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1 Säkerhet

1.1 Åtgärdsrelaterade
varningsanmärkningar

Klassificering av handlingsrelaterade var-
ningar
De handlingsrelaterade varningarna är klassi-
ficerade med varningssymboler och signalord
enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara:

Varningssymboler och signalord
Fara!
omedelbar livsfara eller fara för all-
varliga personskador

Fara!
Livsfara på grund av elektrisk stöt

Varning!
Fara för lättare personskador

Se upp!
Risk för skador på föremål eller miljö

1.2 Kvalifikationskrav för personal

Denna anvisning riktar sig till professionella
installatörer.

1.2.1 Auktoriserad installatör

Installation, montering och demontering, drift-
sättning, underhåll, reparation och urdrifttag-
ning av Vaillants produkter och tillbehör får
endast utföras av auktoriserad installatör.

Anmärkning
Alla installatörer är specialutbildade
för specifika uppgifter. Endast instal-
latörer med rätt kvalifikationer får ut-
föra arbeten på apparaterna.

Installatörerna måste följa alla gällande rikt-
linjer, normer, lagar och andra föreskrifter vid
arbetet.

1.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

1.3.1 Livsfara pga. felaktig montering

Vid felaktig montering kan avgaser läcka ut.

Den lokala sotaren ska genomföra brandbe-
siktning och ansvarar för att installationen är
korrekt utförd.

▶ Har du frågor vänder du dig till oss eller till
sotaren.

1.3.2 Förgiftningsrisk genom läckande
avgaser

Om avgasledningen monteras felaktigt kan
avgaser läcka ut.

▶ Kontrollera att luft-/avgaskanalerna sitter
fast ordentligt och att de är täta innan pro-
dukten tas i drift.

Avgasledningen kan skadas genom oförutse-
bar yttre inverkan.

▶ Kontrollera avgassystemet i samband med
det årliga underhållet beträffande:
– yttre defekter som sprödhet och skador
– felfria rörförbindningar och fastsätt-

ningar

1.3.3 Livsfara genom läckor i avgasväg

Otäta rör och skadade tätningar kan leda till
att avgaser läcker ut. Mineralbaserade fetter
kan skada tätningarna.

▶ Transportera rören endast i originalför-
packningen till monteringsstället.

▶ Värm rören innan monteringen börjar om
temperaturen är under 0 °C.

▶ Använd endast avgasrör av samma mate-
rial när avgassystemet monteras.

▶ Montera aldrig rör som är skadade.
▶ Skjut alltid in rören till anslag i muffen när

de sätts ihop.
▶ Korta av avgasrören vinkelrätt mot den

blanka sidan till rätt längd.

5 mm

15°

▶ Grada och fasa av rören innan de monte-
ras så att tätningarna inte skadas och ta
bort spånen.
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▶ Använd aldrig mineralbaserade fetter för
monteringen.

▶ Underlätta monteringen med det medföl-
jande monteringsfettet.

1

2

▶ Det är mycket viktigt att tätningarna är
rätt placerade när avgasrören monteras.
Tätningsläppen ska vara riktad inåt (1),
inte utåt (2).

▶ Montera aldrig tätningar som är skadade.

Murbruksrester, spån osv. i luft-/avgaska-
nalerna kan hindra avgaserna. Avgaser kan
läcka ut i rummet.

▶ Ta bort murbruksrester, spån osv från luft-
/avgaskanalerna efter monteringen.

Om avgaskanalen belastas kan avgasled-
ningen skadas och leda till att avgaser läcker
ut.

▶ Belasta inte avgaskanalen.

Avgasledningen kan förstöras av mekaniska
stötar. Avgaser kan läcka ut.

▶ Dra aldrig avgasledningen i områden med
risk för mekaniska stötar. Avgasledningen
kan även skyddas av skyddsanordningar
som anordnas på monteringsplatsen.

Kondensvatten som blir stående i avgasled-
ningen kan skada tätningarna.

▶ Se till att vågräta avgasrör får lutning när
de dras.

– Lutning mot pannan: 3°

Anmärkning
3° motsvarar en lutning på ca
50 mm per meter rörlängd.

Anmärkning
Försäkra dig om att det inte finns
något ställe där kondensat kan
samlas och bli stående.

Förlängningsdelar som inte är fastsatta i väg-
gar eller tak kan böjas och lossna på grund
av värmeutvidgning.

▶ Sätt fast varje förlängningsdel med en rör-
klämma i väggen eller taket.

▶ Använd helst originalrörklämmor ur pro-
duktprogrammet.
– Avståndet mellan två rörklämmor får

högst vara lika med förlängningsdelens
längd.

Gäller vid: Avgasledning ⌀ 110 mm

Avgasledningen utvidgas vid uppvärmning.
Om rörens utvidgning hindras kan rören gå
sönder och avgaser läcka ut.

▶ Sätt fast varje rörklämma med ett skruvstift
eller en gängstång M8/M10 i väggen eller
taket. Därmed får fastsättningen tillräcklig
elasticitet när rören vidgas på grund av
värmen.

▶ Sätt fast rörklämmorna med skruvstift eller
gängstång.

▶ Montera en fästklämma per förlängnings-
del direkt bredvid muffen.

▶ Montera efter varje 87°-böj ytterligare en
klämma (1) på förlängningsdelen.
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1

▶ Montera efter varje 45°-böj ytterligare en
klämma på förlängningsdelen.

Gäller vid: Luft-/avgasledning koncentrisk
⌀ 110/160 mm

2

1

▶ Säkra var och en luftrörets fogar med två
fästskruvar.

▶ Borra ett hål på 3 mm genom luftrörets
muff och sätt i en fästskruv.

