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1 Information om dokumentationen

Nedanstående information gäller för hela dokumentatio-
nen.
Tillsammans med den här montageanvisningen gäller 
även andra underlag.
Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. 
att de här anvisningarna inte efterföljs.

Övriga anvisningar
Installationsanvisning turboTEC plus Nr. 0020064167

1.1 Förvaring av underlag
Ge denna monteringsanvisning till anläggningens använ-
dare. Användaren ansvarar för att anvisningarna förva-
ras så att de finns till hands vid behov.

1.2 Använda symboler
Beakta säkerhetsanvisningarna i den här montageanvis-
ningen vid monteringen av luft-/avgaskanalen!

d Fara!
Omedelbar fara för liv eller hälsa!

e Fara!
Livsfara på grund av elektricitet!

H Fara!
Risk för skållning och brännskador!

a Obs!
Möjlig fara för produkt och miljö!

h Information
Viktig information och viktiga anvisningar.

• Symbol för handlingar

1.3 Anvisningens giltighet
Denna montageanvisning gäller uteslutande för de Vail-
lant-apparater som nämns i ytterligare gällande doku-
ment.

2 Rättsligt

2.1 Föreskrifter
- Vaillant gas-väggvärmeaggregat turboTEC plus har 

certifierats som värmesystem med tillhörande avgas-
anläggning enligt EU-direktiv för gasapparater 
90/396/EEG. Den här monteringsanvisningen ingår i 
certifieringen och citeras i typgodkännandet.
Under förutsättningen att bestämmelserna i denna 
monteringsinstruktion följs är det bevisat att denna 
med Vaillant-artikelnummer försedda produkt får an-
vändas för luft-/rökgasledning.

Vid hantering av avgasanläggningen ska lokala lagar och 
direktiv beaktas.

- Luft-/avgaskanalen får bara installeras av auktoriserad 
fackpersonal. Installatören ansvarar för att systemet 
monteras enligt föreskrift.

- Beakta dessutom alla föreskrifter, regler och direktiv 
som anges i installationsanvisningarna till apparaten.

- Inget särskilt avstånd krävs från luft-/avgaskanalen 
resp. tillhörande förlängning till byggnadsdelar av 
brännbara material, eftersom temperaturen på närlig-
gande byggnadsdelars ytor inte överskrider 85 °C vid 
apparatens nominella värmeeffekt.

- Om byggnaden har en åskskyddsanläggning måste 
luft-/rökgasröret kopplas samman med åskskyddet.

- Om luft-/avgaskanalerna dras genom taköverdraget 
vid montering måste hänsyn tas till att vattenångan i 
rökgasen kan leda till isbildning på taket/takpåbyggna-
der. Åtgärder måste då vidtas så att isen inte kan 
ramla ned från taket. Eventuellt måste lämpliga 
skyddsanordningar monteras
(best-nr. 303096/303865).

- Se till att spån, murbruk el.dyl. inte blir kvar i luft-/av-
gaskanalerna efter monteringen.

- Vid installationen av avgasanläggningen får endast av-
gasrör av samma material (aluminium) användas.

h Information
Vid skorstenar som tidigare använts vid oljeeld-
ning och som nu ska användas som förbrän-
ningslufttillförsel rekommenderas att skor-
stensfejaren kontrollerar draget och rengör 
skorstenen innan rökgasröret installeras.
Om en tillräcklig rengöring/kontroll av skorste-
nen inte är möjlig (t.ex. på grund av konstrukti-
va förhållanden) ska anläggningen drivas rums-
luftavhängigt.

 Information
Vi rekommenderar att du använder ett kondens-
vattenavlopp för att undvika apparatskador- 
och störningar som kan uppstå på grund av att 
kondensat bildas i avgasvägen.

Information om dokumentationen 1
Rättsligt 2
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2.2  Ändamålsenlig användning
Vaillants luft-/avgaskanaler är tillverkade enligt senaste 
tekniska rön och gällande säkerhetstekniska regler. Vid 
felaktig användning kan det ändå uppstå faror för drift-
ansvariges eller tredje persons liv och hälsa samt funk-
tionsstörningar eller sakskador.
De luft-/avgaskanaler från Vaillant som nämns i denna 
anvisning får endast användas i kombination med de i 
denna anvisning nämnda pannorna.
All annan användning räknas som ej ändamålsenlig och 
tillverkaren/leverantören tar inget ansvar för skador 
som uppstår på grund av ej ändamålsenlig användning. I 
sådana fall bär utförande fackhantverkare och använda-
re ensamt hela ansvaret. I ändamålsenlig användning 
ingår även beaktande av ytterligare gällande dokument.

2 Rättsligt
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3 Monteringsmått

3.1 turboTEC plus

7
5

28
0

0

14
7

440

A

1

3

2

Bild 3.1 Monteringsmått turboTEC plus (i mm)

Teckenförklaring
1 Väggenomföring
2 Pannanslutning
3 Upphängningsanordning

Mått 60/100
80/125

med böj 87°
80/80

A
175

utan kondensvattenavlopp
230

med kondensvattenavlopp
190

utan kondensvattenavlopp

Tab. 3.1  Monteringsmått turboTEC plus (i mm)

Monteringsmått 3
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4 System koncentriskt Ø 60/100

4.1 Produktprogram

 303800 =  Lodrät takgenomföring
(svart)

 303807 =  Vågrät vägg-/takgenomföring

Element Artikelnummer

303800 303807 303806

Förlängningar, koncentriska
0,14 m - Ø 60/100

0020022926 X X X

Förlängningar, koncentriska
0,5 m - Ø 60/100

303801 X X X

Förlängningar, koncentriska
1,0 m - Ø 60/100

303802 X X X

Förlängningar, koncentriska
2,0 m - Ø 60/100

303803 X X X

Teleskopförlängning, koncentrisk
0,5 - 0,8 m - Ø 60/100

303804 X X X

Kondensvattenavlopp 303805 X X X

Böjar, koncentriska (2 st.)
45° - Ø 60/100

303809 X X X

Böj, koncentrisk
90° - Ø 60/100

303808 X X X

Böj, koncentrisk
15° - Ø 60/100

303820 X X X

Teleskopiskt, flexibelt skarvstycke, koncentriskt
0,29 m - 0,46 m - Ø 60/100

303819 X X X

Upphängningsbyglar (5 st.), Ø 100 303821 X X X

Skjutmuff Ø 60/100 303816 X X X

Pannanslutning
Ø 60/100 - Ø 63/95,5

303813

Takgenomföring för snedtak
9076

(svart)
X

Takgenomföring för plant tak 9056 X

Isgaller för vertikal takgenomföring
303096
(svart)

X

Isgaller för horisontal takgenomföring 300865 X X

Skyddsgaller 300712 X X

Tab. 4.1 Produktprogram

 303806 =  Teleskopisk vägg-/takgenomföring

4 System koncentriskt Ø 60/100
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Pannanslutning Ø 60/100 - Ø 63/95,5
Vaillant art.nr 303813

Bild 4.1 Pannanslutning

Förlängning 0,14 m, Ø 60/100
Vaillant art.nr. 0020022926

Förlängning 0,5 m, Ø 60/100
Vaillant art.nr. 303801

Förlängning 1,0 m, Ø 60/100
Vaillant art.nr. 303802

Förlängning 2,0 m, Ø 60/100
Vaillant art.nr. 303803

Bild 4.2 Förlängning, Ø 60/100

Teleskopförlängning
0,5 - 0,8 m, Ø 60/100
Vaillant art.nr. 303804

Bild 4.3 Teleskopförlängning

Böj, 90°, Ø 60/100
Vaillant art.nr. 303808

Böjar, 45° (2 st.), Ø 60/100
Vaillant art.nr. 303809

4

36

4

3
6

4

36

Bild 4.4 Böjar, Ø 60/100

Böj, 15°, Ø 60/100
Vaillant art.nr. 303820

Teleskopiskt, flexibelt skarvstycke, Ø 60/100
Vaillant art.nr. 303819

33 - 56

Bild 4.5 Teleskopiskt, flexibelt skarvstycke

Upphängningsbygel, Ø 100 (5 st.)
Vaillant art.nr. 303821

Bild. 4.6 Upphängningsbygel, Ø 100

h Information
För stöd av rörkanalerna.
Använd en klämma till varje förlängning.

System koncentriskt Ø 60/100 4
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Skjutmuff, Ø 60/100
Vaillant art.nr. 303816

135

145

Bild 4.7 Skjutmuff, Ø 60/100

Takgenomföring för snedtak
Vaillant art.nr. 9076 (svart)

Bild 4.8 Tegelpannor för snedtak

Takgenomföring för plant tak
Vaillant art.nr. 9056

Bild 4.9 Takgenomföring för plant tak

Isgaller för vertikal takgenomföring
Vaillant art.nr. 303096 (svart)

Bild 4.10 Isfångargaller

Isgaller för horisontal takgenomföring
Vaillant art.nr. 303865

Bild 4.11 Isfångargaller

Skyddsgaller
Vaillant art.nr. 300712

Bild 4.12 Skyddsgaller

h Information
Skyddsgallret är nödvändigt om luft-/avgaska-
nalen slutar på gångvägar på en höjd som un-
derstiger 2 m.

4 System koncentriskt Ø 60/100
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4.2 Översikt avgasstrypfläns

Element

Användning 16 KW
(förinstallerat på fabriken) 
(0020069939, svart/silver)

Tab. 4.2 Översikt avgasstrypfläns

h Information
Avgasstrypflänsen har förinstallerats på fabri-
ken. Den är nödvändig för luft-/avgasanlägg-
ningens maximala rörlängd.

4.3 Maximalt tillåtna rörlängder

Element Artikelnummer 16 kW

Lodrät
takgenomföring

303800
Max. tillåten 
koncentrisk 
rörlängd

6,3 m

Per 90° böj reduceras rörlängden med 1,0 m.
Per 45° böj reduceras rörlängden med 0,5 m.

Vågrät vägg-/tak-
genomföring

303806
303807
303845

Max. tillåten 
koncentrisk 
rörlängd

5,3 m + 
1 böj

För varje ytterligare 90° böj reduceras rörlängden med 1,0 m.
För varje ytterligare 45° böj reduceras rörlängden med 0,5 m.

