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Montāžas un ekspluatācijas instrukcija pirts krāsnīm



Piezīmes!
Šīs montāžas un lietošanas instrukcijas ir paredzē-
tas pirts īpašniekam vai atbildīgajam par pirti, kā arī 
elektriķim, kas veic krāsns uzstādīšanu un pievieno-
šanu.
Pēc uzstādīšanas pabeigšanas instrukcija jānodod 
pirts īpašniekam vai atbildīgajam par pirti.

Apsveicam Jūs ar labu izvēli!

MODERNA
Elektriskās krāsns lietošanas mērķis:
Krāsns ir veidota karsētavas uzkarsēšanai līdz pirts 
temperatūrai. Krāsni nedrīkst lietot citiem mērķiem.
Garantijas laiks pirts krāsnīm un pultīm, kas tiek lie-
totas ģimenes pirtīs, ir divi (2) gadi. Garantijas laiks 
pirts krāsnīm un pultīm, kas tiek lietotas slēgtajās 
pirtīs, privātajās vai organizācijās atrodošās, ir viens 
(1) gads.
Lūdzu uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukcija pirms 
krāsns lietošanas.
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1. PAMācībA LiEtotāJiEM

1. zīm. Akmeņu kraušana

sa plūsmas virzienu, kas var izsaukt elementu ievē-
rojamu uzkaršanu, kā arī sienu virsmu aizdegšanās 
bīstamību!

1.2. Pirts uzkarsēšana
Pirmo reizi uzkarsējot pirti, krāsns un akmeņi var izdalīt sma-
ku. Lai novērstu smaku, pirtij ir jābūt labi ventilējamai.

Krāsns uzdevums ir uzkarsēt akmeņus līdz pēršanās tem-
peratūrai. Ja krāsns jauda atbilst karsētavas izmēram, tad 
labi siltumizolēta pirts sakarst līdz pēršanas temperatūrai 
1 stundas laikā. Skat. 2.1. Karsētavas izolācija. Piemērotā 
karsēšanās temperatūra ir +65 °C līdz 80 °C.

Kā likums, vienlaicīgi ar karsēšanās telpu uzkarst arī ak-
meņi līdz karsēšanās temperatūrai. Pārāk jaudīga krās-
ns uzkarsē karsētavu ātri, bet akmeņi nesasniedz vajadzī-
go temperatūru, un laiž cauri ūdeni. Ja krāsns jauda pārāk 
maza, salīdzinoši ar karsētavas izmēru, tad karsētava uz-
silst lēnām, cilvēki, kuri pirtī karsējas vēlas “pacelt garu”, 
bet ūdens tikai atdzesē akmeņus. Piemērotu krāsni pirtij 
nepieciešams izvēlēties atbilstoši dotajiem paskaidroju-
miem prospektā. Skat. p. 2.3. Krāsns jauda.

1.3. Krāsns vadība
Krāsns modeļi V45E, V60E un V80E ir aprīkoti ar atsevišķu 
vadības paneli un iekšējo strāvas regulatoru, kuru vada da-
tors un atsevišķs temperatūras sensors.

Izmantojot krāsns vadības paneli (sk. 2. zīm.), jebkurš krās-
ns lietotājs var iestatīt vēlamo saunas temperatūru un dar-

1.1. Akmeņu kraušana
Krāsnij ir derīgi akmeņi 5–10 cm diametrā. Krāsnī liek īpaši 
šim mērķim domātus labus, masīvus akmeņus. Vieglu, po-
rainu vai keramikas akmeņu lietošana-aizliegta, jo tie var 
pārkarsēt sildelementus un veicināt to pārlūšanu. Tāpat aiz-
liegts arī lietot mīkstus, sīkus akmeņus. Pirms likšanas pirts 
krāsnī akmeņi ir jānomazgā. Akmeņus liek tiem paredzētajā 
vietā krāsnī, kraujot tos ārstieņiem pa augšu starp sildele-
mentiem tā, lai akmeņi balstītu viens otru. Akmeņi nedrīkst 
balstīties uz sildelementiem, tos nevar kārtot pārāk blīvi, lai 
netraucētu krāsns gaisa apmaiņai. Akmeņus nedrīkst ieķī-
lēt starp sildelementiem. Nav arī izmantojami pārāk mazi 
akmentiņi.

Akmeņiem pilnībā ir jānoklāj sildelementi. Nav vērts arī 
kraut akmeņus kā lielu kalnu uz sildelementiem. Skat. 1 
zīm.

Tā kā krāsns lietošanas laikā akmeņi pakāpeniski bojā-
jas, tos nepieciešams pārkārtot ne retāk kā 1 reizi gadā, 
bieži lietojot vēl biežāk. Tai pat laikā nepieciešams izmest 
sakrājušās akmens šķembas un tās nomainīt ar veseliem 
akmeņiem. 

