsstörningar
Om förångaren inte fungerar, kontrollera om
●
●
●
●

kombikaminen är ansluten till strömförsörjningen;
förångaren är påslagen
det finns tillräckligt med vatten i förångarbehållaren;
instruktionerna i användarhandboken till den externa styrningen har följts med
avseende på temperaturinställningen;
● FILL på den externa styrningen har visats, för påfyllning av förångarbehållaren.
Efter några minuter slås förångaren automatiskt på igen.
Om värmeaggregat inte fungerar, kontrollera om
●
●
●
●
●

apparaten är satt på driftstid och inte på tidförinställning;
strömförsörjningen är påslagen;
apparatens säkringar i huvudsäkringslådan är inte avbrända;
överhettningsskyddet efter en tidigare överhettning har återställts.
Vända dig till en kvalificerade fackman om felsökningen inte har varit framgångsrik.

5. Tekniska data
I tabellen i Slika 10 finns en orientering om olika tekniska aspekter av bastukamininstallationen.
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SCAC-90NS

SCAC-90NSF*

SCAC-80NS

SCAC-80NSF*

9,0 kW

8,0 kW

6,0 kW

SCAC-60NSF*

SCAC-60NS

kW

VÄRMEAGGREGATMODELL

3 X 3,0 kW
Ix 2,0 kW

3 x 2,66 kW
I x 2,0 kW

3 x 2,0 kW
I x 2,0 kW

kW

SCA300
COM200

SCA266
COM200

SCA200
COM200

Typ
Nummer

VÄRMEELEMENT

8

7

5

Min.
(m³)

14

13

9

Max.
(m³)

BASTURUM

400 V 3N~

400 V 3N~

400 V 3N~

FÖRSÖRJNINGSSPÄNNING

421

421

421

BREDD

288

288

288

DJUP

514

514

445

HÖJD

VÄRMEAGGREGSTORLEK

8x2.5 mm²

8 x 2.5 mm²

8 x 2.5 mm²

(mm²)

KABELSTORLEK

18-22 kg

18 - 22 kg

18 - 22 kg

(kg)

STENAR

separat

separat

separat

STYRNING

Monteringsanvisning endast för fackpersonal

WORLD OF WELLNESS

S. 18/20

Slika 10: Tabell Tekniska data
* Kombikamin finns även med svart plysch.

Monterings- och bruksanvisning
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6. Reservdelar

1

Reservdelslista

2

1

Reflektionsplatta

2

Bakram

3

Framram

4

SCAC-stenkorg

5

Täljstensskålar

6

Förångarbehållarlock

7

Väggmonteringsfäste

8

Vattennivåindikator

9

Mittenreflexplatta

a

Värmeelement

b

Förångarbehållarsats

a)

Förångarbehållare

b)

Temperaturbegränsare

c)

Adapter

d)

Temperaturregulator

e)

Kabelknippe

c

Värmeelementhållare
med O-ringar

d

Kulventil

e

Vattennivåindikatorslang

3
4

7

5

6
9

8

a

c
b

d

SV
e

Slika 11: Sprängskiss över alla reservdelar
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