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UKU GLASS BLACK WI-FI
SÄHKÖKIUKAAN OHJAUSKESKUS 18kW 
Asennus- ja käyttöohjeet

Huom.! Näissä ohjeissa mainittuja sähkötöitä saa tehdä vain 
sähköalan ammattihenkilö.

Laitteen toimitukseen sisältyvät:

• UKU Glass Black-ohjainpaneeli
•  Tehoyksikkö (65 mm×165 mm×245 mm)
•  lämpötila-anturi
•  ovitunnistin
•  lämpötila-anturin ja ovitunnistimen kaapeli (5+5 m; 2×0,34

mm²);
•  ohjainpaneelin kaapeli (3 m; 4×0,34 mm2).

Huom.! Säilytä nämä asennus- ja käyttöohjeet laitteen lähellä, jotta 
voit milloin tahansa tarkistaa niistä sen turvallisen käytön kannalta 
tärkeitä tietoja.
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ENNEN ASENNUSTA

• Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista,
koska siten saat käyttöösi laitteen kaikki edut ja vältät
vahinkojen syntymisen.

• Laitteen saa asentaa vain sähköasentaja tai muu asianmukaisen
koulutuksen saanut henkilö.

• Laitteen asennus- ja huoltotoimia saa suorittaa vain silloin, kun
laitteesta on katkaistu virta.

• Jos ilmenee sellaisia ongelmia, joita ei ole käsitelty näissä ohjeissa,
ota yhteyttä laitteen toimittajaan laitteen turvallisen käytön
varmistamiseksi.

• Laitetta ei saa muuttaa tai muokata luvattomasti.
• Valmistajalla on oikeus täydentää laitetta. Käyttöohjeiden uusin

versio on valmistajan kotisivuilla.
• Varmista, että sähköpääkeskuksesta saunaan kulkevan kaapelin

poikkipinta-ala on riittävä. Mikäli rakennus on vanha, kiinnitä
huomiota jakorasioiden kuntoon ja asenna pääkeskuksesta
saunaan uusi kaapeli, jos mahdollista.

• Laite tulisi kytkeä verkkovirtaan ilman vikavirtasuojakytkintä.

Asennusohjeissa käytetyt turvallisuusvinkit

VAROITUS! Näin merkittyjen ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa 
vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
VARO! Näin merkittyjen ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa lieviä 
tai keskivakavia vammoja tai esineen vioittumisen.
Huom.! Noudata muitakin näiden ohjeiden vartavastisia 
turvallisuus-vinkkejä. 

Piirustus ja sen tärkeät osat 
Ohjeissa on merkitty värillisin numeroin seuraavat saunan osat:

• UKU Glass Black-ohjainpaneeli;
• tehoyksikkö Huom! kuvassa 2 vaihtoehtoa: asennus saunaan

ja saunan ulkopuolelle (kts. sivu 20: tehoyksikön asennus);
• ovitunnistin (magneetti);
• lämpötila-anturi;
• kiuas;
• höyrystin (ei sisälly toimitukseen);
• valaisin (ei sisälly toimitukseen).
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LAITTEEN ASENNUS

• Ennen asennuksen aloittamista katkaise pääkeskuksesta
sähkökiukaan virransyöttö.

•      tulee asentaa löylyhuoneen ulkopuolelle noin

•

• Tehoyksikkö on IP65-luokiteltu.
• Tehoyksikön korkein sallittu käyttölämpötila on 50°C ja suurin

sallittu ilmankosteus 95%.

VAROITUS! Laite tulee liittää sähköverkkoon pysyvästi, ei pistokytki-
mellä. Kiukaan sähkökaapelin on oltava H07RN-F tai vastaava. Johdon 
poikkipinta-ala riippuu lämmitysvastusten tehosta. Katso kiukaan 
ohjeet. 
Huom.! Mitoita kaapelien pituudet ja määrittele kaapelien ja laiteosien 
sijaintipaikat (ks. kuva).
Huom.! Kun kytket päämoduulin yksivaiheiseen, varmista, että sulake, 
johon siihen kytket, on riittävä ampeerimäärä ja että kaikki ulostulot 
U, V, W, N, PE on kytkettävä erillisillä johdoilla. 