Garantija neattiecas uz lietošanā sadauzītiem ak-
meņiem, izgatavotājs par to neatbild. Garantijā ne-
ietilpst arī lūzumi, kuri radušies nepareizas gaisa cir-
kulācijas dēļ. bojājumus var būt arī izsaukuši pārāk 
mazi akmentiņi.

rezervuārā, kurš domāts akmeņiem, aizliegts iz-
vietot priekšmetus vai ierīces, kuri var ietekmēt gai-

ba laiku. Piedevām, nospiežot vienu no paneļa pogām, iespē-
jams iestatīt vēlamo krāsns ieslēgšanās laiku. Rūpnīcas uz-
stādījumi ir sekojoši:

 • temperatūra ap +80 °C,
 • darba laiks – 4 stundas,
 • iepriekš uzstādāmais laiks – 0 stundas.
Iestatījumu izvēlnes struktūra un iestatījumu maiņa pa-

rādīta 3.a un 3.b zīm. Iestatītā temperatūra un visu papil-
dus iestatījumu parametri tiek saglabāti atmiņā un arī tiks 
lietoti, kad ierīce tiks ieslēgta nākamreiz.

Pirms ieslēdziet pirts krāsni noteikti pārliecinie-
ties, ka tās tuvumā nav nekādu priekšmetu, kas va-
rētu viegli aizdegties, skat. p. 1.6. drošības pasā-
kumi.

1.3.3 Krāsns ieslēgšana un izslēgšana
Kad krāsns pieslēgta strāvas avotam un elektriskais slēdzis 
(kas atrodas aiz aizsargvāka savienojumu kārbas priekšpu-
sē, krāsns priekšpuses apakšā) (skat. 9. zīm) ir ieslēgts (1. 
pozīcija), krāsns atrodas gaidīšanas režīmā ((izgaismojas 
I/0 poga).

 Ieslēdziet krāsni, nospiežot I/O pogu uz vadības 
pults.

No krāsns dzirdams skaņas signāls, kas liecina, ka ieslēgts 
drošības kontraktors. Krāsnij sākot darboties, iemirgojas 6. 
kontrollampiņa un ekrānā redzama iestatītā temperatūra. 
Pēc piecām sekundēm ekrānā parādās karsētavas tempe-
ratūra.

Kad karsētavā sasniegta vēlamā temperatūra, sildele-
menti automātiski izslēdzas. Lai uzturētu vēlamo tempe-
ratūru, strāvas regulators sildelementus laiku pa laikam 
automātiski izslēgs un izslēgs. Kad sildelementi ir ieslēgti, 
mirgo ekrānā redzamais pēdējais punkts.

Krāsns izslēgsies, ja tiks nospiesta I/O poga, beigsies 
darba laiks vai būs notikusi kļūme.

1.4. tvaiks pirtī
Karsējot gaiss pirtī kļūst sauss, tādēļ, lai iegūtu vajadzīgo 
mitrumu karstos akmeņus jāaplej ar ūdeni. 

Ar ūdens daudzumu regulē piemērotu karsētavas mitru-
mu. Piemērots gaisa mitrums veicina svīšanu un atvieglina 
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1. Vadības pults
2. Krāsns ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
3. Režīma izmaiņa
4. Lieluma samazināšana *)
5. Lieluma palielināšana *)
6. Temperatūras kontrollampiņa
7. Laikiestates kontrollampiņa

7 6

54

2
1 3

*) Nospiediet un turiet nospiestu, lai 
paātrinātu laika vienību nomaiņu.

2. zīm. Vadības pults

elpošanu pirtī. Pārāk augsta temperatūra un mitrums kar-
sētavā rada nepatīkamas izjūtas.

Pārāk ilga atrašanās karstā pirtī izsauc ķermeņa 
temperatūras paaugstināšanos, kas var izrādīties 
bīstami. 

Pirts kausa apjomam nevajadzētu pārsniegt 2 dl. 
Pārlieku liels karstā ūdens daudzums var izsaukt ap-
degumus ar karstā tvaika strūklām. 

neaplejiet akmeņus, ja kāds atrodas krāsns tuvu-
mā, jo tas var izsaukt ķermeņa ādas apdegumus.

1.4.1. Ūdens
Pirtī ieteicams izmantot ūdeni, kurš atbilst saimniecības pra-
sībām (nedestilēto).

Fakti, kas ietekmē ūdens kvalitāti:
•	 humusa sastāvs (krāsa, garša, nosēdumi); ieteicams 

<12 mg/l.
•	 dzelzs sastāvs (krāsa, smarža, garša, nosēdumi); 

ieteicams <0,2 mg/l.
•	 cietība: īpaši svarīgi elementi ir mangāns un kalcijs, 

resp. kaļķis. Rekomendācija mangānam <0,05 mg/l, 
kaīķim- < 100 mg/l.

Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, nospiediet pogu „MEnu”.

Karsētavas temperatūra
Ekrānā redzama iestatītā karsētavas temperatūra. Mirgo 6. kontrollampiņa.