1.3.4 Livsfara vid utläckande avgaser
orsakade av undertryck

Vid rumsluftsberoende drift får produkten
inte ställas upp i rum där luften sugs upp av
ventilationsanordningar (t.ex. fläktar, fläkt-
kåpor, torkskåp med luftutsugning). Dessa
anordningar skapar ett undertryck i rummet.
Genom undertrycket kan avgaser från myn-
ningen sugas in i rummet genom mellanrum-

met mellan avgasledningen och schaktet.
Produkten får då köras rumsluftsberoende
endast om det inte är möjligt att köra produk-
ten och ventilationsanordningen samtidigt.

▶ Montera Vaillanttillbehöret multifunktions-
modul VR 40 för ömsesidig låsning av ven-
tilationsanordningen och produkten (arti-
kelnr 0020017744).

1.3.5 Livsfara genom läckande avgaser ur
öppningar i luft-/avgaskanalerna

Alla öppningar i luft-/avgaskanalerna som kan
öppnas för inspektion måste vara stängda
före idrifttagningen och under drift.

▶ Öppningarna i luft-/avgaskanalerna får
endast öppnas av en fackman.

1.3.6 Kvävningsrisk pga. bristfällig
ventilation

Om rummet där systemet finns saknar venti-
lation föreligger kvävningsrisk.

▶ Se till att rummet har tillräcklig ventilation.
▶ Montera en ventil som leder in utomhusluft

till rummet där systemet används.
– Öppningens inre area: ≥ 150 cm²

1.3.7 Livsfara vid utläckande avgaser
orsakade av undertryck

Gäller vid: Rumsluftberoende drift

Genom alltför högt undertryck kan avgaser
från mynningen sugas in i rummet genom
mellanrummet mellan avgasledningen och
schaktet.

▶ Montera en ventil som leder in utomhusluft
till rummet där systemet används.
– Inre area för den öppning som leder ut-

omhus vid sammanlagd nominell vär-
meeffekt på upp till 50 kW: ≥ 150 cm²

– För varje extra kilowatt över 50 kW i
sammanlagd nominell värmeeffekt ska
du lägga till 2 cm2 till de ursprungliga
150 cm2.

– Det nödvändiga tvärsnittet får maximalt
delas upp på två öppningar.

– Förbränningsluftledningar som leder ut-
omhus måste vara placerade på samma
ställen som avgasledningar.
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1.3.8 Brandfara om avgassystemet
saknar åskskydd

▶ Se till att luft-/avgassystemet ansluts till
byggnadens åskskydd om sådant finns.

▶ Anslut den lodräta avgasledning av rostfritt
stål till åskledarsystemet.

1.3.9 Risk för olyckor genom snöras från
tak

Om luft-/avgaskanalerna är dragna genom yt-
tertaket kan vattenångan i avgaserna orsaka
isbildning på taket vid ogynnsamma väderför-
hållanden.

▶ Se därför till att byggnaden har skydd som
hindrar att isen rasar ner från taket.

▶ Montera snörasgaller vid behov.

1.3.10 Korrosionsrisk i avgassystemet

Sprayer, lösnings- och rengöringsmedel,
färger och lim kan innehålla ämnen som i
ogynnsamma fall kan leda till korrosion i av-
gassystemet.

▶ Se till att hålla förbränningsluften till pro-
dukten fri från ämnen som innehåller kemi-
kalier som t.ex. fluor, klor eller svavel.

▶ Använd endast delar från Vaillant när av-
gaskanalen monteras.

1.3.11 Materiella skador orsakade av
felaktig användning och/eller
olämpliga verktyg

Felaktig användning och/eller olämpliga verk-
tyg kan orsaka materiella skador.

▶ Använd passande U-nyckel för att dra åt
eller lossa skruvförband.

▶ Använd aldrig rörtänger eller förlängningar
osv.

1.3.12 Brandfara genom för litet avstånd

▶ Om avgassystemet inte är koncentrisk
bör du säkerställa att avgasledningen har
minst 5 cm avstånd till brännbara kompo-
nenter utanför schaktet.

1.3.13 Skorstenar som tidigare använts
till pannor för fast bränsle ska
kontrolleras och rengöras

Innan avgasledningen monteras rekommen-
derar vi att en sotare kontrollerar och rengör
skorstenar som tidigare lett bort avgaser från

pannor som eldats med annat bränsle och
som nu ska användas för tillförsel av förbrän-
ningsluft. Om det inte går att kontrollera eller
rengöra skorstenen ordentligt (t.ex. på grund
av konstruktionen) kan man

– använda en separat lufttillförsel eller
– låta lufttillförseln ske via rumsluften.

1.3.14 Korrosionsrisk vid skorstenar som
tidigare använts med oljepannor

Skorstenar som tidigare har lett ut avgaser
från oljepannor ska inte användas för förbrän-
ningslufttillförsel.

Förbränningsluften kan förorenas av kemiska
avlagringar vilket leder till korrosion i produk-
ten.

1.3.15 Fuktskador genom felaktigt
monteringsläge för inspektions-T-
stycket

Felaktigt monteringsläge leder till att konden-
svatten läcker vid underhållslocket, vilket kan
leda till korrosionsskador.

▶ Montera inspektions-T-stycket enligt bil-
den.

1.3.16 Produktskador orsakade av
intilliggande ventilationskanal

1 m1 m

3 m

H › 0   

Från ventilationskanaler kommer det myc-
ket fuktig utblåsluft. Denna kan komma att
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kondenseras i luftröret och orsaka produkt-
skador.

▶ Iakttag minimiavstånd enligt bilden.

1.3.17 Risk för skador på byggnaden om
enheten drivs med rumsluft

Om enheten drivs med rumsluft kan även
små avgasläckor leda till att schaktet blir fuk-
tigt. Schaktet måste därför ventileras så att
eventuella avgasläckors hela volym förs ut.