Ohjainpaneeli

1. Irroita ohjainpaneelista säätönuppi ja suojakalvo
2.  Irroita lasi. Lasi on kiinni magneeteilla.
3. Kiinnitä johdot seuraten numerointia.
4.  Kiinnitä ohjainpaneeli seinään. Valitse kiinnikkeet seinämateriaalin

mukaan.
5.  Kiinnitä ohjainpaneelin lasi takaisin (kiinnitys magneeteilla)
6. Kiinnitä ohjainpaneelin säätönuppi takaisin.

Ohjainpaneeli    1

1

silmien korkeudelle.
Tehoyksikkö 2      tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, että sieltä on
riittävä yhteys langattomaan Wi-Fi verkkoon.

Asennus (asennuskuvat sivu 7:)

Tee asennuspaikkaan syvennys ohjainpaneelia varten. Syvennyksen mitat: 
Leveys 65 mm, korkeus 105 mm ja syvyys 25 mm.

Huom!  Jos seinässä / seinän takana on johtavaa materiaal ia (esim. 
metall ia tai alumiinipaperia),  jotka voivat ol la kontaktissa 
ohjainpaneelin takana olevien johtojen ki innitysruuvien kanssa, 
peitä ruuvit eristeteipi l lä, jotta vältät mahdoll isen oikosulun. 
Mikäli  upotusasennus ei ole mahdoll ista, on ohjainpaneeli l le 
saatavana erikseen pinta-asennuskehys: https://www.kiuas.f i/
tuote/uku-gb-wifi-pinta-asennuskehys
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• Jos tehoyksikkö asennetaan saunaan, se tulee sijoittaa max. 30
cm:n korkeudelle (alareuna) lattiasta niin, että johtojen läpiviennit
osoittavat sivuille. Huom! Korkein sallittu lämpötila on 50°C ja
suurin sallittu ilmankosteus 95%. Etäisyys kiukaasta min. 100 cm.

• Tehoyksikköä ei saa kiinnittää kattoon tai kaltevaan pintaan!
• Vedä ohjainpaneelin, lämpötila-anturin ja ovikytkimen kaapelit

kaapeliläpiviennin kautta tehoyksikköön ja liitä ne piirilevyyn kuvan
osoittamalla tavalla.

• Liitä syöttökaapeli (230 V/400 V) kaapeliläpivientien kautta
piirilevyyn.

• Kytke syöttökaapeli kiukaan läpivientien kautta kiukaan
riviliittimeen / liittimiin. Kts. kiukaan asennusohjeet.

OVITUNNISTIN

Ovitunnistin koostuu kahdesta osasta: sensori ja magneetti.
• Liitä kaapelin päät ovitunnistimen liittimiin.
• Kiinnitä magneetti oven ala- tai yläreunaan siten, että se ohittaa

karmin ja mahdollistaa oven sulkemisen.

• Liitä kaapeli lämpötila-anturin T1 ja T2 liittimiin kuvassa osoitetulla
tavalla (sivu 5).

• Ruuvaa lämpötila-anturi seinään (kuva sivulla 5).
• Lämpötila-anturi ei saa sijaita kiukaan yläpuolella, sen tulee olla

sivussa kiukaasta vähintään 10-40 cm (kuva sivulla 5).
• Lämpötila-anturi 10 cm katosta alaspäin.
• Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle

suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle
anturista poispäinsuunnatusta venttiilistä.

3

Kiinnitä ovitunnistin karmiin siten, että tunnistin ja magneetti ovat 
oven sulkeutuessa kohdakkain. Huom! Ovitunnistimen puoliskojen 
välinen suurin sallittu etäisyys oven ollessa suljettuna on 5 mm. 
Ovitunnistimen johtoa voi jatkaa esim. jakorasiassa tehtävällä 
liitoksella tai Wago-liittimellä. Huomioi, että vikatilanteissa 
liitoskohtaan tulee päästä käsiksi. Jos käytät ohjauskeskusta 
ainoastaan ohjainpaneelista etkä halua asentaa ovitunnistinta, voi 
liittimiin O1 -> O2 tehdä suljetun kontaktin (siltaus). Huom! Tässä 
tapauksessa laitetta ei saa käyttää mobiilisovelluksella.