 • izmantojot pogas „–“ un „+”, iestatiet vēlamo temperatūru. iespējamā amplitūda 
ir 40–110 °c.

Lai piekļūtu nākamajam iestatījumam, nospiediet pogu „MEnu”.

Atlikušais darba laiks
noregulējiet atlikušo darba laiku, izmantojot pogas “–” un “+“.

iepriekš uzstādāmais laiks (laikiestate ieslēgta)
 • spiediet pogu “+”, līdz Jūs pārsniedzat maksimālo darba laiku. Mirgo 7. kontrol-

lampiņa.
 • izmantojot pogas „–“ un „+”, izvēlieties iepriekš uzstādāmo laiku. iepriekš uz-

stādāmo laiku iespējams iestatīt pa 10 minūšu intervāliem līdz 10 stundām un pa 
vienas stundas intervāliem - no 10 līdz 18 stundām.

 •
 •

Lai izietu no izvēlnes, nospiediet pogu “MEnu”.

Pamatrežīms (krāsns ieslēgta)
Ekrānā redzama karsētavas temperatūra.

Pamatrežīms (iepriekš uzstādāmais laiks iet, krāsns izslēgta)
Atlikušais iepriekš uzstādāmais laiks redzams, līdz parādās nulle, kam seko krāsns ieslēgšanās.

PAMAtiEstAtīJuMi

Piemērs: Krāsns darbosies vēl 3 stundas un 30 minūtes.

Piemērs: Krāsns ieslēgsies pēc 10 minūtēm.

3a. zīm. Iestatījumu izvēlnes struktūra
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Ūdens ar lielu kaļķu saturu (ciets), atstāj baltu kārtiņu uz 
akmeņiem un metāla virsmām. Akmeņu apkaļķošanās sa-
mazina to kvalitatīvās īpašības karsēšanas procesā.

Dzelzs saēd virsmas un sildelementus. Ūdens, kas sa-
tur humusu un hloru, kā arī jūras ūdens lietošana ir aizlieg-
ta. Pirts krāsnij lietojamajam ūdenim drīkst pievienot tikai 
speciālus aromatizatorus, kas nav pārlieku ķīmiski aktīvi. 
Sekojiet ieteikumiem uz to iepakojuma. Garantija nav spē-
kā, ja izmantots neatbilstošs ūdens, kura piemaisījumi ne-
atbilst rekomendācijām par krāsns lietošanu.

1.4.2. temperatūra un mitrums pirtī
Pirts temperatūras un gaisa mitruma mērīšanai ir speciāli 
piederumi. Tā kā tvaika radītais  iespaids uz katru cilvēku ir 
atšķirīgs, tad sniegt precīzus ieteikumus pareizajai pērša-
nās temperatūrai ir neiespējami. Savas izjūtas - tas ir īstais 
termometrs tiem, kuri peras.

Pērtuvē nepieciešams nodrošināt labu gaisa ventilāciju, jo 
gaisam ir jābūt labi ventilējamam, kā arī bagātam ar skābekli 
un viegli elpojamam. Skat. p. 2.4. “Gaisa apmaiņa pērtuvē”.

Pirts ir atveseļojoša un atsvaidzinoša. Tā attīra, atslābina, 
izkarsē, nomierina un sniedz iespēju iztēlei.

1.5. Pēršanās pamācība
•	 Pēršanos jāsāk ar mazgāšanos. Pietiek arī ar dušu.
•	 Pirtī varat atrasties, atkarībā no pašsajūtas - cik ilgi ir 

patīkami.
•	 Pie labām manierēm pirtī ir pieskaitāma uzmanība 

pret citiem: Netraucējiet ar skaļu uzvedību.
•	 Nedzeniet citus prom no lāvām uzdodot pārāk karstu 

tvaiku.
•	 Aizmirstiet steigu un atslābinieties! 

•	 Ja jūsu āda ir pārāk sakarsusi, atpūšieties telpā, kura 
atrodas pirms pirts.

•	 Ja jums ir laba veselība, tad varat atslābināties nopel-
doties.

•	 Nobeigumā nomazgājaties. Lai izlīdzinātu balansu 
starp šķidrumiem, iedzeriet kādu atsvaidzinošu dzē-
rienu.

•	 Atpūšaties, atslābinieties un apģērbjaties.

1.6. Drošības pasākumi
•	 Jūras un mitrais klimats var veicināt krāsns me-

tāla virsmu saēšanu.
•	 neizmantojiet pērtuvi kā slapjo drēbju žāvēta-

vu, lai neizceltos ugunsgrēks. Ja telpā ir lieks 
mitrums, var salūzt elektropiederumi.

•	 Esat uzmanīgi ar karstajiem akmeņiem un krās-
ns metāla daļām. Pretējā gadījumā var iegūt 
ādas apdegumus.

•	 uz krāsns akmeņiem nedrīkst uzreiz izliet daudz 
ūdens, jo radies ūdens tvaiks var radīt apdegumus.