Tab. 4.3 Maximalt tillåtna rörlängder

Luft-/avgassystemets ekvivalenta totallängd analogt med 
tab. 4.3 framgår av additionen av de raka rörlängderna 
och motstånden från böjar och formdelar.
När det gäller bojarnas motstånd ska följande värden 
adderas:
- 1 m per 90° böj
- 0,5 m per 45° böj

4.4 Montering av kondensvattenavlopp

Kondensvattenavlopp
Vaillant art.nr. 303805
Ø 60/100

1 2

3

4

56

Bild 4.13 Kondensvattenavlopp

Satsen innehåller:
- Kondensvattenavlopp (1)
- Kondensvattenslang (2)
- Hållare (3)
- Sifon (4)
- 48-mm-klämma (5)
- 2 x säkringsklämma (6)

System koncentriskt Ø 60/100 4



Montageanvisning luft-/avgaskanal turboTEC plus 0020064168_0010

4.4.1 Montering

2

6

5

1

3 4

7

Bild 4.14 Montering av pannanslutningen

h Information
Använd endast det kondensvattenavlopp och 
sifon som ingår i leveransen.

• Sätt fast kondensvattenavloppet (1) i apparatens avga-
sanslutning och montera spännbandet (7) enligt be-
skrivningen i avsnitt 4.10.

• Anslut kondensvattenslangen (2) till pannanslutning-
ens kondensvattenavlopp (3) och säkra övergången 
med klämman (4).

• Fäst sifon (5) på väggen. Slangen är tillräcklig för en 
fastsättning under apparaten.

• Förbind kondensvattenslangen (2) med sifon.
• Förbind sifon med hushållets avloppssystem. Använd 

ingen koppar eller mässing. Tillåtna material hittar du 
i DIN 1986 del 4.

• Fyll sifon med vatten innan idriftsättning.

d Fara!
Risk för kvävning! Ta inte bort bromsskivan i si-
fons avlopp! Om denna saknas kan CO

2
 läcka ut, 

vilket i koncentrerade doser ≥ 5 % kan leda till 
hälsoskador och till och med till döden.

a Obs!
Skadad apparat, apparaten kan vara defekt! 
Kondensvattenavloppet får bara kopplas ihop 
med avloppssystemet i öppet tillstånd (t.ex. 
trattsifon eller öppna kanalavlopp) för att av-
loppssystemet inte ska kunna påverka appara-
ten. En lufttät, sluten förbindning är inte tillå-
ten! Kondensvattenslangen får inte klämmas 
ihop eller kapas.

4.5 Montering av lodrät takgenomföring

Lodrät takgenomföring
Vaillant art.nr. 303800 (svart)

4
8

12
8

5

6
0

3

1

2

3

Bild 4.15 Lodrät takgenomföring

Satsen innehåller:
- Lodrät takgenomföring (1)
- Fästklammer (2)
- 48-mm-klämma (3)

h Information
Beakta de maximala rörlängderna i tab. 4.3.

 Information
De enskilda elementen i luft-/avgassystemet 
hittar du i avsnitt 4.1.

4 System koncentriskt Ø 60/100
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4.5.1 Snedtak
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Bild 4.16 Montering av apparat och takgenomföring

• Bestäm var takgenomföringen ska monteras.
• Sätt in tegelpannan (1).
• Skjut in takgenomföringen (5) uppifrån genom tegel-

pannan, se till att den sitter tätt.
• Rikta takgenomföringen (5) lodrätt och fäst den i tak-

konstruktionen med medföljande bygel (6).
• Montera upphängningsanordningen (2).
• Installera apparaten (3) (se installationsanvisningarna 

till apparaten).
• Om ett kondensvattenavlopp krävs monterar du detta 

enligt beskrivningen i avsnitt 4.5.
• Montera minst en upphängningsbygel per förlängning 

som stöd för rörkanalen.
• Skjut på skjutmuffen (4) med muffen till anslag på för-

längningen (7).
• Montera ihop takgenomföringen (5) med förlängning-

en (7).
• Anslut skjutmuffen (4) till pannanslutningen. Skjut-

muffen gör det enkelt att demontera pannan från luft-
/rökgaskanalen.

• Montera klämmorna för luftrör på de andra skarvarna 
enligt beskrivningen i avsnitt 4.9.

h Information
Hur du hanterar förlängningar och böjar be-
skrivs i avsnitten 4.7 och 4.8.

Bild 4.17 Monteringsexempel vertikal terminal

System koncentriskt Ø 60/100 4
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4.5.2 Plantak
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Bild 4.18  Montering av apparat och takgenomföring vid plantak

Teckenförklaring
A Kalltak
B Varmtak

• Bestäm var takgenomföringen (5) ska monteras.
• Sätt in kragen för platta tak (1).
• Täta in takgenomföringen för plant tak (1).
• Skjut in takgenomföringen (5) uppifrån genom takge-

nomföringen för plant tak (1), se till att den sitter tätt.
• Rikta takgenomföringen (5) lodrätt och fäst den i tak-

konstruktionen med medföljande bygel (6).
• Montera upphängningsanordningen (2).
• Installera apparaten (3) (se installationsanvisningarna 

till apparaten).
• Montera minst en upphängningsbygel per förlängning 

som stöd för rörkanalen.
• Skjut på skjutmuffen (4) med muffen till anslag på tak-

genomföringen (5). Skjutmuffen gör det enkelt att de-
montera pannan från luft-/rökgaskanalen.

• Om ett kondensvattenavlopp krävs monterar du detta 
enligt beskrivningen i avsnitt 4.4.

• Anslut skjutmuffen (4) till pannanslutningen.
• Montera klämmorna för luftrör på de andra skarvarna 

enligt beskrivningen i avsnitt 4.9.

h Information
Hur du hanterar förlängningar och böjar be-
skrivs i avsnitten 4.7 och 4.8.

4.6 Montering av vågrät vägg-/takgenomföring

Vågrät vägg-/takgenomföring
Vaillant art.nr. 303807
Vaillant art.nr. 303806 (teleskopisk 0,45-0,65 m)

4
8

800

48

4

1

2

2

4

3 

Bild 4.19 Vågrät vägg-/takgenomföring

Satsen innehåller:
- Vågrät vägg-/takgenomföring (1)
- 2 x 48-mm-spännband (vid teleskop 3 x) (2)
- 2 x väggrosett Ø 100 (3)
- 90° böj (4)

hInformation
De enskilda elementen i luft-/avgassystemet 
hittar du i avsnitt 4.1.

 Information
Beakta de maximala rörlängderna i tab. 4.3. 

a Obs!
Skadad apparat, apparaten kan vara defekt! Om 
den vågräta vägg-/takgenomföringens yttre lut-
ning är mindre än 1° kan kondensat bildas. Mot-
svarande apparat signalerar en störning. Åtgär-
das denna inte kan apparaten skadas. (1° mot-
svarar en lutning på ca 15 mm per meter rör-
längd).

4 System koncentriskt Ø 60/100
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4.6.1 Montering av väggenomföring

110

1
23

1°

Bild 4.20 Montering av horisontal väggenomföring

• Bestäm var luft-/avgaskanalen ska monteras.

h Information
Beakta nödvändiga avstånd (t.ex. till fönster).

 Information
Placera väggenomföringens luftrör med en lut-
ning på 1° utåt för att inget regnvatten ska 
kunna rinna tillbaka in i apparaten.

• Borra ett hål med en diameter på 125 mm (110 mm vid 
montering från utsidan).
Måtten för direkt installation hittar du på bild 4.24.

• Skjut in luft-/avgaskanalen (1) med den flexibla ytterro-
setten (2) genom väggen och dra tillbaka den så att 
ytterrosetten sitter tätt mot ytterväggen.

h Information
Se till att luft-/avgaskanalen (1) sitter centrerat 
i väggöppningen.

• Sätt fast luft-/avgaskanalen med murbruk och låt 
murbruket hårda!

• Montera väggrosetten (3) på väggens insida.

h Information
Vid montering intill en ljuskälla kan det hända 
att mynningen blir smutsig på grund av att in-
sekter lockas dit av ljuset. Informera den som 
ansvarar för anläggningen om att mynningen 
måste rengöras regelbundet.

4.6.2 Montering av takgenomföring

Bild 4.21  Monteringsexempel horisontal takgenomföring (tak-

huv)

4

1°

1

110

Bild 4.22 Montering av horisontal takgenomföring

h Information
Beakta föreskrifterna om tillåtna avstånd till 
fönster och ventilationsöppningar.

• För monteringen av en horisontell takgenomföring ska 
en takhuv installeras.

Min mått för takhuv:
höjd: 300 mm, bredd: 300 mm.

• Sätt in luft-/rökgaskanalen utan ytterrosett i takhuven.

System koncentriskt Ø 60/100 4
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4.6.3 Direkt installation

110

1°

54

50

Bild 4.23 Montering av väggenomföring

110

1°
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3
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Bild 4.24 Montering av apparaten (direkt installation)

• Montera upphängningsanordningen (2).
• Installera pannan (3) (se installationsanvisningarna till 

pannan).
• Skjut 90° böjen (5) på den horisontala väggenomför-

ingens avgasrör.

h Information
Böj avgasröret uppåt för att kunna skjuta 90° 
böjen över pannanslutningen.

• Tryck in 90° böjen i avgasstutsarna.
• Montera spännband för luftrör på de andra skarvarna 

(6) enligt beskrivningen i avsnitt 4.9.

4.6.4 Installation med förlängningsrör

17
5

7
5

2

80 -90

8

5
6

3

2

7

Bild 4.25 Installation med förlängningsrör

• Montera upphängningsanordningen (2).
• Installera pannan (3) (se installationsanvisningarna till 

pannan).
• Om ett kondensvattenavlopp krävs monterar du detta 

enligt beskrivningen i avsnitt 4.4.
• Anslut 90° böjen (5) till pannanslutningen.
• Skjut på skjutmuffen (7) med muffen till anslag på de 

nödvändiga förlängningarna (6).
• Montera minst en upphängningsbygel per förlängning 

som stöd för rörkanalen.
• Montera förlängningarna och montera ihop skjutmuf-

fen och 90° böjen.

h Information
Denna punkt fungerar som skarv vid ett senare 
tillfälle. 