YLIKUUMENEMISSUOJALLA VARUSTETTU 
LÄMPÖTILA-ANTURI 4

TEHOYKSIKÖN     JA KIUKAAN 2 •5    KYTKENTÄ



9

HÖYRYSTIN

• Höyrystin liitetään SL SN  lähtöihin joka on merkitty
piirustukseen. Jos höyrystin on liitetty, höyrystys tulee sallia myös
ohjauskeskuksen asetuksista käsin. Ks. käyttöohjeet.

VARO! Liittäessäsi ohjauskeskuksen sähkökiukaaseen, jossa höyrystys 
on sallittu, varmista, että lämminvesivaraajassa on jatkuvasti vettä. 
Jos varaaja on tyhjä, höyrystin ei toimi ja lämmitysvastuksen rikkoutu-
misen riski kasvaa.

VALAISIN 

• Ohjauskeskuksen LL LN lähtöihin voi liittää valaisimen tai ilmanvaih-
tolaitteen. Jos valaisin on liitetty, ohjauskeskuksella voidaan kytkeä tai
katkaista valaisimen tai ilmanvaihtolaitteen virta.

• Valaistuksen käyttö edellyttää, että ohjauskeskuksen asetuksista
käsin on sallittu valaistustoiminto. Ks. käyttöohjeet.

• Laitteen enimmäisteho 230 V, 100 W, 50 Hz.
• Laitteessa ei ole himmennintoimintoa.

Wi-Fi-ohjauskeskuksen liittäminen verkkoon

• Wi-Fi modeemi on 802.11 b/g/n-standardin mukainen. Päämoduuli
tukee vain 2.4 GHz WiFi-verkkoja. Jos 2.4 GHz- ja 5 GHz WiFi-verk-
kojen nimet ovat identtisiä, Internet-yhteyttä ei voida muodostaa.
Päämoduuli ei tue WiFi-verkkojen nimiä, jotka ovat yli 20 merkin
pituisia.

• Siirry ohjauskeskuksen asetusvalikoon (pidä painike pohjassa 10
sekunnin ajan).

• Jatka WIFI Settings -valikkoon.
• Siirry WIFI SSID -kohtaan ja valitse se.
• Sitten valitse valikosta oikea verkko.
• Wi-Fi-verkkoa valitsemaan voi jatkaa syöttämällä salasana.
• Syötettyäsi salasanan valitse Connect ja noudata näytölle ilmestyviä

ohjeita.
• Sitten noudata kohdan ”UKU-mobiilisovellus” ohjeita.

6
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IKI-mobiilisovellus

Wi-Fi-laitetta voi ohjauskeskuksen lisäksi ohjata myös 
älypuhelimella, johon on asennettu IKI-mobiilisovellus. Näin voi 
laittaa saunan lämpenemään jo ennen kotiin saapumista.
Lataa IKI-sovellus matkapuhelimesi käyttöjärjestelmän 
sovelluskaupasta:

• iOS – App Store
• Android – Google Play

• Luo itsellesi käyttäjätili.
• Sido ohjauskeskuksen ID (XXXXXX) käyttäjätiliisi. Saunan ID ja koodi 

ovat tehoyksikön kannen tarrassa (kts. kuva alta).
• Tarkista, että kaikki mobiilisovelluksen toiminnot toimivat ja signaa-

lit tavoittavat saunan. Komentojen tulisi toteutua 60 sekunnissa. 
Elleivät mobiilisovelluksen toiminnot ala toimia, ota yhteyttä: 
tuki@ikikiuas.fi

• Samaan saunaan voi liittää rajoittamattoman määrän käyttäjiä.

Huom.! Jos ohjauskeskusta ei ole liitetty käyttäjätiliin mobiilisovelluk-
sessa, kiuas ei tule verkkoon!  