•	 Pirtī bez uzraudzības nedrīkst atstāt mazus bēr-
nus, invalīdus un cilvēkus, kuriem ir vāja veselība.

•	 Jautājumus, kuri saistīti ar veselības ierobežoju-
miem, jānoskaidro pie ārsta.

•	 neatļaujiet bērniem atrasties krāsns tuvumā.
•	 Par mazu bērnu pēršanos jākonsultējas ar ārstu:  

- vecums? - pērēšanās temperatūra? 
- pēršanās laiks?

•	 Pirtī jāpārvietojas uzmanīgi, jo grīda un lāvas 
var būt slidenas. 

•	 Ja esat lietojis alkoholu, zāles, narkotikas, u. c. 
līdzekļus, neejiet pirtī!

3b. zīm. Iestatījumu izvēlnes struktūra

izslēdziet strāvu nospiežot elektrisko slēdzi (sk. 9. zīm.). nospiediet pogu “MEnu” 
un turiet to nospiestu, pēc tam ieslēdziet strāvu, nospiežot elektrisko slēdzi.

Pagaidiet, līdz ekrānā redzams programmas versijas numurs. 
 • Lai manītu maksimālā darba laika iestatījumu, nospiediet pogu „+“.
 • Lai mainītu sensora nolasīšanas regulēšanas iestatījumu, nospiediet pogu „–”.

Maksimālais darba laiks
Maksimālo darba laiku var mainīt ar pogām „–” un „+”. Amplitūda ir 2–8 stundas (rūpnīcas 
uzstādījums: 4 stundas).

sensora nolasīšanas regulēšana
Sensora nolasīšanu iespējams mainīt par -10 vienībām. Regulēšana tieši neietekmē izmērītās 
temperatūras lielumu, bet maina mērīšanas līkni.

nospiediet pogu „MEnu”. vadības pults ieslēdzas gaidīšanas režīmā.

Krāsns gaidīšanas režīms

PAPiLDu iEstAtīJuMi

Piemērs: Krāsns no ieslēgšanās brīža darbosies 4 stundas. 
(Ir iespējams mainīt atlikušo darba laiku, sk. 3.a zīm.)
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1.7. iespējamie bojājumi
Ja elektriskā pirts krāsns neuzkarst, pārbaudiet sekojošo:
•	 elektrība ir ieslēgta
•	 Vadības pults rāda augstāku temperatūru par to, kas 

ir saunā.
•	 krāsns elektriskie kontakti ir labā stāvoklī (3 gab).

•	 pārkaršanas aizsargierīce nav izslēgusies. (Skat. 12 
zīm.).

•	 taimeris ir pārslēgts uz sadaļu, kur krāsns ir jāsilda.
Ja notiek kļūme, vadības pults uzrādīs kļūmes ziņojumu E 
(numurs), kas palīdzēs novērst kļūmi. 1. tabula.

Apraksts Līdzeklis

Er1 Temperatūras sensora mērījumu 
ķēde ir bojāta.

Pārbaudiet, vai nav bojāti temperatūras sensora sarkanie un dzeltenie vadi un 
to savienojumi (skat. 10. zīm.).

Er2 Temperatūras sensora mērījumu 
ķēdē ir īssavienojums.

Pārbaudiet, vai nav bojāti temperatūras sensora sarkanie un dzeltenie vadi un 
to savienojumi (skat. 10. zīm.).

1. tabula Kļūmju ziņojumi. Uzmanību! Visas tehniskās apkopes darbības jāveic kvalificētam apkopes 
personālam.

2. KArsĒtAvA

2.1. Karsētavas izolācija un sienu materiāli
Pirtī ar elektrisko krāsni visas masīvās sienu virs-
mas, kas apsorbē siltumu (ķieģeļi, stiklaķieģeļi, ap-
metums utt.) ir termiski jaizolē.

Par labi izolētām tiek uzskatītas tādas griestu un sienu 
konstrukcijas, kur:
•	 ieklāts ap 100 mm biezas termoizolējošas loksnes 

(PAROC utt., ne mazāk par 50 mm).
•	 par mitruma izolatoru kalpo piemēram, alumīni-

ja papīrs (folija), kura šuves ir rūpīgi aizlīmētas un 
materiāls uzklāts tā, ka spīdīgā puse vērsta pret pirts 
iekšsienām.

•	 starp mitruma izolatoru un paneļa apšuvumu ir sprau-
gas (atstarpes) ventilācijai. Rekomendējams 10 mm.

•	 iekšējā materiāla apšuvumam izmanto apšuvuma 
dēļus apmēram 12–16 mm biezumā.

•	 augējā apšuvuma daļā, pie robežas ar griestu pa-
neļiem, izveido dažus milimetrus platu ventilācijas 
spraugu.