• Montera spännbanden för luftrör på de andra skarvar-
na (8) enligt beskrivningen i avsnitt 4.9.

h Information
Hur du hanterar förlängningar och böjar be-
skrivs i avsnitten 4.7 och 4.8.

4 System koncentriskt Ø 60/100
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4.7 Montering av förlängningar

L

L

40 mm

4 mm 36 mm

Luft

Rökgas

Bild 4.26 Kapning av rör

Bild 4.27 Lossning av avgasrör

• Demontera avgasröret (se bild 4.27).
• Kapa rören med en såg eller plåtsax.
• Avgrada och fasa av rören innan de monteras så att 

tätningarna inte kan skadas av kanterna. Ta bort spå-
nen.

• Installera inga deformerade (bulor) eller skadade rör 
(otäthet).

h Information
Se till att tätningarna sitter rätt när rören mon-
teras (använd inga skadade tätningar).

Tips:
Mät först upp erforderlig längd på luftröret* (L

luft
) och 

beräkna sedan avgasrörets längd (L
rökgas

):

L
rökgas

 = L
luft

 + 40 mm

L
rökgas

 = avgasrörets längd
L

luft 
= luftrörets längd

*  Minsta längd på luftrörsförlängningen: 100 mm.
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4.8 Montering av böjar

18
5

Förskjutning

Luftrörets längd85 100

1010

Bild 4.28 Montering av 90° böjar

Förskjutning (i mm) Luftrörets längd 
(i mm)

Förskjutning (i mm) Luftrörets längd 
(i mm)

Förskjutning (i mm) Luftrörets längd 
(i mm)

190, 195, 200, 205, 
210

0
0

505 295 730 520
510 300 735 525
515 305 740 530

> 210 - < 310 mm ej möjligt
520 310 745 535
525 315 750 540
530 320 755 545

310 100 535 325 760 550
315 105 540 330 765 555
320 110 545 335 770 560
325 115 550 340 775 565
330 120 555 345 780 570
335 125 560 350 785 575
340 130 565 355 790 580
345 135 570 360 795 585
350 140 575 365 800 590
355 145 580 370 805 595
360 150 585 375 810 600
365 155 590 380 815 605
370 160 595 385 820 610
375 165 600 390 825 615
380 170 605 395 830 620
385 175 610 400 835 625
390 180 615 405 840 630
395 185 620 410 845 635
400 190 625 415 850 640
405 195 630 420 855 645
410 200 635 425 860 650
415 205 640 430 865 655
420 210 645 435 870 660
425 215 650 440 875 665
430 220 655 445 880 670
435 225 660 450 885 675
440 230 665 455 890 680
445 235 670 460 895 685
450 240 675 465 900 690
455 245 680 470 905 695
460 250 685 475 910 700
465 255 690 480 915 705
470 260 695 485 920 710
475 265 700 490 925 715
480 270 705 495 930 720
485 275 710 500 935 725
490 280 715 505 940 730
495 285 720 510
500 290 725 515

Tab. 4.4 Förskjutning vid 90° böjar

Exempel 1:
Förskjutningen uppmäts till 400 mm. Med detta värde 
fastställer du av tab. 4.4 luftrörets längd (= 190 mm).

4 System koncentriskt Ø 60/100
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Bild 4.29 Montering av 45° böjar

Förskjutning 
(i mm)

Luftrörets 
längd (i mm)

Höjd (i mm) Förskjutning 
(i mm)

Luftrörets 
längd 
(i mm)

Höjd (i mm) Förskjutning 
(i mm)

Luftrörets 
längd 
(i mm)

Höjd (i mm)

110
120

0
0

263
273

335 301 488 515 555 668

340 308 493 520 562 673

345 315 498 525 569 678

> 120 mm - 
< 185 mm

ej möjligt

350 322 503 530 577 683

355 329 508 535 584 688

360 336 513 540 591 693

185 89 338 365 343 518 545 598 698

190 96 343 370 350 523 550 605 703

195 103 348 375 357 528 555 612 708

200 110 353 380 364 533 560 619 713

205 117 358 385 371 538 565 626 718

210 124 363 390 379 543 570 633 723

215 131 368 395 386 548 575 640 728

220 138 373 400 393 553 580 647 733

225 145 378 405 400 558 585 654 738

230 152 383 410 407 563 590 661 743

235 159 388 415 414 568 595 668 748

240 166 393 420 421 573 600 676 753

245 173 398 425 428 578 605 683 758

250 181 403 430 435 583 610 690 763

255 188 408 435 442 588 615 697 768

260 195 413 440 449 593 620 704 773

265 202 418 445 456 598 625 711 778

270 209 423 450 463 603 630 718 783

275 216 428 455 470 608 635 725 788

280 223 433 460 478 613 640 732 793

285 230 438 465 485 618 645 739 798

290 237 443 470 492 623 650 746 803

295 244 448 475 499 628

300 251 453 480 506 633

305 258 458 485 513 638

310 265 463 490 520 643

315 272 468 495 527 648

320 280 473 500 534 653

325 287 478 505 541 658

330 294 483 510 548 663

Tab. 4.5 Förskjutning vid 45° böjar

Exempel 2:
Förskjutningen uppmäts till 300 mm. Med detta värde 
fastställer du av tab. 4.5 luftrörets längd (= 251 mm) och 
höjd (= 453 mm).
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4.9 Montering av spännband för luftrör

≥ 9 mm

1

2

3

Bild 4.30 Montage av rörhållare för luftrör

• Skjut rörhållaren över skarven på luftröret och dra åt 
skruvarna (1).

h Information
Se till att spännbandet täcker minst 9 mm av 
luftröret och att avståndet mellan luftrören inte 
är större än 20 mm.

• Borra, genom hålen på spännbandet (2), ett 3 mm-hål 
i luftröret och sätt in låsskruvarna (3).

h Information
Se till att avgasröret inte skadas under borr-
ning.

4.10 Montering av teleskopförlängningar

Ø 3 mm

1

2

Bild 4.31 Fixering av teleskopförlängningen

• Borra ett 3 mm-hål (1) i de ihopskjutna luftrören och 
skruva in skruven (2).

h Information
Se till att avgasröret inte skadas vid borrning.

4 System koncentriskt Ø 60/100
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5 System koncentriskt Ø 80/125

5.1 Produktprogram

 303600 =  Lodrät takgenomföring
(svart)

 303609 =  Vågrät vägg-/takgenom-
föring

 303618 =  Konc. anslutning till rökgasrör, instal-
lation i schakt

Element Artikelnummer

303600 303609 303618

Förlängningar, koncentriska
0,5 m - Ø 80/125

303602 X X X

Förlängningar, koncentriska
1,0 m - Ø 80/125

303603 X X X

Förlängningar, koncentriska
2,0 m - Ø 80/125

303605 X X X

Pannanslutning Ø 60/100-80/125 
Aluminium med kondensvattenavlopp

0020045709 X X X

Böjar, koncentriska (2 st.)
45° - Ø 80/125

303611 X X X

Böj, koncentrisk
87° - Ø 80/125

303610 X X X

Upphängningsbyglar (5 st.), Ø 125 303616 X X X

Skjutmuff Ø 80/125 303617 X X X

Takgenomföring för snedtak 9076 (svart) X

Takgenomföring för plant tak 9056 X

Isgaller för vertikal takgenomföring 303096 (svart) X

Isgaller för horisontal takgenomföring 300865 X

Böjar, rökgasrör - 45° - Ø 80 300834 X

Avståndshållare - Ø 80 (7 st.) 9494 X

Upphängningsbyglar Ø 80 (5 st.) 300940

Skorstenshuv 303963 X

Skyddsgaller 300712 X

Tab. 5.1 Produktprogram

System koncentriskt Ø 80/125 5
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Element Artikelnummer

303600 303609 303618

Förlängningar, rökgasrör - 0,5 m - Ø 80 300833 X

Förlängningar, rökgasrör - 1,0 m - Ø 80 300817 X

Förlängningar, rökgasrör - 2,0 m - Ø 80 300832 X

Skorstenshuv 303261 X

Tab. 5.1 Produktprogram (fortsättning)

Pannanslutning Ø 60/100 - Ø 80/125
Vaillant art.nr. 0020045709 
(med kondensvattenavlopp)

Bild 5.1 Pannanslutning, Ø 80/125

Förlängning 0,5 m, Ø 80/125
Vaillant art.nr. 303602

Förlängning 1,0 m, Ø 80/125
Vaillant art.nr. 303603

Förlängning 2,0 m, Ø 80/125
Vaillant art.nr. 303605

Bild 5.2 Förlängningar, Ø 80/125

Böj, 87°, Ø 80/125
Vaillant art.nr. 303610

Böjar, 45° (2 st.), Ø 80/125
Vaillant art.nr. 303611

15

25

15

2
5

15

25

Bild 5.3 Böjar, Ø 80/125

Upphängningdbyglar, Ø 125 (5 st.)
Vaillant art.nr. 303 616

Upphängningdbyglar, Ø 80 (5 st.)
Vaillant art.nr. 300940

Bild 5.4 Upphängningdbyglar, Ø 125 eller Ø 80

h Information
För stöd av rörkanalerna. Använd en rörhållare 
till varje förlängning.

5 System koncentriskt Ø 80/125
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Skjutmuff, Ø 80/125
Vaillant art.nr. 303617

164

120

Bild 5.5 Skjutmuff, Ø 80/125

Takgenomföring för snedtak
Vaillant art.nr. 9076 (svart)

Bild 5.6 Tegelpannor för snedtak

Takgenomföring för plant tak
Vaillant art.nr. 9056

Bild 5.7 Takgenomföring för plant tak

Isgaller för vertikal takgenomföring
Vaillant art.nr. 303096 (svart)

Bild 5.8 Isfångargaller

Isgaller för horisontal takgenomföring
Vaillant art.nr. 303865

Bild 5.9 Isfångargaller

Skyddsgaller
Vaillant art.nr. 300712

Bild 5.10 Skyddsgaller

h Information
Skyddsgallret är nödvändigt om luft-/avgaska-
nalen slutar på gångvägar på en höjd som un-
derskrider 2 m.
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Avståndshållare, Ø 80 (7 st.)
Vaillant art.nr. 9494

Bild 5.11 Avståndshållare, Ø 80

Skorstenshuv
Vaillant art.nr. 303261

Bild 5.12 Schaktpåbyggnad av aluminium

Skorstenshuv (PP)
Vaillant art.nr. 303963

2
3

6

390

Bild 5.13 Schaktpåbyggnad
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5.2 Avgasstrypfläns
Avgasstrypflänsen har förinstallerats på fabriken. 