▶ Montera en tillräckligt stor tillluftsöppning
vid schaktets nedre ände.
– Öppningens area: ≥ 140 cm²

1.3.18 Skador på produkten och
avgassystemet orsakade av annat
angränsande avgassystem

Om avgasledningens mynning för en produkt
med ej rumsluftsberoende drift gränsar direkt
till ett annat avgassystem kan avgaser eller
smutspartiklar sugas in. Insugna avgaser
eller smutspartiklar kan skada produkten eller
leda till störningar.

▶ Höj det andra avgassystemet med ett
lämpligt överstycke.

2

2
 D

h

Dh

1

Överstyckets höjd anpassas efter det andra
avgassystemets diameter och monteringen
ska utföras enligt bilden.

Om det andra avgassystemet inte kan höjas
måste produkten drivas rumsluftsberoende.

Anmärkning
Överstycken för höjning av avgassy-
stem säljs av olika företag som distri-
buerar skorstensprodukter.

Om det intilliggande avgassystemet ska vara
sotbrandsäkert kan avgasledningens myn-
ning skadas genom påverkan från den intillig-
gande skorstenen (skorstenar är sotbrands-
säkra avgassystem avsedda för eldstäder
med fast bränsle).

Mynningen måste då designas enligt något
av följande tre utföranden. Väggtjockleken
mellan schakten måste också vara minst
115 mm.

2

1 
m

1

1 Skorstensrör 2 Rökgas

Skorstenen måste höjas med hjälp av en sot-
brandsäker förlängningsdel, så att skorstenen
skjuter upp minst 1 meter högre än PP-av-
gasledningen.
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0
,4

 m

2
 

Dh

D
h

Avgasledningens mynning ska byggas av
icke brännbara delar cirka 0,4 m nedanför
schaktets mynning.

Skorstenen ska höjas enligt bilden.

0
,4

 m

Avgasledningens mynning ska byggas av
icke brännbara delar cirka 0,4 m nedanför
schaktets mynning

Produkten ska köras rumsluftsberoende.

1.4 Avsedd användning

1.4.1 Avsedd användning av Vaillants
luft-/avgassystem

Vaillants luft-/avgassystem har tillverkats
enligt teknikens senaste rön och vedertagna
säkerhetstekniska regler. Vid felaktig eller
icke avsedd användning kan det ändå uppstå
faror för användarens eller tredje persons
liv och hälsa, samt funktionsstörningar eller
skador på produkten eller på annan materiell
egendom.

De luft-/avgassystem från Vaillant som
nämns i denna anvisning får endast använ-

das tillsammans med de produkttyper som
nämns i denna anvisning.

All användning utom sådan som beskrivs i
dessa anvisningar eller som utgår från sådan
gäller som ej avsedd användning.

Avsedd användning innefattar:

– att bifogade driftsÂ-, installations- och un-
derhållsanvisningar för Vaillant-produkten
och anläggningens övriga komponenter
följs

– att installation och montering sker i enlig-
het med produktens och systemets god-
kännande

– att alla besiktnings- och underhållsvillkor
som anges i anvisningarna uppfylls.

1.4.2 CE-certifiering

Produkterna är certifierade enligt EG-gas-
apparatdirektivet 2009/142/EG som värme-
pannesystem med tillhörande avgassystem.
Monteringsanvisningen ingår i certifieringen
och citeras i typprovningscertifikatet. Följs
anvisningarna i denna monteringsanvisning
garanterar det korrekt användning via pro-
dukter för luft-/avgaskanaler med Vaillant-
artikelnummer. Används inte de certifierade
elementen för Vaillants luft-/avgaskanaler vid
installation av produkterna upphör produk-
tens CE-överensstämmelse att gälla. Därför
rekommenderar vi starkt att Vaillants luft-/av-
gassystem monteras.

1.5 Föreskrifter (direktiv, lagar, normer)

Genom att anlita en auktoriserad installatör
blir man försäkrad om att alla, vid installa-
tionstillfället gällande föreskrifter, regler och
direktiv efterföljs.

Bland föerskrifter, regler och direktiv vill vi,
bland annat, hänvisa till:

– EGN
– Boverkets regler
– Gasdistributörens direktiv
– Eldistributörens direktiv
– Räddningsverket
– Arbetsmiljöverket
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2 Hänvisningar till dokumentation

2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation

För installatörer:

– Installationsanvisning för den installerade produkten från
Vaillant.

2.2 Förvaring av dokumentation

▶ Lämna över denna anvisning och all övrig dokumentation
till användaren.

Användaren ska spara anvisningarna för framtida bruk.

2.3 Bruksanvisningens giltighet

Denna anvisning gäller endast för de värmeapparater från
Vaillant som anges i den övriga dokumentationen, och kallas
fortsättningsvis för "produkt".

3 Systemöversikt

3.1 Monteringsmöjligheter

▶ Se maximala rörlängder och nödvändiga schakttvärsnitt-
sareor i kapitlet Systemvillkor.

3.1.1 Lodrät takgenomföring

Anmärkning

Se maximala rörlängder och nödvändiga schakt-
tvärsnittsareor i kapitlet Systemvillkor.