Lai krāsns sasniegtu optimālo jaudu, iespējams ir lietde-
rīgi samazināt pirts griestu augstumu (normatīvais augs-
tums 2100–2300 mm, minimālais 

augstums 1900 mm), kas sekmē pirts tilpuma samazinā-
šanos un ietekmē pirts krāsns siltumatdevi. Griestu paze-
mināšana notiek tādējādi, ka esošajiem griestiem tiek pie-
stiprinātas brusas nepieciešamajā augstumā. Tukšā sprau-
ga starp jaunajiem un iepriekšējiem pirts griestiem tiek izo-
lēta, (izolācija ne mazāk kā 100 mm) un apšūta ar iepriekš 
aprakstītajiem materiāliem. 

Tā kā siltais gaiss ceļas augšup, rekomendējamais attā-
lums starp griestiem un lāvu ir 1100–1200 mm.

uzmanību! ugunsdzēsības dienestā jānoskaidro, 
kādas mūra daļas drīkst izolēt! Darbojošos, esošos 
dūmvadus izolēt nedrīkst!

uzmanību! sienu vai griestu izolācija ar tādiem 
viegliem materiāliem, kā piemēram minērālās plāk-
snes, kas piestiprināmas tieši pie sienas vai griestu 
virsmām, var izsaukt bīstamu temperatūras paaug-
stināšanos sienu un griestu materiālos.

2.1.1. Pirts sienu melnēšana
Koka apšuvumam, kas tiek izmantots pirts sienu apdarei, 
ir tendence ar laiku palikt tumšākam. Šo procesu veicina 

saules stari un pirts krāsns siltums. Mazā akmens frakcija 
atdalās no akmens un paceļas gaisā kopā ar silto gaisu un 
arī var veicināt sienu melnēšanu.

Ja montāžas laikā tiek ievērotas visas instrukci-
jas, tad pirts krāsns nesasildīs pirts telpu līdz bīsta-
mai temperatūrai. Uz sienām un griestiem pirtī pieļauja-
mā maksimālā temperatūra ir 140 °C. 

Pirstkrāsnis, uz kurām ir atzīme CE, atbilst visām prasī-
bām, lai tās uzstādītu pirtī. Šo prasību ievērošanu ražoša-
nas procesā kontrolē atbildīgās valsts institūcijas.

2.2. Karsētavas grīda
Paugstinātas teperatūras, precizāk, strauju temperatūras svārs-
tību rezultātā, krāsns akmeņi drūp un plaisā. 

Sīkas šķembas un niecīgie graudiņi no akmeņiem tiek no-
skaloti ar ūdeni uz pirts grīdas. Sakarsētās akmeņu sīkda-
ļas un šķembas var radīt pirts grīdas bojājumus, jo ir abra-
zīvi materiāli. 

Akmens un ūdens sārņi (piemēram, tur esošais dzelzs) var 
iesūkties, iestrādāties flīžu šuvēs, ja grīda ir flīzēta. 

Lai novērstu estētiskos trūkumus, augstāk uzskaitīto ie-
meslu rezultātā zem pirts krāsns un tās tuvumā ir lietderī-
gi izmantot akmeni saturošus grīdas segumus un tumšas 
flīžu saistmasas.

2.3. Krāsns jauda
Pēc pirts apšūšanas un izolācijas, krāsns jauda tiek aprē-
ķināta atbilstoši pirts apjomam. Skatīt 2. tabulu. Ja pirtī 
redzamas neizolētas sienu virsmas -ķieģeļi, stikla bloki, 
betons vai flīzes, pirts apjoms jāpapildina par 1,2 m3 par 
katru šādas virsmas kvadrātmetru un, turmāk pirts krāsns 
jauda tiek izvēlēta atbilstoši tabulā uzrādītajiem lielumiem.

Baļķu sienas uzkarst lēnām, tādēļ aprēķinot pirts krāsns 
jaudu, izskaitļoto pirts apjomu jāpareizina ar 1,5, lai izvēlē-
tos jaunajam apjomam atbilstoši jaudīgu krāsni.

2.4. Karsētavas gaisa apmaiņa
Pirtī ļoti svarīga ir ventilācija. Gaisam karsētavā jāapmai-
nās 6 reizes stundā. Gaisa pieplūdes caurulei jāatrodas 
vismaz 500 mm virs krāsns. Caurules diametram jābūt 
50–100 mm lielam.

Gaisa atplūšanas atverei no pirts jābūt izvadītai maksimā-
li tālu no pirts krāsns, taču grīdas tuvumā. Izplūstošā gai-
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sa atveres diametram divkārtīgi (2x) jāpārsniedz ieplūsto-
šā gaisa atveres diametru.

Izplūstošais gaiss jāizvada no pirts apakšējas daļas tieši 
dūmvadā vai caur grīdas līmenī iestrādātu cauruli ventilā-
cijas šahtā, kas atrodas pirts augšējā daļā. Izplūstošo gai-
su var izvadīt arī zem durvīm, ja zem tām ir aptuveni 100–
150 mm plata sprauga, piemēram, uz vannas istabu, kurā 
atrodas ventilācijas atvere. 