ID ja koodi tehoyksikön kannessa
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TESTAUS

VAROITUS! Testejä saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen! 
Sähköiskun riski: testaus suoritetaan syöttöjännitteen ollessa kytket-
tynä.

• Tarkista turvakytkimen ja tehoyksikön käyttöjännitteen kon-
taktit. Huono liitäntä saattaa aiheuttaa tulipalon. Kytke virta päälle
pääkeskuksen turvakytkimellä. Näyttö vilkkuu hetken ajan. Laite on
käyttövalmis.

• Tarkista ovitunnistin: sulje löylyhuoneen ovi. Kytke ohjauskes-
kukseen virta. Aseta lämpötila. Kytke lämmitys päälle. Releiden tulee
aktivoitua. Avaa ovi. Releiden tulee laueta 5-10 sekunnissa. Sulje ovi.
Releet aktivoituvat uudelleen.

• Tarkista lämpötila-anturi:
• Asenna sulake. Katkaise virta jakokeskuksessa olevalla saunan

turvakytkimellä 15 sekunniksi ja kytke se sen jälkeen udelleen
päälle. Ohjauskeskuksen tulee sammua ja uudelleen päälle
kytkeytyessä näyttää tämänhetkinen lämpötila.

• Lämpötilatietoja päivitetään säännöllisesti, aste kerrallaan, ja
siksi todellisen lämpötilan saavuttaminen voi viedä hieman
aikaa.

• Aseta lämpötila 50 asteeseen. Kytke saunan lämmitys päälle.
Varmista, että valittu lämpötila pysyy päällä. Kytke lämmitys pois
päältä.

• Aseta haluamasi lämpötila. Kytke lämmitys päälle. Varmista, että
lämpötila saavutetaan.
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KÄYTTÖOHJEET

• Painikkeen lyhyt kertapainallus kytkee ohjauskeskuksen päälle,
aloittaa ja lopettaa lämmityksen.

• Lämmityksen ajaksi lämpötilan yläpuolelle ilmestyy lämmitystä
osoittava merkki. Tilariville ilmestyy merkki “       “, joka osoittaa, että
verkkoviestintä aloitetaan. Sauna ei tule verkkoon ennen, kuin se on
liitetty mobiilisovellukseen.

• Kun tilariville ilmestyy “       “, ohjauskeskus on saavuttanut yhtey-
den palvelimeen ja on käyttövalmis.

• Mobiiliverkon signaalin voimakkuutta osoittaa merkki “       “.
• Näyttö on lämmityksen aikana aina aktiivinen.
• Paikalliskäytössä lämmitysajaksi voi valita kotisaunalle 3 tai 6

tuntia, puolijulkiselle saunalle (esim. taloyhtiöt) 12 tuntia ja
julkiselle saunalle 18 tuntia. Mobiilisovellusta käytettäessä
lämmitysajan voi valita itse.

• Lämmityksen tai X-painikkeen käytön päättyessä ohjauskeskus
sammuu.

• Saunan tavoitelämpötilan ilmaisee näytön oikeassa yläkulmassa
oleva luku. Tämänhetkinen lämpötila näkyy näytön keskellä. Sää-
tääksesi lämpötilaa kierrä nappia.

• Asettaaksesi kiukaan automaattisen löylytoiminnon kierrä nappia
pitäen sitä samalla pohjassa. Vasemmassa alakulmassa näkyy
lukema 1–10.

• Asetusvalikkoon pääsee pitämällä nappia pohjassa 10 sekunnin
ajan.

• Asetusten valikosta voidaan valita joko C tai F.
• Asetusten valikosta voidaan valita joko yksinkertainen tai älykäs

lämmitysalgoritmi:
Yksinkertainen algoritmi katkaisee virran kaikista lämpövastuk-
sista, kun asetettu lämpötila on saavutettu.
Älykkäällä algoritmilla virta katkaistaan yhdestä lämpövastuk-
sesta kerrallaan jo ennen asetetun lämpötilan saavuttamista. Siten
voidaan vähentää sähkön kulutusta, etenkin sellaisissa kiukaissa,
joissa on suuri kivimäärä (50 kg tai enemmän). Huom.! Älykäs algo-
ritmi ei sovellu käytettäväksi kiukaissa, joissa on alle kolme lämpö-
vastusta.