5.3 Maximalt tillåtna rörlängder

Element Artikelnummer 16 kW
Lodrät takgenomföring 303600

303601
Max. tillåten kon-
centrisk rörlängd

15,4 m

Per 87° böj reduceras rörlängden med 2,5 m.
Per 45° böj reduceras rörlängden med 1,0 m.

Vågrät vägg-/takgenomföring 303609 Max. tillåten kon-
centrisk rörlängd

12,9 m + 
1 böj

Per 87° böj reduceras rörlängden med 2,5 m.
Per 45° böj reduceras rörlängden med 1,0 m.

Anslutning till rökgasrör Ø 80 i schakt 
Luft genom konc. schakt rumsluftoberoende
(Den ekvivalenta rörlängden till strypflänsdimen-
sionerna motsvarar summan av avgasrörens och 
luftrörens längd, inklusive ringspalt)

303618 Max. tillåten rak 
luft-/rökgasrörs-
längd

13,4 m,
därav max. 12,0 m i vertikalt schakt

Per 87° böj reduceras rörlängden med 2,5 m.
Per 45° böj reduceras rörlängden med 1,0 m.

Tab. 5.2 Maximalt tillåtna rörlängder

a Obs!
Blockering, apparaten kan vara defekt! Längden 
på luft-/avgaskanalen i kall miljö (< -15 °C) eller 
utomhus får inte överskrida 5 m! Sker detta 
kan kondensatbildning leda till rörblockering, 
vilket i sin tur resulterar i en defekt apparat.

Luft-/rökgassystemets totala ekvivalenta längd
analogt med tab. 5.2 framgår av additionen
av de raka rörlängderna och böjarnas och formdelarnas
motstånd.
När det gäller böjarnas motstånd ska följande värden
adderas:
- 2,5 m per 87° böj
- 1,0 m per 45° böj

5.4 Montering av kondensvattenavlopp

Pannanslutning
Vaillant art.nr. 0020045709
Ø 60/100 till Ø 80/125

1 2

3

4

5

6

Bild 5.14 Pannanslutning

Satsen innehåller:
- Pannanslutning (1)
- Kondensvattenslang (2)
- Hållare (3)
- Sifon (4)
- Säkringsklämma (5)
- 48-mm-klämma (6)

System koncentriskt Ø 80/125 5
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5.4.1 Montering

6

5

23 4

1
7

Bild 5.15 Montering av pannanslutningen

h Information
Använd endast den kondensvattenslang och 
sifon som ingår i leveransen.

• Sätt fast pannanslutningen (1) i apparatens avgasan-
slutning och montera spännbandet (7) enligt beskriv-
ningen i avsnitt 5.10.

• Anslut kondensvattenslangen (2) till pannanslutning-
ens kondensvattenavlopp (3) och säkra övergången 
med klämman (4).

• Fäst sifon (5) på väggen. Slangen är tillräcklig för en 
fastsättning under apparaten.

• Förbind kondensvattenslangen (2) med sifon.
• Förbind sifon med hushållets avloppssystem. Använd 

ingen koppar eller mässing. Tillåtna material hittar du 
i DIN 1986 del 4.

• Fyll sifon med vatten innan idriftsättning.

a Obs!
Skadad apparat, apparaten kan vara defekt! 
Kondensvattenavloppet får bara kopplas ihop 
med avloppssystemet i öppet tillstånd (t.ex. 
trattsifon eller öppna kanalavlopp) för att av-
loppssystemet inte ska kunna påverka appara-
ten. En lufttät, sluten förbindning är inte tillå-
ten! Kondensvattenslangen får inte klämmas 
ihop eller kapas.

d Fara!
Risk för kvävning! Ta inte bort bromsskivan i si-
fons avlopp! Om denna saknas kan CO

2
 läcka ut, 

vilket i koncentrerade doser  5 % kan leda till 
hälsoskador och till och med till döden.

5.5 Montering av lodrät takgenomföring

Lodrät takgenomföring
Vaillant art.nr. 303600 (svart)
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Bild 5.16 Lodrät takgenomföring

Satsen innehåller:
- Lodrät takgenomföring (1)
- Fästklammer (2)
- 70-mm-klämma (3)

h Information
De enskilda elementen i luft-/avgassystemet 
hittar du i avsnitt 5.1.

 Information
Beakta de maximala rörlängderna i tab. 5.2.
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5.5.1 Snedtak
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Bild 5.17  Montering av apparat och takgenomföring vid snedtak

• Bestäm var takgenomföringen ska monteras.
• Sätt in takpannan (1).
• Skjut in takgenomföringen (5) uppifrån genom tegel-

pannan, se till att den sitter tätt.
• Rikta takgenomföringen lodrätt och fäst den i takkon-

struktionen med medföljande bygel (6).
• Montera upphängningsanordningen (2).
• Installera pannan (3) (se installationsanvisningarna till 

pannan).
• Montera pannanslutningen (8) på apparaten enligt be-

skrivningen i avsnitt 5.4.1.
• Montera minst en upphängningsbygel per förlängning 

som stöd för rörkanalen.
• Skjut på skjutmuffen (4) med muffen till stoppet på 

förlängningen.
• Montera ihop takgenomföringen (5) med förlängning-

en (7).
• Anslut skjutmuffen (4) till pannanslutningen. Skjut-

muffen gör det enkelt att demontera pannan från luft-
/rökgaskanalen.

• Montera spännbanden för luftrör på de andra skarvar-
na enligt beskrivningen i avsnitt 5.10.

h Information
Hur du hanterar förlängningar och böjar be-
skrivs i avsnitten 5.8 och 5.9.

Bild 5.18  Monteringsexempel lodrät takgenomföring med för-

skjutning
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5.5.2 Plantak
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Bild 5.19  Montering av apparat och takgenomföring vid plantak

Teckenförklaring
A Kalltak
B Varmtak

• Bestäm var takgenomföringen ska monteras.
• Sätt in kragen för platta tak (1).
• Täta in kragen för platta tak.
• Skjut in takgenomföringen (5) uppifrån genom takge-

nomföringen för plant tak, se till att den sitter tätt.
• Rikta takgenomföringen lodrätt och fäst den i takkon-

struktionen med medföljande bygel (6).
• Montera upphängningsanordningen (2).
• Installera pannan (3) (se installationsanvisningarna till 

pannan).
• Skjut på skjutmuffen (4) med muffen till stoppet på 

takgenomföringen. Skjutmuffen gör det enkelt att de-
montera pannan från luft-/rökgaskanalen.

• Montera pannanslutningen (7) på apparaten enligt be-
skrivningen i avsnitt 5.4.1.

• Montera minst en bygel per förlängning som stöd för 
rörkanalen.

• Anslut skjutmuffen (4) till pannanslutningen.
• Montera klämmorna för luftrör på de andra skarvarna 

enligt beskrivningen i avsnitt 5.10.

h Information
Hur du hanterar förlängningar och böjar be-
skrivs i avsnitten 5.8 och 5.9.

5.6 Montering av vågrät vägg-/takgenomföring

5.6.1 Vågrät vägg-/takgenomföring
Vaillant art.nr. 303609

7
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Bild 5.20 Vågrät vägg-/takgenomföring

Satsen innehåller:
- Vågrät vägg-/takgenomföring (1)
- 2 x 70-mm-spännband (2)
- 2 x väggrosett Ø 125 (3)
- 87° böj (4)

h Information
De enskilda elementen i luft-/avgassystemet 
hittar du i avsnitt 5.1.

 Information
Beakta de maximala rörlängderna i tab. 5.2.

a Obs!
Skadad apparat, apparaten kan vara defekt! Om 
den vågräta vägg-/takgenomföringens yttre lut-
ning är mindre än 1° och den inre understiger 3° 
kan kondensat bildas. Motsvarande apparat sig-
nalerar en störning. Åtgärdas denna inte kan 
apparaten skadas. (1° motsvarar en lutning på 
ca 15 mm per meter rörlängd.3° motsvarar en 
lutning på ca 50 mm per meter rörlängd.)
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5.6.2 Montering av väggenomföring

220

1°

1
23

Bild 5.21 Montering av horisontal väggenomföring

• Bestäm var luft-/rökgaskanalen ska monteras.

h Information
Beakta nödvändiga avstånd (t.ex. till fönster 
och ventilationsöppningar) enligt gällande bygg-
regler.

 Information
Placera väggenomföringens luftrör med en lut-
ning på 1° utåt för att inget regnvatten ska 
kunna rinna tillbaka in i apparaten. Förlängning-
arna ska placeras med en lutning på 3° inåt.

• Borra ett hål med 130 mm i diameter.
• Sätt in luft-/avgaskanalen (1) i borrhålet.

h Information
Se till att luft-/avgaskanalen (1) sitter centrerat 
i väggöppningen.

• Sätt fast luft-/avgaskanalen (1) med murbruk och låt 
murbruket hårda!

• Montera väggrosetterna (2).

h Information
Vid montering intill en ljuskälla kan det hända 
att mynningen blir smutsig på grund av att in-
sekter lockas dit av ljuset. Informera den som 
ansvarar för anläggningen om att mynningen 
måste rengöras regelbundet.

5.6.3 Montering av takgenomföring

Bild 5.22  Monteringsexempel horisontal takgenomföring (tak-

huv)

220

15

1°

1

Bild 5.23 Montage av horisontal takgenomföring

h Information
Beakta föreskrifterna om tillåtna avstånd till 
fönster och ventilationsöppningar.

• För monteringen av en horisontell takgenomföring ska 
en takhuv installeras.

Min mått för takhuv:
höjd: 300 mm, bredd: 300 mm.