Turklāt, šajā gadījumā, ventilācijai jābūt mehāniskai. 
Ja pirts krāsns tiek uzstādīta jau gatavā pirtī, ventilāciju 

jāizvada saskaņā ar pirts izgatavotāja norādījumiem. 
Zīmējumos parādīti pirts ventilācijas problēmas risināju-

mi. Skatīt 4. zīm.

2.5. Karsētavas higiēna
Lai iegūtu labsajūtu no pēršanās, nepieciešams ievērot hi-
giēnas un pēršanas noteikumus.

Iesakām pēršanas laikā izmantot paliktņus, lai mazinātu 
sviedru notecēšanu uz lāvām. Pēc lietošanas paliktņus jā-
nomazgā. Viesu vajadzībām vajadzētu atsevišķus paliktņus. 
Uzkošanas laikā (pēc žāvēšanas) pirts grīda būtu jākopj ar 
putekļsūcēju un jāiztīra ar mitru lupatu. Ne retāk kā reizi pus-
gadā nepieciešams pērtuvi rūpīgi izmazgāt. Sienas, lāvas un 
grīdu jāmazgā ar birsti, lietojot speciālos pirts mazgāšanas lī-
dzekļus. Pirts krāsni no putekļiem un netīrumiem tīra ar mit-
ras lupatas palīdzību.

4. zīm. Ventilācija pērtuvē

2

4 4
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1

1
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5
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0
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3 3

Mehāniskā ventilācija Dabīgā ventilācija

1. Gaisa pieplūdes atveres atrašanās vieta
2. Gaisa izplûde
3. Iespējama žāvēšanas atvere, aizverama uz pērtuves 
 uzkarsēšanas un pēršanās laiku. Pirti var izžāvēt arî 
 atverot pērtuves durvis. 

4. Ja ventilācijas atvere atrodas blakus esošajā 
 mazgātuvē, tad spraugai starp grīdu un durvīm jābūt 
 vismaz 100 mm. Nepieciešama mehāniskā ventilācija.
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3. MontāŽAs instruKciJA

3.1. Pirms uzstādīšanas
Pirms darba uzsākšanas iepazīstaties ar instrukciju un pār-
baudat sekojošo:
•	 Vai krāsns jauda un tips atbilst dotajai pirtij
Pirmajā tabulā dotos datus nedrīkst samazināt vai 
palielināt.
•	 Vai ir pietiekami daudz labas kvalitātes akmeņu?
•	 Vai krāsnij ir pietiekama barošanas strāva?
•	 Ja ēka tiek apsildīta ar elektrību, vai krāsns papildus 

elektriskajai ķēdei (slēdzim) nepieciešams papil-
dus relejs, kas nodrošina elektriskās ķēdes normālu 
darbību, jo, kad krāsns ir ieslēgta, no tās tiek padots 
spriegums?

•	 Novietojot krāsni jāievēro minimālo attālumu nosacīju-
mi, kuri ir attēloti 5. zīm., kā arī 2. tab.

noteikumi ir jāievēro, jo pretējā gadījumā var izcel-
ties ugunsgrēks. Pirtī var būt izvietota tikai viena 
krāsns.

3.1.1. savienojuma kabeļa pievienošana krāsnij
Krāsns savienojuma kabeļus pieslēgt ir vieglāk, ja krāsns 
nav piestiprināta. Skat. 7 zīm. Datu pārvades kabeļa pie-
vads jāpiestiprina pie datu pārvades kabeļa savienotāja 
(1) pēc krāsu atbilstības principa.

360° 180°

>1000 mm
>500 mm

Modelis un izmēri Jauda Pērtuve Minimālie attālumi no krāsns Kabeļi

Apjoms Augstums A
min.

B
min.

C
min.

Uz 
griestiem Uz grīdu 400	V	3N~ Drošinātāj

platums	
410	mm
dziļums	
310	mm
augstums	
580	mm
svars	
15	kg
akmeņi	
max.	25	kg kW

Skat. p. 2.3. Skat. 5. zīm. Skat. 10. zīm. Mērījumi 
piemērojami tikai savienojuma 
kabelim (2)! 

min
m3

max
m3

min
mm

*)
mm mm

**)
mm

min.
mm

min.
mm mm2 A

V45E 4,5 3 6 1900 35 20 35 1100 150 5	x	1,5 3	x	10
V60E 6,0 5 8 1900 40 30 50 1100 150 5	x	1,5 3	x	10
V80E 8,0 7 12 1900 70 30 60 1100 150 5	x	2,5 3	x	16

2. tabula VE tipa krāsņu rādītāji

6. zīm. Temperatūras devēja minimālais 
attālums līdz ventilācijas atverei

5. zīm. Drošības attālumi

*)	 no sāniem līdz sienai, augšējai lāvai vai krāsns nožogojumam
**)	 no priekšas līdz augšējai lāvai vai krāsns nožogojumam

3.2. Krāsns piestiprināšana pie sienas
Krāsns montāžas rāmis ir piestiprināts pie krāsns. Atskrūvējiet 
fiksāžas skrūvi un noņemiet montāžas rāmi no krāsns. 
1. Piestipriniet pie sienas montējamo rāmi ar komplektā 

esošajām skrūvēm. Drošības nolūkos ievērojiet minimā-
los attālumus, kas norādīti tabulā Nr. 2 un zīmējumos 
nr. 5.