• Vent/light - Tämä toiminto kytkee oven avaamisen päälle LN LL-
läh-töihin kytkettyyn laitteeseen säädetyksi ajaksi (10, 15, 20 min).



Lapsilukko 

• Lapsilukkotoiminnon voi kytkeä päälle asetusvalikosta.
• Lapsilukko käynnistyy automaattisesti silloin, kun ohjauskeskuksen

näyttö sammuu.
• Kun lapsilukko on päällä, pidä kuvaruudun aktivointiin nappia

alhaalla ja käännä hieman oikealle, takaisin alkuasentoon, hieman
vasemmalle ja takaisin alkuasentoon.

Ajastin 

• Aktivoidaksesi ajastintoiminnon pidä nappia pohjassa 3 sekunnin
ajan.

• Valittuasi haluamasi kellonajan lyhyt kertapainallus kytkee ajastimen
päälle. Ajastintoiminto ei aktivoidu nappia painamatta!

Valaistus 

• Valaistustoiminnon voi valita asetusvalikosta.
• Jos valaistustoiminto on valittuna, voi sytyttää tai sammuttaa valot

kahdella nopealla napinpainalluksella.

Höyrystin 

• Höyrystystoiminnon voi valita asetusvalikosta.
• Kun höyrystystoiminto on valittuna, löylyä heitetään enemmän, kun

nappia pidetään pohjassa ja kierretään oikealle, ja vähemmän, kun
nappia kierretään vasemmalle.

• Löylyn voimakkuus näkyy näytön vasemmassa alakulmassa (esim.
1–10).

Mobiilisovelluksen käyttö 

• Valitse haluamasi saunan lämpötila ja lämmitysaika (viimeisin asetus
jää muistiin).
• Kytke sauna päälle.

• Noudata sovelluksen antamia ohjeita.

13
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YLEISET TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÄJÄLLE 

• Lämpötila-anturin ylikuumenemissuojan lauettua (130°C) on 
suoritettava saunan tarkastus ja varmistettava saunan turvallisuus. 
Ylikuumenemissuojalla varustettu lämpötila-anturi tulee vaihtaa –
ota yhteyttä: tuki@ikikiuas.fi

• Jos ilmenee sellaisia ongelmia, joita ei ole käsitelty näissä asennus-
ohjeissa, ota yhteyttä laitteen toimittajaan laitteen turvallisen käytön 
varmistamiseksi.

• Saunan ohjauslaitteen turvallisen käytön varmistamiseksi laitetta ei 
saa muuttaa tai muokata luvattomasti.

• Valmistajalla on oikeus muuttaa laitteen teknisiä ominaisuuksia.

Huom.! Säilytä nämä asennus- ja käyttöohjeet saunan ohjauslaitteen 
lähellä, jotta voisit tarvittaessa hankkia ohjeista laitteen turvallisen 
käytön kannalta tärkeitä tietoja.

Huom.! Noudata myös yksittäisissä kappaleissa annettuja turvallisuus-
ohjeita.

TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ 

• Varmista, ettei kiukaan päällä ole mitään esineitä. Myös 
palamattomat esineet saattavat aiheuttaa kiukaan ylikuumenemista 
ja siten palovaaran.

• 18 kW:n ohjauskeskusta saa käyttää vain kolmella lämmityspiirillä, 
eikä yhden piirin maksimiteho saa ylittää 6 kW:a.

• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai henkilöiden käyttöön, joilla 
on henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma tai sellaisten 
henkilöiden käyttöön, joilla ei ole asianmukaista kokemusta ja/
tai tietoja, paitsi jos he ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön 
valvonnassa tai he ovat saaneet häneltä tarvittavan ohjeistuksen.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Kun saunaa ei käytetä, katkaise turvallisuussyistä virta saunan 

turvakytkimellä.
• Jos haluat käyttää etäohjausta, varmista, että kiuas on 

käyttökunnossa eikä sen päällä ole esineitä. Kun olet varma, että 
löylyhuone on turvallinen, sulje sen ovi.