• Sätt in luft-/rökgaskanalen utan ytterrosett i takhuven.
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5.6.4 Direkt installation
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Bild 5.24 Direkt installation

• Montera upphängningsanordningen (2).
• Installera pannan (3) (se installationsanvisningarna till 

pannan).
• Montera pannanslutningen på apparaten enligt be-

skrivningen i avsnitt 5.4.1.
• Skjut på skjutmuffen (7) med muffen till stoppet på 

vägg-/takgenomföringen.
• Anslut 87° böjen (5) till pannanslutningen.
• Anslut skjutmuffen med 87° böjen.

h Information
Denna punkt fungerar som skarv vid ett senare 
tillfälle.

• Montera spännband för luftrör på de andra skarvarna 
(6) enligt beskrivningen i avsnitt 5.10.

h Information
Om byggnadshöjden inte är tillräcklig kan du 
montera en 90° böj Ø 60/100 (art.nr. 303808) 
på apparaten och sätta fast pannanslutningen 
(art.nr. 0020045709) direkt efteråt.

5.6.5 Installation med förlängningsrör
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Bild 5.25 Installation med förlängningsrör

• Montera upphängningsanordningen (2).
• Installera pannan (3) (se installationsanvisningarna till 

pannan).
• Montera pannanslutningen (4) på apparaten enligt be-

skrivningen i avsnitt 5.4.1.
• Anslut 87° böjen (5) till pannanslutningen.
• Skjut på skjutmuffen (7) med muffen till anslag på de 

nödvändiga förlängningarna.
• Montera minst en bygel per förlängning som stöd för 

rörkanalen (6).
• Montera förlängningarna och montera ihop skjutmuf-

fen och 87° böjen.

h Information
Denna punkt fungerar som skarv vid ett senare 
tillfälle.

• Montera spännband för luftrör på de andra skarvarna 
(6) enligt beskrivningen i avsnitt 5.10.

h Information
Om byggnadshöjden inte är tillräcklig kan du 
montera en 90° böj Ø 60/100 (art.nr. 303808) 
på apparaten och sätta fast pannanslutningen 
(art.nr. 0020045709) direkt efteråt.
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h Information
Hur du hanterar förlängningar och böjar be-
skrivs i avsnitten 5.8 och 5.9.

5.7 Montering av den koncentriska anslutningen 
och det stela rökgasröret Ø 80 i schakt

h Information
Beakta monteringsmåtten i kapitel 3.

 Information
Beakta de maximalt tillåtna rörlängderna, se 
avsnitt 5.3.

5.7.1 Leveransens innehåll

70

70

1000

1

2

3

5

4

6

Bild 5.26 Leveransens innehåll

Satsen (art.nr. 303618) innehåller:
- Stödkrök (1)
- Uppläggningsskena (2)
- Väggrosett (3)
- 2 x 70-mm-spännband (4)
- 87° böj (5)
- 1,0-m-förlängning (6)

h Information
De enskilda elementen i luft-/avgassystemet 
hittar du i avsnitt 5.1.

a Obs!
Se till att den horisontala rökgaskanalens lut-
ning inåt är 3° (3° motsvarar en lutning på ca 
50 mm per meter rörlängd). På så sätt skadas 
inte tätningarna av stillastående kondensat.

Minimimått för schakt:
- 120 mm x 120 mm
- Rumsluftoberoende: Ø 130 mm
- Rumsluftavhängig: Ø 140 mm

5.7.2 Montering av uppläggningsskena, stödböjar 
och avgasrör

3

1

4

5

6

2

Bild 5.27  Montage av skena och stödböj, insättning av rökgas-

rör i skorstenen

• Bestäm var anslutningen ska göras och gör ett hål 
(mått se kapitel 3).

• Borra ett hål in den bakre skorstensväggen. Kapa vid 
behov skenan (2).
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• Fäst stödböjen (1) på skenan så att rökgasröret kom-
mer att sitta mitt i skorstenen.

• Sätt in skenan med stödböjen i skorstenen.
• Sänk ned det första rökgasröret (5) med hjälp av en 

lina (4); sänk endast ned det så långt att det går att 
skjuta på nästa rökgasrör (3).

• Skjut på avståndshållare (6) på rökgasrören, avståndet 
mellan avståndshållarna ska vara maximalt 5 meter.

• Om en renslucka har installerats i det styva rökgasrö-
ret:
sätt dessutom in en avståndshållare framför och 
bakom rensluckan.

h Information
Tänk på att muffen på avgasröret måste sitta 
uppåt.

• Fortsätt att montera ihop rör tills dess att det undre 
röret kan anslutas till stödkröken och det övre röret 
möjliggör skorstenshuvens montering enligt av-
snitt 5.7.3 eller 5.7.4.

h Information
Beakta bild 5.28 för montering av skorstenshuv 
av plast (PP).

 Information
Beakta bild 5.31 för montering av skorstenshuv 
av aluminium.

• Dra ut linan ur schaktet.
• Montera skorstenshuvens. Du kan använda skorstens-

huv av plast (art.nr. 303963) eller skorstenshuv av alu-
minium (art.nr. 303261), se avsnitt 5.7.3 och 5.7.4.

5.7.3 Montering av skorstenshuv av plast (PP)

1
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Bild 5.28 Montering av skorstenshuv

60 mm

Bild 5.29 Det övre avgasrörets längd

• När det översta rökgasröret har satts in: ta bort muf-
fen från röret och kapa röret till rätt längd. Röret 
måste stå ut 300 mm ur skorstensöppningen.

• Avgrada rökgasröret.
• Täta skorstenens kant med silikon (3).
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h h/2

4

Bild 5.30 Montering med flexibla underlagsskivor

• Fäst schaktpåbyggnadens fot (2) på mynningskanten 
med fyra skruvar.

h Information
De 4 flexibla underläggsskivorna (4) måste an-
vändas för att motverka materialutvidgning. 
Tryck ihop underläggsskivorna med 50 %, se 
bild 5.30.

 Information
Vid behov kan foten på skorstenshuven (2) 
göras mindre (såga av kanten).

• Kontroll: Röret måste sticka ut 60 mm över skorstens-
täcknngens fot (se bild 5.29).

• Tryck fast skorstenshuvens (2) huv (1) på den övre 
änden på det styva rökgasröret.

5.7.4 Montering av skorstenshuv av aluminium

7 8

9

230 - 240 mm

≥ 300 mm

Bild 5.31 Montering av skorstenshuv av aluminium

• Säkra skorstenshuven (7) med medföljande säkringsli-
na (8) vid mynningsröret (9).

• Skjut skorstenshuven över mynningsröret och fäst den 
på skorstensväggen med hjälp av pluggar, pinnbultar 
och vingmuttrar.

a Obs!
Lägg de medföljande plastskivorna under ving-
muttrarna som skydd mot korrosion.

 Obs!
Använd vingmuttrarna för att skorstenshuven 
ska kunna demonteras utan verktyg.

1

2

Bild 5.32 Montering i schaktvägg

5.7.5 Montering av horisontalt avsnitt
• Kapa rökgasröret (1) till rätt längd och skjut på det på 

övergångsböjen.
• Kapa luftröret (2) till rätt längd och skjut på det på av-

gasröret i schaktet, skjut fram det så att det sitter 
jämnt med väggen.

• Se till att änden med spärren inte klipps av när luftrö-
ret kapas. Spärren krävs för centreringen.

• Sätt fast luftröret med murbruk och låt murbruket 
hårda.
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Bild 5.33 Direkt installation

• Montera väggrosetten (3).
• Installera apparaten (4), se apparatens installationsan-

visning.
• Montera pannanslutningen/kondensvattenavloppet (5) 

på apparaten.
• Anslut böjen (6) till pannanslutningen (5).
• Om pannan installeras direkt på den murade väggen: 

anslut böjen till rökgasröret. Det går då inte att använ-
da någon skjutmuff.

• Trä på skjutmuffen 7 med muffen till anslag på för-
längningen om installationen är långt bort.

h Information
Beakta de maximalt tillåtna rörlängderna, se 
avsnitt 5.3.

• Montera ihop förlängningen (9) och rökgasröret.
• Anslut skarvanordningen 7 till böjen. Vid detta ställe 

kan systemet sedan monteras isär.
• Montera skjutmuffens spännband (8).
• Montera spännband för luftrör på de andra skarvarna 

enligt beskrivningen i avsnitt 5.10.

h Information
Hur du hanterar förlängningar och böjar be-
skrivs i avsnitten 5.8 och 5.9.

a Obs!
Förlängningar måste fästas i tak eller väggar 
med rörhållare för att undvika att rökgaskana-
len delas. Använd alltid en upphängningsbygel 
per förlängning.

h Information
Om byggnadshöjden inte är tillräcklig kan du 
montera en 90° böj Ø 60/100 (art.nr. 303836) 
på apparaten och sätta fast pannanslutningen 
med kondensvattenavloppet 
(art.nr. 0020045709) direkt efteråt.

5.8 Montering av förlängningar

15

70

1.

2.

+ 40 mm

25

1 2

1

2

LLuft

LRökgas

Bild 5.34 Kapning av rör

• Kapa rören med en såg eller plåtsax.

h Information
Förlängningarna levereras i omonterat tillstånd 
för att undvika demontage vid separat kapning 
av luft- och avgasrören. Efter kapning fixerar du 
luft- och avgasrör med varandra (se bild 5.35) 
genom att föra in de medföljande skruvarna (3) 
genom de förborrade hålen i luftröret (2) i av-
ståndshållaren på avgasröret (1).
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Tips:
Mät först upp erforderlig längd på luftröret* (L

luft
) och 

beräkna sedan avgasrörets längd (L
rökgas

):

L
rökgas

 = L
luft

 + 40 mm

L
rökgas

 = rökgasrörets längd
L

luft
 = luftrörets längd

*  Minsta längd på luftrörsförlängningen: 100 mm.

h Information
Avgrada och fasa av rören innan de monteras så 
att tätningarna inte kan skadas av kanterna. Ta 
bort spånen.

 Information
Installera inga deformerade (bulor) eller på 
annat sätt skadade rör (otäthet).

 Information
Se till att tätningarna sitter rätt när rören mon-
teras (använd inga skadade tätningar).