PiEZīME! Piestiprināšanai ir nepieciešams stingrs pa-
mats, piemēram, dēlis, aiz paneļa, lai stiprinājumu 
skrūves varētu ieskrūvēt biezākā koka materiālā kā 
panelis. Ja aiz paneļa nav dēļa, to var piestiprināt pie 
paneļa.
2. Uzlieciet kŗāsni uz montāzas rāmja tā lai rāmja fiksā-

žas āķi aizķeras aiz krāsns apakšējās malas un augšē-
jā krāsns grope tiek uzspiesta uz montāžas rāmja augš-
malas.

3. Piestipriniet krāsns malu rāmī ar skrūvi. 

3.3. Krāsns uzstādīšana padziļinājumā
Krāsni iespējams uzstādīt padziļinājumā, kura minimālais 
augstums ir 1900 milimetri. Skat. 9. zīm.

3.4. Aizsargbarjera
Uzstādot krāsnij apkārt aizsargbarjeru, jāievēro attālumus, 
kuri ir norādīti 5. Tabulā un zīmējumos nr. 5.
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7. zīm. Savienojuma kabeļa pieslēgšana

Datu pārvades
kabeļa

Sensora kabelis

Savienojuma kabelis
Elektrības slēdzis

3.5. Krāsns elektromontāža
Krāsns pieslēgšanu elektrotīklam drikst veikt tikai 
elektriķis, kuram ir atļauja veikt šāda rakstura dar-
bus atbilstoši pastāvošajiem likumiem. Skatīt 3.1.1 
sadaļu „Savienojuma kabeļa pieslēgšana krāsnij”.

Vadu, kas pievienoti no krāsns uz siltuma vadību un sig-
nāllampiņu, šķērsgriezuma laukumam jābūt tādam pašam 
kā krāsns strāvas vadam. Krāsns pusstacionāri tiek pievie-
nota pirts sienas rozetei. Skat. 10 zīm. Kā savienotāja ka-
beli ieteicams izmantot gumijotas izolācijas kabeli HO7RN-F 
vai līdzīgu tipu.

uzmanību! Aizliegts izmantot PvH tipa kabe-
li, jo siltuma iedarbībā tā izolācija deformējas. 

Kontaktdakšai jābūt pasargātai no šļakatām un jā-
atrodas ne zemāk kā 50 cm augstumā no grīdas.

Ja savienotājkabelis tiek pievilkts pirtij vai cauri pirts sie-
nām, augstumā virs 100 cm no grīdas, tam pilnā elektro-
slogojujumā jāiztur 170 °C. Vadības ierīcēm, kas uzstādītas 
augstāk par 100 cm no pirts grīdas līmeņa, jādarbojas 125 
°C temperatūrā (marķējums T125). 

Papildus strāvas padeves savienotājiem VE krāsnis ir ap-
rīkotas arī ar savienotāju (P) (nav modelim 230 V, 1-fāze), 
kas padara iespējamu elektriskās apkures vadību (11. zīm.)

Elektriskās apkures vadības kabelis tiek pievadīts tieši uz 
krāsns sadales dēli, un no tā uz krāsns sadales kārbu kopā 
ar gumijas vadu, kas ir tikpat biezs kā savienojuma vads.

9. zīm Krāsns uzstādīšana padziļinājumā

8. zīm. Krāsns piestiprināšana pie sienas (visi 
gabarīti milimetros)

TYP X min. mm

V45E 110

V60E 115

V80E 145

TYP A min. mm

V45E 35

V60E 40

V80E 70

10. zīm  Krāsns pievienošana un tās daļas

1. Sadales dēlis
2. Savienojuma kabelis
3. Datu pārvades kabeļa
4. Koka līstes
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3.5.1. temperatūras sensora uzstādīšana
Uzstādot sensoru ievērojiet attālumus, kas norādīti 5 zīm. 
Pievienojiet sensora vadu spailēm ievērojot sakarību – krā-
sa atbilst krāsai.

uzmanību! nenovietojiet temperatūras sensoru tu-
vāk par 1000 mm no daudzvirzienu gaisa ventilācijas 
atveres vai tuvāk par 500 mm no gaisa ventilācijas 
atveres, pa kuru gaiss plūst prom no sensora. skat. 
6. zīm. Gaisa ventilācijas atveres tuvumā esošā gaisa plūs-
ma atvēsina sensoru, kas traucē temperatūras precīzu no-
lasīšanu. Tā rezultātā krāsns var pārkarst.