1. Montera takgenomföring (exempel: sluttande tak)
(→ Sida 26)

3.1.2 Schaktanslutning till flexibel eller fast
avgasledning med förbränningsluft från
schaktet

1. Montera skena och stödböj (→ Sida 20)

2. Montera fast avgasledning (→ Sida 21)

3. Montera flexibel avgasledning DN 100 (→ Sida 22)

4. Montera vågrät avgasledning ⌀ 110/160 mm
(→ Sida 33)

3.1.3 Schaktanslutning till flexibel avgasledning,
rumsluftsberoende

1. Montera skena och stödböj (→ Sida 20)

2. Montera fast avgasledning (→ Sida 21)

3. Montera flexibel avgasledning DN 100 (→ Sida 22)

4. Montera vågrät avgasledning ⌀ 110/160 mm
(→ Sida 33)
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3.1.4 Schaktanslutning till flexibel eller styv
avgasledning med förbränningsluft genom
ytterväggen

1. Montera skena och stödböj (→ Sida 20)

2. Montera fast avgasledning (→ Sida 21)

3. Montera flexibel avgasledning DN 100 (→ Sida 22)

4. Montera förbränningslufttillförsel (→ Sida 27)

3.1.5 Schaktanslutning till avgasrör,
rumsluftsberoende

1. Montera fast avgasledning (→ Sida 21)

2. Montera vågrät avgasledning ⌀ 110 mm (→ Sida 33)

3.1.6 Koncentrisk anslutning till avgasledning på
ytterväggen

1. Montera avgasterminal på fasad (→ Sida 29)

2. Montera vågrät avgasledning ⌀ 110/160 mm
(→ Sida 33)

3.1.7 Koncentrisk vågrät väggenomföring

1. Montera väggenomföring (→ Sida 27)

2. Montera vågrät avgasledning ⌀ 110/160 mm
(→ Sida 33)

3.1.8 Koncentrisk anslutning till lodrätt
schaktsystem

1. Montera anslutning till luft-/avgassystem (→ Sida 19)
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2. Montera vågrät avgasledning ⌀ 110/160 mm
(→ Sida 33)
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4 Certifierade luft-/avgassystem och komponenter

4.1 Systemöversikt ⌀ 110/160 mm

Art.- Nr Luft-/avgassystem Spalt (se tabellen Kom-
ponenter)

0020106371

0020106372

Lodrät takgenomföring (svart, RAL 9005)

Lodrät takgenomföring (röd, RAL 8023)

A

0020106373 Vågrät vägg-/takgenomföring B

0020106374 Koncentrisk anslutning till avgasledning i schakt, ej rumsluftsberoende C

0020106374 med
0020145585

Koncentrisk anslutning till avgasledning i schakt, rumsluftsberoende

0020106374 med
0020106393

Koncentrisk anslutning till flexibel avgasledning i schakt, ej rumsluftsberoende D

0020145578 med
0020106393

Koncentrisk anslutning till flexibel avgasledning i schakt, ej rumsluftsberoende
och med lufttillförsel genom ytterväggen

0020106374 med
0020145585 och
0020106393

Koncentrisk anslutning till flexibel avgasledning i schakt, rumsluftsberoende

0020145578 Koncentrisk anslutning till avgasledning i schakt, ej rumsluftsberoende och med
lufttillförsel genom ytterväggen

E

0020106375 Anslutning till avgasledning, koncentrisk, för placering på ytterväggen F

0020106383 med
0020106376

Anslutning till luft-/avgassystem (LAS) G

0020106388 Böj ⌀ 110 mm, PP, med stödkonsol H

4.2 Komponenter ⌀ 110/160 mm

I följande tabell visas vilka luft-/avgassystem som är tillåtna enligt systemets certifiering, och även dessas certifierade kompo-
nenter.

Artikelnum-
mer

A B C D E F G H

Förlängningsrör, koncentriska
0,5 m, ⌀ 110/160 mm, PP

0020106376 X X X X X X X

Förlängningsrör, koncentriska
1,0 m, ⌀ 110/160 mm, PP

0020106377 X X X X X X X

Förlängningsrör, koncentriska
2,0 m, ⌀ 110/160 mm, PP

0020106378 X X X X X X X

Böjar 45°, koncentriska (2 st.),
⌀ 110/160 mm, PP

0020106379 X X X X X X

Böjar 87°, koncentriska
⌀ 110/160 mm, PP

0020106380 X X X X X X X

Upphängningsbyglar med
skruvar och plugg (5 st.),
⌀ 160 mm

0020106381 X X X X X X X

Inspektionsöppning, koncent-
risk, ⌀ 110/160 mm, PP

0020106382 X X X X X X X

Inspektions-T-stycke 87° (eller
inspektionsböj), koncentrisk,
⌀ 110/160 mm, PP

0020106383 X X X X X X X

Förlängningsrör, koncentriska
0,5 m, ⌀ 110 mm, PP

0020106384 X X X

Förlängningsrör, koncentriska
1,0 m, ⌀ 110 mm, PP

0020106385 X X X

Förlängningsrör, koncentriska
2,0 m, ⌀ 110 mm, PP

0020106386 X X X

Förlängningsrör med inspek-
tionsöppning, ⌀ 110 mm, PP

0020106387 X X X

Böj 15°, ⌀ 110 mm, PP 0020106389 X X X
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Artikelnum-
mer

A B C D E F G H

Böj 30°, ⌀ 110 mm, PP 0020106390 X X X

Böj 45°, ⌀ 110 mm, PP 0020106391 X X X

Inspektions-T-stycke 87°,
⌀ 110 mm, PP

0020106392 X

Avståndshållare, (10 x),
för schakt 40 cm x 40 cm
⌀ 110 mm

0020106394 X X X

Avståndshållare för avgasrör
⌀ 110 mm, PP

0020106395 X

Inre terminalfläns, ⌀ 110 mm 0020106396 X

Skorstenstopp i plast,
⌀ 110 mm

0020106397 X X X

Skorstenstopp i rostfritt stål,
⌀ 110 mm

0020106398 X X X

Rörbärare (50–90 mm avstånd
inställbart), rostfritt stål

0020106400 X

Förlängd rörbärare
(90–175 mm avstånd
inställbart), rostfritt stål

0020106401 X

fFörlängningsrör 0,5 m för fa-
sad, koncentrisk, PP invändigt,
rostfritt stål utvändigt