 1                                     2                           3

Bild 5.35 Lossning av avgasrör

 System koncentriskt Ø 80/125 5



Montageanvisning luft-/avgaskanal turboTEC plus 0020064168_0034

5.9 Montering av böjar

19
0

Förskjutning

Luftrörets längd95 95

Bild 5.36 Montering av 87° böjar

Förskjutning (i mm) Luftrörets längd 
(i mm)

Förskjutning (i mm) Luftrörets längd 
(i mm)

Förskjutning (i mm) Luftrörets längd 
(i mm)

200, 205, 210
0
0

505 295 730 520
510 300 735 525
515 305 740 530

> 210 - < 310 mm ej möjligt
520 310 745 535
525 315 750 540
530 320 755 545

310 100 535 325 760 550
315 105 540 330 765 555
320 110 545 335 770 560
325 115 550 340 775 565
330 120 555 345 780 570
335 125 560 350 785 575
340 130 565 355 790 580
345 135 570 360 795 585
350 140 575 365 800 590
355 145 580 370 805 595
360 150 585 375 810 600
365 155 590 380 815 605
370 160 595 385 820 610
375 165 600 390 825 615
380 170 605 395 830 620
385 175 610 400 835 625
390 180 615 405 840 630
395 185 620 410 845 635
400 190 625 415 850 640
405 195 630 420 855 645
410 200 635 425 860 650
415 205 640 430 865 655
420 210 645 435 870 660
425 215 650 440 875 665
430 220 655 445 880 670
435 225 660 450 885 675
440 230 665 455 890 680
445 235 670 460 895 685
450 240 675 465 900 690
455 245 680 470 905 695
460 250 685 475 910 700
465 255 690 480 915 705
470 260 695 485 920 710
475 265 700 490 925 715
480 270 705 495 930 720
485 275 710 500 935 725
490 280 715 505 940 730
495 285 720 510
500 290 725 515

Tab. 5.3 Förskjutning vid 87° böjar

Exempel 1:
Förskjutningen uppmäts till 400 mm. Med detta värde 
fastställer du av tab. 5.3 förlängningens längd 
(= 190 mm).

5 System koncentriskt Ø 80/125



35Montageanvisning luft-/avgaskanal turboTEC plus 0020064168_00

H
ö

jd
Förskjutning

Luf
tr

ör
et

s l
än

gd

Bild 5.37 Montering av 45° böjar

Förskjutning 
(i mm)

Luftrörets 
längd 
(i mm)

Höjd (i mm) Förskjutning 
(i mm)

Luftrörets 
längd 
(i mm)

Höjd (i mm) Förskjutning 
(i mm)

Luftrörets 
längd 
(i mm)

Höjd (i mm)

90
100

0
0

210
220

335 334 455 535 617 655

340 341 460 540 624 660

345 348 465 545 631 665

> 100 mm - 
< 155 mm

ej möjligt

350 355 470 550 638 670

355 362 475 555 645 675

360 369 480 560 652 680

160 86 280 365 376 485 565 659 685

170 100 290 370 383 490 570 666 690

175 108 295 375 390 495 575 673 695

180 115 300 380 397 500 580 680 700

185 122 305 385 405 505 585 687 705

190 129 310 390 412 510 590 695 710

195 136 315 395 419 515 595 702 715

200 143 320 400 426 520 600 709 720

205 150 325 405 433 525 605 716 725

210 157 330 410 440 530 610 723 730

215 164 335 415 447 535 615 730 735

220 171 340 420 454 540 620 737 740

225 178 345 425 461 545 625 744 745

230 185 350 430 468 550 630 751 750

235 192 355 435 475 555 635 758 755

240 199 360 440 482 560 640 765 760

245 207 365 445 489 565 645 772 765

250 214 370 450 496 570 650 779 770

255 221 375 455 504 575 655 786 775

260 228 380 460 511 580 660 794 780

265 235 385 465 518 585 665 801 785

270 242 390 470 525 590 670 808 790

275 249 395 475 532 595 675 815 795

280 256 400 480 539 600 680 822 800

285 263 405 485 546 605 685 829 805

290 270 410 490 553 610 690 836 810

295 277 415 495 560 615 695 843 815

300 284 420 500 567 620 700 850 820

305 291 425 505 574 625 705 857 825

310 298 430 510 581 630 710 864 830

315 306 435 515 588 635 715 871 835

320 313 440 520 596 640 720 878 840

325 320 445 525 603 645

330 327 450 530 610 650

Tab. 5.4 Förskjutning vid 45° böjar

Exempel 2:
Förskjutningen uppmäts till 300 mm. Med detta värde 
fastställer du av tab. 5.4 förlängningens längd 
(= 284 mm) och höjd (= 420 mm).
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5.10 Montering av spännband för luftrör

≥ 9 mm

1

2

3

Bild 5.38 Montage av spännband för luftrör

• Skjut spännbandet över skarven på luftröret och dra 
åt skruvarna (1).

h Information
Se till att spännbandet täcker minst 9 mm av 
luftröret och att avståndet mellan luftrören inte 
är större än 20 mm.

• Borra, genom hålen på spännbandet (2), ett 3 mm-hål 
i luftröret och sätt in låsskruvarna (3).

h Information
Se till att avgasröret inte skadas under borr-
ning.
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6 System separerat Ø 80/80

6.1 Produktprogram
Den separerade rörkanalen med Ø 80 består av följande 
element:

Element Artikelnummer

Förlängning, rökgasrör - 0,5 m - Ø 80 300833

Förlängning, rökgasrör - 1,0 m - Ø 80 300817

Förlängning, rökgasrör - 2,0 m - Ø 80 300832

Böj, rökgasrör - 45° - Ø 80 300834

Böj, rökgasrör - 87° - Ø 80 300818

Skjutmuff 303093

Vindskydd 300941

Väggrosett 9477

Avståndshållare - Ø 80 (7 st.) 9494

Upphängningsbyglar - Ø 80 (5 st.) 300940

Pannanslutning DN 60 till DN 80 303815

Skorstenshuv 303963

Pannanslutning parallell 303818

Kondensvattenavlopp - Ø 80 303091

Skyddsgaller 300712

Tab. 6.1 Produktprogram

 System separerat Ø 80/80 6
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Förlängning 0,5 m, Ø 80
Vaillant art.nr. 300833

Förlängning 1,0 m, Ø 80
Vaillant art.nr. 300817

Förlängning 2,0 m, Ø 80
Vaillant art.nr. 300832

Bild 6.1 Förlängning, Ø 80

Avståndshållare, Ø 80 (7 st.)
Vaillant art.nr. 9494

Bild 6.2 Avståndshållare, Ø 80

Skorstenshuv
Vaillant art.nr. 303963

Bild 6.3 Skorstenshuv

Skjutmuff
Vaillant art.nr. 303093

Bild 6.4 Skjutmuff

Vindskydd
Vaillant art.nr. 300941

Bild 6.5 Vindskydd

Kondensvattenavlopp - Ø 80
Vaillant art.nr. 303091

Bild 6.6 Kondensvattenavlopp, Ø 80
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Skyddsgaller
Vaillant art.nr. 300712

Bild 6.7 Skyddsgaller

h Information
Skyddsgallret är nödvändigt om 
luft-/avgaskanalen slutar på gångvägar på en 
höjd som underskrider 2 m.

6.2 Avgasstrypfläns
Avgasstrypflänsen har förinstallerats på fabriken. Den är 
nödvändig för luft-/avgasanläggningens maximala rör-
längd.
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6.3 Maximalt tillåtna rörlängder

Element 12 kW

Anslutning till rökgasrör
Ø 80
Rumsluftavhängig

Avgasrörets max. tillåtna raka längd *) 33,0 m, 
därav max. 30,0 m i skorsten

Anslutning till fuktokänslig avgasanläggning i 
undertrycksdrift rumsluftavhängig 

Max. tillåten rak avgasrörlängd till den vertikala 
delen av avgasanläggningen *)

33,0 m 

Den vertikala delens max. höjd ska beräknas

Anslutning till rökgasrör
Ø 80
Luft genom koncentriskt schakt 
rumsluftoberoende

Max. tillåten rak 
luft-/avgasrörlängd *)

19,0 m, 
därav max. 17,0 m i skorsten 

Anslutning till avgasanläggning i 
undertrycksdrift luft genom det andra 
schaktet **)
Rumsluftoberoende 

Max. tillåten rak total rörlängd till den vertikala 
delen av avgasanläggningen *)

33,0 m 

Max. höjd i vertikalt
schakt *)

ska beräknas

Anslutning till rökgasrör
Ø 80
Luft genom yttervägg **) rumsluftoberoende

Max. tillåten rak total rörlängd *) 33,0 m, 
därav max. 

30,0 m i skorsten

Rökgasrör Ø 80 genom yttervägg 
Luft genom yttervägg **)
Rumsluftoberoende

Max. tillåten rak total rörlängd *) 33,0 m 

Anslutning till avgasanläggning i 
undertrycksdrift
Luft genom yttervägg **)
Rumsluftoberoende 

Max. tillåten rak total rörlängd *) 33,0 m 

Tab. 6.2 Maximalt tillåtna rörlängder

*)  För varje 90° böj reduceras rörlängden med 1,0 m. 
För varje 45° böj reduceras rörlängden med 
0,5 m.
För varje tillbehörs-kondensvattenavlopp från 
2,0 m.

**)  Vid låga utomhustemperaturer kan kondensat 
bildas på rörens utsida. 
I dessa fall ska rörens utsida isoleras.

I ett dubbelsystem uppstår höga temperaturer på 
avgasrörets utsida under drift.

d Fara!
Risk för skållning och brännskador! Rör inte vid 
avgasröret under värmedrift. Avgasröret kan bli 
mycket varmt. Håll vid installation av avgasrö-
ret tillräckligt avstånd till brännbara delar och 
vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Beakta gäl-
lande bestämmelser avseende installation av 
gasaggregat.

a Obs!
Apparaten kan vara defekt! Kontrollera före in-
stallationen via en redan installerad skorsten 
om denna är lämpad för drift av värmeaggregat 
med konstgjort drag. Om skorstenen inte arbe-
tar med undertryck kan rökgas läcka ut genom 
bakflöde. Motsvarande apparat signalerar en 
störning. Om denna inte åtgärdas kan apparaten 
bli defekt. 

h Information
Vid placering av avgasrör i kalla rum (< 15 °C) 
måste du vidta nödvändiga åtgärder (t.ex. isole-
ra rören) för att undvika en övermäktig avkyl-
ning av rökgasen.