3.5.2. ierīces pasargāšanai no pārkarsēšanas 
atiestatīšana
Sensora kārbā atrodas temperatūras sensors un pārkar-
šanas aizsardzība. Ja temperatūra sensora apkārtnē kļūst 
pārāk augsta, pārkaršanas aizsardzība atslēdz krāsnij pie-
vadīto strāvu. Pārkaršanas aizsardzības atiestate parādīta 
12. zīm.

uzmanību! izslēgšanās cēloni jānosaka, pirms no-
spiežat pogu.

3.5.3. vE krāsns vadības paneļa uzstādīšana
Tā kā vadības panelim ir neliels spriegums un tas ir šļakatu 
izturīgs, to diezgan brīvi var uzstādīt jebkur. Ja panelis ir 
uzstādīts karsētavā, tam jāatrodas minimālā drošības at-
tālumā no krāsns un maksimums viena metra augstumā. 
To iespējams piestiprināt pie krāsni ieskaujošajām aizsarg-
margām, pie sienas vai pat uz nostiprinātās platformas 

12. zīm. Pārkaršanas drošinātāja 
ieslēģšanas poga

11. zīm. Elektrības pievienošana FU krāsnij

daļas. Paneli var uzstādīt mazgāšanās telpā, ģērbtuvē vai 
dzīvojamās telpās.

Kopā ar paneli komplektā būs 3 m garš datu pārvades 
kabelis, ko, ja nepieciešams, var saīsināt. Pieejami arī 5 un 
10 m gari kabeļi.

VE krāsns vadības paneļa komplektā ir trīs koka datu pār-
vades kabeļa aizsargmalas, uzstādīšanas flancis un divas 
skrūves paneļa piestiprināšanai piemērotā augstumā. Sienas 
konstrukcijā esošie cauruļvadi ļauj Jums paslēpt datu pār-
vades kabeli sienā, citādi tas būtu redzams uz sienas virs-
mas. Sk. 7. zīm. Datu pārvades kabeļa pārraidītie signāli ir 
zemsprieguma strāvas signāli. Tāpēc paneli droši drīkst uz-
stādīt virs jebkāda materiāla.

VE krāsns vadības paneļa uzstādīšanas instrukcija:
1. Vadības paneļa uzstādīšanas flancis tiek uzstādīts 

piemērotā vietā, lai datu pārvades kabelis tam tiktu 
cauri un piestiprināts pie pievada cauri flancī esošajai 
spraugai. Šādi kabelis atradīsies starp montāžas 
pamatni un flanci. Vadības paneļa nostiprināšanas 
komplektā ietilpst divas skrūves. 

2. Vadības panelis tiek novietots flancī, cauri flancim 
izvelkot papildus kabeļa posmu. Panelis jānofiksē 
flancī, izmantojot paneļa sānā esošos atsperu 
fiksatorus.

3. Ja nepieciešams, datu pārvades kabeli iespējams 
aizklāt ar koka līstēm (3 gab).

4. Datu pārvades kabeļa brīvais gals jāsavieno ar datu 
pārvades kabeļa savienotāju. (7: 1 zīm.). svarīgi, 
lai kabeļa krāsainās dzīslas būtu pievienotas, 
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ievērojot 3.1.1 sadaļā „savienojuma kabeļa 
pieslēgšana krāsnij” sniegtās norādes.

3.6. Elektrokrāsns pretestības izolācija
Veicot elektromontāžas noslēdzošo pārbaudi, jāizdara 
krāsns mērījumi izolācijas pretestības fiksēšanai. Var parā-

dīties noplūde, ko izsauc atmosfēras mitrums, kas iesūcas 
izolācijas materiālos un sildelementos. Mitrums iztvaikos 
jau pēc divām krāsns uzkarsēšanas reizēm. Nepieslēdziet 
sprieguma padevi krāsnij caur parasto elektroslēdzi.

strāvas noplūdes automātu lietot aizliegts.

4. rEZErvEs DAĻAs

SSTL/EGFF
1. Sildelements 1500 W/230 V ZSK-690 8260990
2. Sildelements 2000 W/230 V ZSK-700 8260992
3. Sildelements 2670 W/230 V ZSK-710 8260993
4. Gaisa plūsmas virzītājs ZSM-40
5. Sensors WX247
6. Vadības pults ZSME-100-3
7. Barošanas bloks ZSM-80T
8. Galvenais slēdzis ZSK-684
9. Sienas montāžas flancis ZSME-80
10. Datu pārvades kabeļa, 3 m

Datu pārvades kabeļa, 5 m (lisävaruste)
Datu pārvades kabeļa, 10 m (lisävaruste)

WX250
WX251
WX252

8260912
8260911
8260910



sildelementu nomaiņa

1 2

3 4
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