0020106402 X

Förlängningsrör 1,0 m för fa-
sad, koncentrisk, PP invändigt,
rostfritt stål utvändigt

0020106403 X

Böj 45° för fasad (2 x), kon-
centrisk, PP invändigt, rostfritt
stål utvändigt

0020106405 X

Böj 30° för fasad (2 x), kon-
centrisk, PP invändigt, rostfritt
stål utvändigt

0020106406 X

Inspektionsdel för fasad, kon-
centrisk, PP invändigt, rostfritt
stål utvändigt

0020106407 X

Takgenomföring koncentrisk,
1000 mm med regnkrage,
⌀ 110/160 mm

0020106408 X

Spännband för ⌀ 110/160 mm
i rostfritt stål

0020143394 X

Övergångsstycke för stödböj
⌀ 110 mm på insticksänden
⌀ 100 mm

0020106393 X

Flexibel avgasslang, rulle på
7,5 m

0020004961 X

Flexibel avgasslang, rulle på
15 m

303520 X

Flexibel avgasslang, rulle på
25 m

0020146336 X

Inspektionselement 303517 X

Monteringssats (monterings-
stift och lina)

303519 X

Anslutningsdel 303518 X

Avståndshållare (7 x) 0020052281 X

Grundanslutningssats för
schaktinstallation med schakt-
kåpa, PP

303516 X
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Artikelnum-
mer

A B C D E F G H

Lutande takpanna 25°–50°,
flexibel, svart (RAL 9005)

0020106409 X X

Taktäckning 25°-50°, flexibel,
röd (RAL 8023)

0020106410 X X

Taktäckning för plant tak 0020106411 X X
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5 Systemvillkor

5.1 Maximala rörlängder

ecoTEC plus

Element Artikelnum-
mer

Maximala rörläng-
der

VC DK 806/5‑5 VC DK 1006/5‑5 VC DK 1206/5‑5

Lodrät takgenomföring 0020106371

0020106372

Max. koncentrisk
rörlängd

24,0 m

plus 2 böjar 87°

20,0 m

plus 2 böjar 87°

11,0 m

plus 2 böjar 87°

Om ytterligare böjar placeras i avgassystemet minskar den
maximala rörlängden enligt följande:

– Varje 87°-böj: 1,5 m

– Varje 45°-böj: 1,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 2,5 m

Vågrät avgasterminal 0020106373 Max. koncentrisk
rörlängd

22,0 m

plus 1 böj 87°

18,0 m

plus 1 böj 87°

9,0 m

plus 1 böj 87°

Om ytterligare böjar placeras i avgassystemet minskar den
maximala rörlängden enligt följande:

– Varje 87°-böj: 1,5 m

– Varje 45°-böj: 1,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 2,5 m

Anslutning till luft-/avgassy-
stem

0020106383

0020106376

Max. koncentrisk
rörlängd

(vågrät del)

4,0 m

plus 3 böjar 87°

Följ skorstenstillverkarens anvisningar!

Välj en skorsten med dimensioner enligt tillverkarens rekom-
mendationer!

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (rumsluftsbero-
ende):

⌀ 110 mm (fast) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 170 mm

– Fyrkantigt: 150 x 150 mm

0020106374

0020145585

Max. koncentrisk
rörlängd

(vågrät del)

3,0 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

3,0 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

2,0 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

Max. rörlängd
⌀ 110 mm i schaktet

50,0 m 50,0 m 29,0 m

Därav vardera max. 5 m i kall zon.

Om ytterligare förlängningsrör/böjar placeras i avgassyste-
mets vågräta del minskar den maximala längden i schaktet
enligt följande:

– Varje 87°-böj 6,0 m

– Varje 45°-böj 4,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 8,0 m

– Varje 1 m-förlängningsdel: 4,0 m

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (rumsluftsbero-
ende):

⌀ 100 mm (flexibel) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 180 mm

– Fyrkantigt: 160 x 160 mm

0020106374

0020145585

Max. koncentrisk
rörlängd

(vågrät del)

6,0

plus 1 böj 87° och
stödböj

6,0

plus 1 böj 87° och
stödböj

2,0

plus 1 böj 87° och
stödböj

Max. rörlängd
⌀ 100 mm i schaktet

30,0 m 30,0 m 26,0 m

Därav vardera max. 5 m i kall zon.

Om ytterligare rörlängningsrör/böjar placeras i avgassyste-
mets vågräta del minskar den maximala rörlängden i den
vågräta delen enligt följande:

– Varje 87°-böj: 1,5 m

– Varje 45°-böj: 1,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 2,5 m

Om ytterligare förlängningsrör/böjar placeras i avgassyste-
mets vågräta del minskar den maximala längden i schaktet
enligt följande:

– Varje 87°-böj 6,0 m

– Varje 45°-böj 4,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 8,0 m

– Varje 1 m-förlängningsrör: 4,0 m
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ecoTEC plus

Element Artikelnum-
mer

Maximala rörläng-
der

VC DK 806/5‑5 VC DK 1006/5‑5 VC DK 1206/5‑5

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (ej rumsluftsbero-
ende tillsammans med separat
lufttillförsel):

⌀ 110 mm (fast) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 170 mm

– Fyrkantigt: 150 x 150 mm

0020106374

0020145578

Max. total rörlängd

(koncentrisk del och
avgasledning
⌀ 110 mm i
schaktet)

50,0 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

50,0 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

32,0 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

Om ytterligare böjar placeras i avgassystemet minskar den
maximala rörlängden enligt följande:

– Varje 87°-böj: 1,2 m

– Varje 45°-böj: 0,6 m

– Varje inspektions-T-stycke: 2 m

Separat lufttillförsel Max. rörlängd
tilluftsledning

⌀ 110/160 mm

5,0 m

plus 1 böj 87° och stödböj

Om ytterligare förlängningsrör/böjar placeras i tilluftsledningen
minskar den maximala tilluftsrörlängden alternativt den totala
avgasrörslängden enligt följande:

– Varje 87°-böj: 1,2 m

– Varje 45°-böj: 0,6 m

– Varje inspektions-T-stycke: 2 m

– Varje 1 m-förlängningsdel: 1,2 m

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (ej rumsluftsbero-
ende tillsammans med separat
lufttillförsel):

⌀ 100 mm (flexibel) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 180 mm

– Fyrkantigt: 160 x 160 mm

0020106374 Max. koncentrisk
rörlängd

(vågrät del)

2,0 m

plus 1 böj 87° och stödböj

Max. rörlängd
⌀ 100 mm i schaktet

29,0 m 25,0 m 15,0 m

Därav vardera max. 5 m i kall zon.