Luft-/avgassystemets ekvivalenta totallängd analogt med 
tab. 6.2 och 6.3 framgår av additionen av de raka rör-
längderna och motstånden från böjar och formdelar.
När det gäller böjarnas motstånd ska följande värden 
adderas:
- 2,5 m per 87° böj
- 1,0 m per 45° böj
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6.4 Montering av kondensvattenavlopp

h Information
Beakta de maximala rörlängderna i tab. 6.2.

Nödvändiga element: Artikelnummer

Pannanslutning (1) 303815

Kondensvattenavlopp (2) 303091

Skorstenshuv (3) 303963

Avståndshållare (4) 9494

87° stödkrök (5) 9495

87° böj (6) 300818

Tab. 6.4 Komponenter för kondensvattenavloppet

1

6

2 3

4

5

Bild 6.8  Rör med ledning Ø 80

Montera kondensvattenavloppet
• Sätt fast pannanslutningen (1, se bild 6.9) i apparatens 

avgasanslutning.
• Sätt fast pannanslutningen (1, se bild 6.9) på rökgasrö-

rets anslutning.

h Information
Passtycket måste fästas vid väggen med ett 
fästdon för rökrör.

• Sätt fast kondensvattenavloppet (2, se bild 6.10) i pan-
nanslutningen (1, se bild 6.9).

• Sätt fast kondensvattenslangen (3, se bild 6.10) i kon-
densvattenavloppet och fäst med klämman (4, se 
bild 6.9).

• Fäst sifon (5, se bild 6.9) på väggen under apparaten.
• Anslut kondensatröret (6, se bild 6.9) till sifon.
• Anslut sifon till hushållets avloppssystem.

Använd ingen koppar eller mässing.
• Fyll sifon med vatten innan idriftsättning.

a Obs!
Skadad apparat, apparaten kan vara defekt! 
Kondensvattenavloppet får bara kopplas ihop 
med avloppssystemet i öppet tillstånd 
(t.ex. trattsifon eller öppna kanalavlopp) för att 
avloppssystemet inte ska kunna påverka appa-
raten. En lufttät, sluten förbindning är inte tillå-
ten! Kondensvattenslangen får inte klämmas 
ihop eller kapas.

h Information
Använd endast den medföljande kondensat- och 
sifoslangen.

6

5

1

4 32

Bild 6.9  Montering av pannanslutning med kondensvattenavlopp
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6.5 Rumsluftavhängig drift

6.5.1 Rör med rökgasrör Ø 80 och återupptagning 
av rumsluften

h Information
Beakta de maximala rörlängderna i tab. 6.2.

a Obs!
Skadad apparat, apparaten kan vara defekt! Om 
avgasrörets lutning till kondensvattenavloppet 
är mindre än 3° kan det bildas kondensat. 
Motsvarande apparat signalerar en störning. 
Åtgärdas denna inte kan apparaten skadas. (3° 
motsvarar en lutning på ca 50 mm per meter 
rörlängd.)

Rördragningen måste utföras enligt norm UNI 10845.

Nödvändiga element: Artikelnummer

Pannanslutning 303815

Kondensvattenavlopp 303091

87° böj 300818

87° stödkrök 9495

Tab. 6.5 Komponenter för kondensvattenavloppet

• Montera böj med fäste (1, se bild 6.12).
• Dra böjen med ledningen Ø 80 och positionera skor-

stenshuven.

≥ 
10

0
 m

m

4 3
0

0
 m

m

3

1

Bild 6.10  Montering av skorstenshuv vid ett styvt rökgasrör i 

schakt

60 mm

Bild 6.11 Det övre avgasrörets längd

• När det översta rökgasröret har satts in: ta bort muf-
fen från röret och kapa röret till rätt längd. Röret 
måste stå ut 300 mm ur skorstensöppningen.

• Avgrada rökgasröret.
• Täta mynningskanten med silikon (4, se bild 6.10).

h Information
Vid behov kan foten på skorstenshuven (3, se 
bild 6.11) göras mindre (såga av kanten). 

• Fäst skorstenshuvens fot (3, se bild 6.10) på mynnings-
kanten med fyra skruvar. 

• Kontroll: Röret måste sticka ut 60 mm över skorstens-
huvens fot (3, se bild 6.11).

• Tryck fast skorstenshuvens huv (1, se bild 6.10) på den 
övre änden på det styva rökgasröret. (Kåpan hakar 
inte in i foten.)

• Montera upphängningsanordningen och installera ap-
paraten (2, se bild 6.12) (se motsvarande installations-
anvisning).

• Montera pannanslutningens passtycke (4, se bild 6.12) 
liksom kondensvattenavloppet (6, se bild 6.12) på ap-
paraten. Se avsnitt 6.4 för montering av kondensat- 
och sifoslangen.

• Sätt fast böjen (3, se bild 6.12) i kondensvattenavlop-
pet (6, se bild 6.12).

h Information
Om höjden inte är tillräcklig kan 
kondensvattenavloppet (6) även monteras i 
rökkanalens vågräta del direkt bakom böjen.

• Viktigt: Montera ett skarvelement mellan böjarna och 
förlängningarna.
Dessa byggnadsdelar fungerar som skarvar vid ett 
eventuellt demontage. Montera minst en avståndshål-
lare per meter förlängning.
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• Montera de nödvändiga förlängningarna (5, se 
bild 6.12). De maximalt tillåtna längderna hittar du i 
tab. 6.2.

h Information
De vågräta delarna monteras genom att de 
enskilda delarna placeras i varandra (ingen 
skruvkoppling).

1

3 5

6

4

2

Bild 6.12  Montering

6.5.2 Skorstensanslutning (drift i undertryck) - 
rumsluftavhängig

a Obs!
Skadad apparat, apparaten kan vara defekt! Om 
avgasrörets lutning till kondensvattenavloppet 
är mindre än 3° kan det bildas kondensat. 
Motsvarande apparat signalerar en störning. 
Åtgärdas denna inte kan apparaten skadas. (3° 
motsvarar en lutning på ca 50 mm per meter 
rörlängd.)

• Montera upphängningsanordningen och installera ap-
paraten (2, se bild 6.14) (se motsvarande installations-
anvisning).

• Montera pannanslutningens passtycke (4, se bild 6.13) 
liksom kondensvattenavloppet (6, se bild 6.13) på ap-
paraten. Se avsnitt 6.4 för montering av kondensat- 
och sifoslangen.

• Sätt fast böjen (3, se bild 6.13) i kondensvattenavlop-
pet (6, se bild 6.13).

h Information
Om höjden inte är tillräcklig kan 
kondensvattenavloppet (6) även monteras i 
rökkanalens vågräta del direkt bakom böjen.

• Viktigt: Montera ett skarvelement mellan böjarna och 
förlängningarna.
Dessa byggnadsdelar fungerar som skarvar vid ett 
eventuellt demontage. Montera minst en avståndshål-
lare per meter förlängning.

• Montera de nödvändiga förlängningarna (5, se 
bild 6.13). De maximalt tillåtna längderna hittar du i 
tab. 6.2.

h Information
De vågräta delarna monteras genom att de 
enskilda delarna placeras i varandra (ingen 
skruvkoppling).

 System separerat Ø 80/80 6



Montageanvisning luft-/avgaskanal turboTEC plus 0020064168_0044

1
3 5

6

4

2

Bild 6.13  Montering

6.6 Rumsluftoberoende driftsätt

h Information
Beakta de maximala rörlängderna i tab. 6.2.

Nödvändiga element: Artikelnummer 

Pannanslutning parallell (1) 303818

Kondensvattenavlopp (2) 303091

Schakttäckskydd (3) 303963

Avståndshållare (4) 9494

Vindskydd (5) 300941

87° Böj med stöd (6) 9495

87° böj (7) 300818

Tab. 6.6 Komponenter för kondensvattenavloppet

1

7

2 3

4

5

6

Bild 6.14  Rör med ledning Ø 80

6.6.1 Montering av parallelladapter
• Montera avgasövergångsdonet.
• Bestäm om luftanslutningsdelen (lupp 1, se bild 6.15) 

ska ligga till vänster eller höger.
• Sätt fast skarvanordningens luft-/avgasanslutning 

(lupp 2, se bild 6.15) i motsvarande koppling på appa-
raten. 

• Fäst skarvanordningen med motsvarande klämma på 
pannans baksida. 

• Sätt in kondensvattenavloppet i luft-/avgasskarvanord-
ningens rökgassamlare. 

• Montera kondensat- och sifoslangen (se avsnitt 6.4).

h Information
Om byggnadshöjden inte är tillräcklig kan 
kondensvattenavloppet även monteras i 
rökgassamlarens vågräta del direkt bakom 
böjen.
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1

2

Bild 6.15  Anslutning till apparaten

6.6.2 Rör med rökgasrör Ø 80 och återupptagning 
av luft genom mellanrum i skorstenen

a Obs!
Skadad apparat, apparaten kan vara defekt! Om 
avgasrörets lutning till kondensvattenavloppet 
är mindre än 3° kan det bildas kondensat.
Motsvarande apparat signalerar en störning. 
Åtgärdas denna inte kan apparaten skadas. (3° 
motsvarar en lutning på ca 50 mm per meter 
rörlängd.)

Rördragningen måste utföras enligt norm UNI 10845.
• Montera böj med fäste (1, se bild 6.18) i skorstenen.
• Dra böjen med ledningen Ø 80 och positionera skor-

stenshuven.

≥ 
10

0
 m

m

4 3
0
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m
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1

Bild 6.16  Montering av skorstenshuv vid ett styvt rökgasrör i 

schakt

60 mm

Bild 6.17 Det övre avgasrörets längd

• När det översta rökgasröret har satts in: ta bort muf-
fen från röret och kapa röret till rätt längd. Röret 
måste stå ut 300 mm ur skorstensöppningen.

• Avgrada rökgasröret.
• Täta mynningskanten med silikon (4, se bild 6.16).

h Information
Vid behov kan foten på skorstenshuven (3, se 
bild 6.16) göras mindre (såga av kanten). 