• Vanhoissa laitteissa on kierrätyskelpoisia materiaaleja. Älä laita 
vanhoja laitteita talousjätteen joukkoon.



OHJAUSKESKUKSEN TAKUUEHDOT 

• Takuu koskee vain tuotteita, jotka on asennettu ja joita on käytetty
niiden käyttöohjeiden mukaisesti.

• HUOM! Takuu ei laajene koskemaan sähköisiä lämmityselementtejä,
joita luokitellaan kuluviksi osiksi.

• Takuu ei koske tuotteen normaalista kulumisesta tai väärästä
käytöstä aiheutuneita vikoja.

• Takuun kesto on 5 vuotta ja se alkaa ostohetkestä (ostokuitin
perusteella).

• Takuu ei ole voimassa, jos viat johtuvat seuraavista syistä:
• kuljetuksesta ja muusta tahattomasta vahingoittumisesta joh-

tuvat viat;
• tuotteen huolimattomasta tai ei-tarkoituksenmukaisesta varas-

toinnista ja käytöstä sekä ylikuormituksesta johtuvat viat;
• tuotteen asennus- ja käyttöohjeiden sekä tuotteen asennuksen

yhteydessä turvallisuusvaatimusten laiminlyönnistä johtuvat
viat;

• tuotteen osia (lukuun ottamatta kuluvia osia) on korvattu tai
lisätty kuulumattomia osia;

• tuotteen takuuaika on päättynyt;
• tuotteen kokoonpano ei ole täydellinen;
• laitteen kanssa yhteensopimattomien tuotteiden käyttö.



Valmistajan maksamat asennuskulut 
takuutapauksissa 

Valmistaja antaa tuotteelle 5 vuoden takuun kotikäytössä. Tämän 
aikana rikkoutuneet tuotteen vaihdetaan uusiin ostokuittia / 
tilausvahvistusta vastaan. Valmistaja maksaa sähköasentajan kulut 
kahden ensimmäisen käyttövuoden aikana  rikkoutuneen tuotteen 
vaihdosta seuraavasti:

- Lain mukaan asiaakkaan täytyy pitää korjauskustannukset
mahdollisimman pienenä ja toimia vikatilanteissa   maahantuojan  /
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Työaika max. 1h sisältää keskuksen poiskytkennän, uuden
asennuksen ja testauksen. (Työlaskutus ei saa   sisältää kivien
purkamiseen tai uudelleenlatomiseen kuluvaa aikaa)
- Matkakulut saavat olla max. 1h.
- Yhteensä 2 tuntia asentajan kuluja matkoineen.
(100 € (alv 0%) on maksimikorvaus jonka valmistaja maksaa
edellämainituista kahdesta (2) tunnista).
- Yli kahden tunnin laskua valmistaja ei korvaa. Ylimenevä aika/työ
siirtyy asiakkaan maksettavaksi.
- Asiakkaan täytyy käyttää paikallista sähköasentajaa keskuksen
vaihdon suorittamiseen tai IKI-KIUAS Oy:n tilaamaa
sopimussähköasentajaa. Esimerkiksi 2 asentajaa ja 5h töitä
vaihdonsuorittamiseen on kohtuutun laskutus ja tätä valmistaja ei
maksa.

Rikkoutuneen osan palautuksen osalta maksaa asiakas rahdin 
lähimmälle maahantuojalle (IKI-Kiuas Oy). Mikäli rikkoontunutta osaa 
(esim piirikortti tms) ei toimiteta laskutetaan asiakkaalta osan hinta 
olemassaolevan varaosahinnaston mukaisesti. Mikäli rikkoontunut 
osan hajoaminen on johtunut väärinkäytöstä/kytkennästä tms.,niin 
laskutetaan osa asiakkaalta varaosahinnaston mukaisesti.

Maahantuoja maksaa rahdin uuden korvaavan tuotteen osalta 
asiakkaalle. Korvaava takuutuote toimitetaanyleensä lähimpään 
matkahuoltoon tai postin toimipisteeseen.



Muistiinpanot:



Muistiinpanot:
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