Om ytterligare böjar placeras i avgassystemets vågräta del
minskar den maximala längden i schaktet enligt följande:

– Varje 87°-böj: 1,2 m

– Varje 45°-böj: 0,6 m

– Varje inspektions-T-stycke: 2 m

Separat lufttillförsel Max. rörlängd
tilluftsledning

⌀ 110/160 mm

5,0 m

plus 1 böj 87°

Om ytterligare förlängningsrör/böjar placeras i tilluftsledningen
minskar den maximala tilluftsrörlängden alternativt den totala
avgasrörslängden enligt följande:

– Varje 87°-böj: 1,5 m

– Varje 45°-böj: 1,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 2 m

– Varje 1 m-förlängningsdel: 1 m

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (ej rumsluftsbero-
ende):

⌀ 110 mm (fast) i schaktet

⌀ 100 mm (flexibel) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 155 mm

– Fyrkantigt: 140 x 140 mm

0020106374 Max. total rörlängd

(koncentrisk del och
avgasledning i

schaktet)

⌀ 110 mm: 17,0 m

⌀ 100 mm: 9,5 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

⌀ 110 mm: 13,0 m

⌀ 100 mm: 7,5 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

⌀ 110 mm: 7,5 m

⌀ 100 mm: 4,5 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

Om ytterligare böjar placeras i avgassystemet minskar den
maximala rörlängden enligt följande:

– Varje 87°-böj: 1,5 m

– Varje 45°-böj: 1,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 2,5 m

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (ej rumsluftsbero-
ende):

⌀ 110 mm (fast) i schaktet

⌀ 100 mm (flexibel) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 170 mm

– Fyrkantigt: 150 x 150 mm

0020106374 Max. koncentrisk
rörlängd

(vågrät del)

2,0 m

plus 1 böj 87° och stödböj

Max. rörlängd i
schaktet

⌀ 110 mm: 34,0 m

⌀ 100 mm: 24,0 m

⌀ 110 mm: 25,0 m

⌀ 100 mm: 18,0 m

⌀ 110 mm: 13,0 m

⌀ 100 mm: 9,0 m
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ecoTEC plus

Element Artikelnum-
mer

Maximala rörläng-
der

VC DK 806/5‑5 VC DK 1006/5‑5 VC DK 1206/5‑5

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (ej rumsluftsbero-
ende):

⌀ 110 mm (fast) i schaktet

⌀ 100 mm (flexibel) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 170 mm

– Fyrkantigt: 150 x 150 mm

0020106374 Max. rörlängd i
schaktet

Om ytterligare förlängningsrör/böjar placeras i avgassyste-
mets vågräta del minskar den maximala längden i schaktet
enligt följande:

– Varje 87°-böj: 2,0 m

– Varje 45°-böj: 1,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 3,0 m

– Varje 1 m-förlängningsrör: 1,0 m

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (ej rumsluftsbero-
ende):

⌀ 110 mm (fast) i schaktet

⌀ 100 mm (flexibel) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 180 mm

– Fyrkantigt: 160 x 160 mm

0020106374 Max. koncentrisk
rörlängd

(vågrät del)

2,0 m

plus 1 böj 87° och stödböj

Max. rörlängd i
schaktet

⌀ 110 mm: 45,0 m

⌀ 100 mm: 30,0 m

⌀ 110 mm: 34,0 m

⌀ 100 mm: 27,0 m

⌀ 110 mm: 18,0 m

⌀ 100 mm: 14,0 m

Om ytterligare förlängningsrör/böjar placeras i avgassyste-
mets vågräta del minskar den maximala längden i schaktet
enligt följande:

– Varje 87°-böj: 3,0 m

– Varje 45°-böj: 2,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 4,0 m

– Varje 1 m-förlängningsrör: 2,0 m

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (ej rumsluftsbero-
ende):

⌀ 110 mm (fast) i schaktet

⌀ 100 mm (flexibel) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 190 mm

– Fyrkantigt: 170 x 170 mm

0020106374 Max. koncentrisk
rörlängd

(vågrät del)

2,0 m

plus 1 böj 87° och stödböj

Max. rörlängd i
schaktet

⌀ 110 mm: 50,0 m

⌀ 100 mm: 30,0 m

⌀ 110 mm: 42,0 m

⌀ 100 mm: 30,0 m

⌀ 110 mm: 25 m

⌀ 110 mm: 18,5 m

Om ytterligare förlängningsrör/böjar placeras i avgassyste-
mets vågräta del minskar den maximala längden i schaktet
enligt följande:

– Varje 87°-böj: 4,0 m

– Varje 45°-böj: 3,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 5,0 m

– Varje 1 m-förlängningsrör: 3,0 m

⌀ 110 mm (fast) i schaktet

⌀ 100 mm (flexibel) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (ej rumsluftsbero-
ende):

– Runt: 200 mm

– Fyrkantigt: 180 x 180 mm

0020106374 Max. koncentrisk
rörlängd

(vågrät del)