• Fäst skorstenshuvens fot (3, se bild 6.16) på mynnings-
kanten med fyra skruvar. 

• Kontroll: Röret måste sticka ut 60 mm över skorstens-
huvens fot (3, se bild 6.17).

• Tryck fast skorstenshuvens huv (1, se bild 6.16) på den 
övre änden på det styva rökgasröret. (Kåpan hakar 
inte in i foten.)
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• Bestäm var luftrörets ingång ska vara på skorstenen 
och borra ett hål vid denna position.

• Sätt fast luftröret (3, se bild 6.18) i borrhålet.
• Fäst luftröret med murbruk och låt murbruket hårda!
• Montera upphängningsanordningen och installera ap-

paraten (4, se bild 6.18) (se motsvarande installations-
anvisning).

• Sätt fast böjarna (5, se bild 6.18) till luft-/rökgasrören i 
luft-/rökgasskarvanordningens motsvarande anslut-
ningar.
Förväxla inte luft- och rökgassidans anslutningar!

• Viktigt: Montera ett skarvelement mellan böjarna och 
förlängningarna.
Dessa byggnadsdelar fungerar som skarvar vid ett 
eventuellt demontage. Montera minst en avståndshål-
lare per meter förlängning.

• Montera de nödvändiga förlängningarna (6, se 
bild 6.18). De maximalt tillåtna längderna hittar du i 
tab. 6.2.

h Information
De vågräta delarna monteras genom att de 
enskilda delarna placeras i varandra (ingen 
skruvkoppling).

1

2

3
5

6

4

Bild 6.18  Förbränningslufttillförsel från skorstenens mellanrum

6.6.3 Skorstensanslutning (drift i undertryck) luft 
genom det andra schaktet - 
rumsluftoberoende

a Obs!
Skadad apparat, apparaten kan vara defekt! Om 
avgasrörets lutning till kondensvattenavloppet 
är mindre än 3° kan det bildas kondensat. 
Motsvarande apparat signalerar en störning. 
Åtgärdas denna inte kan apparaten skadas. (3° 
motsvarar en lutning på ca 50 mm per meter 
rörlängd.)

• Sätt fast rökkanalen i skorstenen (1, se bild 6.19) och 
förslut anslutningspunkterna lufttätt.

• Bestäm var luftrörets ingång ska vara i tillförselkana-
len (2, se bild 6.19) och borra ett hål vid denna posi-
tion.

• Sätt fast luftröret (3, se bild 6.19) i borrhålet.
• Fäst röret med murbruk och låt murbruket hårda!
• Montera upphängningsanordningen och installera ap-

paraten (4, se bild 6.19) (se motsvarande installations-
anvisning).
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• Sätt fast böjarna (5, se bild 6.19) till luft-/rökgasrören i 
luft-/rökgasskarvanordningens motsvarande anslut-
ningar.
Förväxla inte luft- och rökgassidans anslutningar!

• Viktigt: Montera ett skarvelement mellan böjarna och 
förlängningarna.
Dessa byggnadsdelar fungerar som skarvar vid ett 
eventuellt demontage. Montera minst en avståndshål-
lare per meter förlängning.

• Montera de nödvändiga förlängningarna (6, se 
bild 6.19). De maximalt tillåtna längderna hittar du i 
tab. 6.2.

h Information
De vågräta delarna monteras genom att de 
enskilda delarna placeras i varandra (ingen 
skruvkoppling).

1
2

3 66

5

4

Bild 6.19  Förbränningslufttillförsel från en kanal

6.6.4 Rör med rökgasrör Ø 80 och 
luft genom yttervägg

a Obs!
Skadad apparat, apparaten kan vara defekt! Om 
avgasrörets lutning till kondensvattenavloppet 
är mindre än 3° kan det bildas kondensat.Mots-
varande apparat signalerar en störning. Åtgär-
das denna inte kan apparaten skadas. (3° mots-
varar en lutning på ca 50 mm per meter rör-
längd.)

Rördragningen måste utföras enligt norm UNI 10845.
• Montera böj med fäste (1, se bild 6.22) i skorstenen.
• Dra böjen med ledningen Ø 80 och positionera 

skorstenshuven.
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Bild 6.20  Montering av skorstenshuv vid ett styvt rökgasrör i 

schakt
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60 mm

Bild 6.21 Det övre avgasrörets längd

• När det översta rökgasröret har satts in: ta bort muf-
fen från röret och kapa röret till rätt längd. Röret 
måste stå ut 300 mm ur skorstensöppningen.

• Avgrada rökgasröret.
• Täta mynningskanten med silikon (4, se bild 6.20).

h Information
Vid behov kan foten på skorstenshuven (3, se 
bild 6.21) göras mindre (såga av kanten). 

• Fäst skorstenshuvens fot (3, se bild 6.20) på myn-
ningskanten med fyra skruvar. 

• Kontroll: Röret måste sticka ut 60 mm över schaktpå-
byggnadens fot (3, se bild 6.21).

• Tryck fast skorstenshuvens huv (1, se bild 6.20) på den 
övre änden på det styva rökgasröret. (Kåpan hakar 
inte in i foten.)

• Kapa rökkanalen rätt och för in den i böjen. 
• Stäng öppningen runt röret lufttätt.
• Bestäm var luftrörets utgång ska vara i väggen (2, se 

bild 6.22).
• Sätt fast luftröret (3, se bild 6.22) i borrhålet.
• Fäst röret med murbruk och låt murbruket hårda!
• Montera upphängningsanordningen och installera ap-

paraten (4, se bild 6.22) (se motsvarande installations-
anvisning).

• Sätt fast böjarna (5, se bild 6.22) till luft-/rökgasrören i 
luft-/rökgasskarvanordningens motsvarande anslut-
ningar.
Förväxla inte luft- och rökgassidans anslutningar!

• Viktigt: Montera ett skarvelement mellan böjarna och 
förlängningarna.
Dessa byggnadsdelar fungerar som skarvar vid ett 
eventuellt demontage. Montera minst en avståndshål-
lare per meter förlängning.

• Montera de nödvändiga förlängningarna (6, se 
bild 6.22). De maximalt tillåtna längderna hittar du i 
tab. 6.2.

h Information
De vågräta delarna monteras genom att de 
enskilda delarna placeras i varandra (ingen 
skruvkoppling).

4

2

3 66

5 1

Bild 6.22  Förbränningslufttillförsel genom ytterväggen

6.6.5 Rökavlopp och återupptagning av luft genom 
yttervägg

a Obs!
Skadad apparat, apparaten kan vara defekt! Om 
avgasrörets lutning till kondensvattenavloppet 
är mindre än 3° kan det bildas kondensat. Mots-
varande apparat signalerar en störning. Åtgär-
das denna inte kan apparaten skadas. (3° mots-
varar en lutning på ca 50 mm per meter rör-
längd.)

• Bestäm luftrörs- och rökkanalutgångens position på de 
aktuella väggarna.

h Information
Förbränningslufttillförsel och rökgasrör kan 
installeras på mittemotliggande väggar.

• Sätt fast luftrör och avgasrör i borrhålen på respektive 
vägg (1 och 2, se bild 6.23).
Rören måste sticka ut minst 3 cm ur väggen för fast-
sättning av vindskyddet.

• Fäst rören med murbruk och låt murbruket hårda!
• Montera vindskyddet (3, se bild 6.23) på luft- och rök-

röret.
• Montera upphängningsanordningen och installera ap-

paraten (4, se bild 6.23) (se motsvarande installations-
anvisning).

• Sätt fast böjarna (5, se bild 6.23) till luft-/rökgasrören i 
luft-/rökgasskarvanordningens motsvarande anslut-
ningar.
Förväxla inte luft- och rökgassidans anslutningar!

• Viktigt: Montera ett skarvelement mellan böjarna och 
förlängningarna.
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Dessa byggnadsdelar fungerar som skarvar vid ett 
eventuellt demontage. Montera minst en avståndshål-
lare per meter förlängning.

• Montera de nödvändiga förlängningarna (6, se bild 
6.23). De maximalt tillåtna längderna hittar du i 
tab. 6.2.

h Information
De vågräta delarna monteras genom att de 
enskilda delarna placeras i varandra (ingen 
skruvkoppling).

4

1
2

3 66

5

Bild 6.23  Förbränningslufttillförsel från fasaden

6.6.6 Skorstensanslutning (drift i undertryck) och 
luft genom yttervägg

a Obs!
Skadad apparat, apparaten kan vara defekt! Om 
avgasrörets lutning till kondensvattenavloppet 
är mindre än 3° kan det bildas kondensat. Mots-
varande apparat signalerar en störning. Åtgär-
das denna inte kan apparaten skadas. (3° mots-
varar en lutning på ca 50 mm per meter rör-
längd.)

• Sätt fast rökkanalen i skorstenen (1, se bild 6.24) och 
förslut anslutningspunkterna lufttätt. 

• Bestäm var luftrörets utgång ska vara i väggen (2, se 
bild 6.24) och borra ett hål vid denna position.

• Sätt fast luftröret i borrhålet.

h Information
Luftröret måste sticka ut minst 3 cm ur väggen 
för fastsättning av vindskyddet.

• Fäst luftröret med murbruk och låt murbruket 
hårdna!

• Montera vindskyddet (3, se bild 6.24) på luftröret.
• Montera upphängningsanordningen och installera ap-

paraten (4, se bild 6.24) (se motsvarande installations-
anvisning).

• Sätt fast böjarna (5, se bild 6.24) till luft-/rökgasrören i 
luft-/rökgasskarvanordningens motsvarande anslut-
ningar.
Förväxla inte luft- och rökgassidans anslutningar!

• Viktigt: Montera ett skarvelement mellan böjarna och 
förlängningarna.
Dessa byggnadsdelar fungerar som skarvar vid ett 
eventuellt demontage. Montera minst en avståndshål-
lare per meter förlängning.

• Montera de nödvändiga förlängningarna (6, se 
bild 6.24). De maximalt tillåtna längderna hittar du i 
tab. 6.2.

h Information
De vågräta delarna monteras genom att de 
enskilda delarna placeras i varandra (ingen 
skruvkoppling).
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Bild 6.24  Förbränningslufttillförsel från fasaden
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