2,0 m

plus 1 böj 87° och stödböj

Max. rörlängd i
schaktet

⌀ 110 mm: 50,0 m

⌀ 100 mm: 30,0 m

⌀ 110 mm: 48,0 m

⌀ 100 mm: 30,0 m

⌀ 110 mm: 27,0 m

⌀ 100 mm: 22,0 m

Om ytterligare förlängningsrör/böjar placeras i avgassyste-
mets vågräta del minskar den maximala längden i schaktet
enligt följande:

– Varje 87°-böj: 4,0 m

– Varje 45°-böj: 3,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 5,0 m

– Varje 1 m-förlängningsrör: 3,0 m

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (ej rumsluftsbero-
ende):

⌀ 110 mm (fast) i schaktet

⌀ 100 mm (flexibel) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 210 mm

– Fyrkantigt: 190 x 190 mm

0020106374 Max. koncentrisk
rörlängd

(vågrät del)

2,0 m

plus 1 böj 87° och stödböj

Max. rörlängd i
schaktet

⌀ 110 mm: 50,0 m

⌀ 100 mm: 30,0 m

⌀ 110 mm: 50,0 m

⌀ 100 mm: 30,0 m

⌀ 110 mm: 29,0 m

⌀ 100 mm: 24,0 m
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ecoTEC plus

Element Artikelnum-
mer

Maximala rörläng-
der

VC DK 806/5‑5 VC DK 1006/5‑5 VC DK 1206/5‑5

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (ej rumsluftsbero-
ende):

⌀ 110 mm (fast) i schaktet

⌀ 100 mm (flexibel) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 210 mm

– Fyrkantigt: 190 x 190 mm

0020106374 Max. rörlängd i
schaktet

Om ytterligare förlängningsrör/böjar placeras i avgassyste-
mets vågräta del minskar den maximala längden i schaktet
enligt följande:

– Varje 87°-böj 6,0 m

– Varje 45°-böj 4,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 8,0 m

– Varje 1 m-förlängningsrör: 4,0 m

Koncentrisk anslutning till av-
gasledning (ej rumsluftsbero-
ende):

⌀ 110 mm (fast) i schaktet

⌀ 100 mm (flexibel) i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 220 mm

– Fyrkantigt: 200 x 200 mm

0020106374 Max. koncentrisk
rörlängd

(vågrät del)

2,0 m

plus 1 böj 87° och stödböj

Max. rörlängd i
schaktet

⌀ 110 mm: 50,0 m

⌀ 100 mm: 30,0 m

⌀ 110 mm: 50,0 m

⌀ 100 mm: 30,0 m

⌀ 110 mm: 31,0 m

⌀ 100: 26,0 m

Om ytterligare förlängningsrör/böjar placeras i avgassyste-
mets vågräta del minskar den maximala längden i schaktet
enligt följande:

– Varje 87°-böj 6,0 m

– Varje 45°-böj 4,0 m

– Varje inspektions-T-stycke: 8,0 m

– Varje 1 m-förlängningsrör: 4,0 m

Anslutning till avgasledning på
fasad

0020106375 Max. koncentrisk
rörlängd fram till

luftintaget

3,0 m

plus 3 böjar 87°
och stödböj

3,0 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

2,0 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

Om ytterligare förlängningsrör/böjar placeras i avgassyste-
mets koncentriska del minskar avgasledningens maximala
längd på ytterväggen enligt följande:

– Varje 87°-böj: 5,3 m

– Varje 45°-böj: 3,2 m

– Varje inspektions-T-stycke: 8,0 m

– Varje 1 m-förlängningsrör: 3,2 m

Max. rörlängd på
fasad

50,0 m 50,0 m 29,0 m

Om ytterligare böjar placeras i avgasledningen på ytterväg-
gen minskar den maximala längden enligt följande:

– Varje 87°-böj: 1,0 m

– Varje 45°-böj: 0,5 m

Anslutning till avgasledning
(rumsluftsberoende):

⌀ 110 mm i schaktet

Schaktdimensioner, minimum:

– Runt: 170 mm

– Fyrkantigt: 150 x 150 mm

0020106388 Max. total rörlängd

(vågrät
avgasledning och

avgasledning i
schaktet)

50,0 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

50,0 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

40,0 m

plus 1 böj 87° och
stödböj

Därav vardera max. 5 m i kall zon.

Om ytterligare böjar placeras i avgassystemet minskar den
maximala rörlängden enligt följande:

– Varje 87°-böj: 1,0 m

– Varje 45°-böj: 0,5 m

– Varje inspektions-T-stycke: 2,5 m
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5.2 Tekniska egenskaper för luft-/avgassystem
från Vaillant för kondensationspannor

Luft-/avgassystemen från Vaillant har följande tekniska
egenskaper:

Teknisk egenskap Beskrivning

Temperaturtålighet Fastställt för produktens maxi-
mala avgastemperatur.

Täthet Fastställt för produkten för
användning i byggnader och
utomhus

Kondensattålighet För bränslena gas och olja

Korrosionstålighet Fastställt för gas- och ol-
jebrännvärden

Avstånd till brännbara bygg-
material

– Koncentrisk luft-/avgasled-
ning: avstånd ej nödvän-
digt

– Ej koncentrisk avgasled-
ning: 5 cm

Monteringsplats Enligt installationsanvisningen

Brandegenskaper Normalflambar (enligt EN
13501-1 klass E)

Brandmotstånd Ingen:

Ytterrören i det koncentriska
systemet är inte brännbara.
Ett schakt i byggnaden ger
nödvändigt brandmotstånd.

5.3 Krav på schakt för luft-/avgaskanaler

Luft-/avgaskanaler från Vaillant har inget brandmotstånd
(verkansriktning utifrån och utåt).

Om luft-/avgaskanalerna leds via byggnadsdetaljer som krä-
ver brandmotstånd måste man montera ett schakt. Schaktet
måste säkerställa brandmotståndet (verkansriktning utifrån
och utåt) som är nödvändigt för byggnadsdetaljerna som av-
gassystemet leds igenom. Det nödvändiga brandmotståndet
måste uppfylla lämplig klassificering (inkapsling och värmei-
solering) och uppfylla de byggnadstekniska kraven.

Beakta nationella förordningar, föreskrifter och normer.

En befintlig skorsten som har använts för att leda avgaser
uppfyller som regel dessa krav och kan användas som
schakt för luft-/avgaskanalerna.

Schaktets gastäthet måste motsvara provtryckklass N2 enligt
EN 1443. En befintlig skorsten som har använts för att leda
avgaser uppfyller som regel dessa krav och kan användas
som schakt för luftkanalen.

Om schaktet används för förbränningslufttillförsel måste
detta ordnas och speciellt isoleras på ett sådant sätt det inte
kan uppstå fukt på utsidan av schaktet till följd av att kall
förbränningsluft kyler ner detta. En befintlig skorsten som
har använts för att leda avgaser uppfyller som regel dessa
krav och kan utan ytterligare värmeisolering användas som
schakt för förbränningslufttillförsel.

5.4 Dragning av luft-/avgaskanalerna i
byggnader

Luft-/avgaskanalerna ska dras den kortaste vägen mellan
produkten och avgassystemets mynning, och ska vara så
rak som möjligt.

▶ Använd inte flera böjar direkt efter varandra.

Dricksvattenledningar måste av hygieniska skäl skyddas från
uppvärmning.

▶ Dra luft-/avgaskanalerna avskilt från dricksvattenled-
ningar.

Avgaskanalen måste kunna kontrolleras längs hela längden
och vid behov kunna rengöras.

Luft-/avgaskanalerna måste kunna demonteras till låg kost-
nad (inga kostsamma stamarbeten i boendeytor, utan med
fastskruvade inklädnader). I schakt är anordningarna vanligt-
vis enkla att demontera.

5.5 Mynningens placering

Placeringen av avgassystemets mynning måste motsvara de
gällande internationella, nationella och lokala föreskrifterna.

▶ Anordna avgassystemets mynning så att avga-
serna leds bort och fördelas på ett säkert sätt och
så att de hindras från att komma tillbaka i öppningar
(fönster,luftintagsöppningar och balkonger) i byggnaden.

5.6 Avfallshantering av kondensat

Lokala föreskrifter kan fastställa kvaliteten på kondensatet
som får hamna i det offentliga avloppssystemet. I vissa fall
måste en neutraliseringsanordning användas.

▶ Beakta lokala föreskrifter vid utsläpp av kondensat i det
offentliga avloppssystemet.

▶ Använd endast korrosionståliga rörledningsmaterial för
kondensatbortledning.

6 Montering

6.1 Montera anslutning till luft-/avgassystem

Se upp!
Risk för att produkten skadas!

I avgassystemets lodräta del får övertryck
inte förekomma, annars kan det leda till att
brännaren pulserar och produkten skadas.
Produkten är inte avsedd för och heller inte
testad för detta driftsätt.

▶ Utför en funktionskontroll för den lodräta
avgasledningen enligt EN‑13384 och med
hjälp av uppgifterna för avgastemperatur
och avgasmassflöde från produktens in-
stallationsanvisning.

Se upp!
Risk för skador på byggnadens struktur!

Schaktväggens statiska och brandskyddstek-
niska funktion kan påverkas när delar fästs i
den.
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▶ Montera inte fästelement med skruvar,
plugg eller liknande direkt på luft-/avgas-
systemets schaktvägg.

▶ Montera fästelement på ett murat lager
eller vid sidan av väggen.

▶ Följ de anvisningar som tillhandahålls av
luft-/avgassystemets tillverkare.

B
A

A Luft B Avgas

▶ Skapa en anslutning för luft-/avgassystem för rumslufts-
beroende drift.

– Information om produktens anslutningshöjd (inklusive
koppling för luft-/avgaskanaler och inspektions-T-
stycke) hittar du i produktens installationsanvisning.

– Du behöver åtminstone: inspektions-T-stycket 87°
⌀ 110/160 mm (artikelnummer 0020106383) samt
en förlängningsrör ⌀ 110/160 mm (artikelnummer
0020106385).

6.1.1 Montera anslutning till luft-/avgassystem av
keramik

Anmärkning

Luft-/avgassystem av keramik är oftast utrustade
med gummimuffar och har ett röranslag på anslut-
ningen på luftsidan.

1. Ta bort muffen från avgasröret så att avgasröret kan
skjutas in i tätningen.

2. Sätt i luftröret i luft-/avgassystemets muff.

3. Sätt i avgasröret i luft-/avgassystemets avgasmuff. Se
till att avgasröret inte skjuts in längre i avgasschaktet
vid montering av ytterligare delar.

4. Montera den vågräta avgasledningen ⌀ 110/160 mm.
(→ Sida 33)

6.1.2 Montera schaktanslutning på luft-
/avgassystem av metall

Anmärkning

Luft-/avgassystem av metall har cylindriska kopp-
lingar på avgassidan.

1. Sätt dit det koncentriska avgasröret med muff.

2. Om du har ett avgassystem utan muff bör du fästa luft-
röret med murbruk och försegla schaktet.

3. Montera den vågräta avgasledningen ⌀ 110/160 mm.
(→ Sida 33)

6.2 Montera avgasledning i schaktet

6.2.1 Montera skena och stödböj

1. Bestäm monteringsplats.

2. Öppna en tillräckligt stor öppning i schaktet.

Gäller vid: Rumsluftberoende drift

▶ Montera ytterligare en inluftsöppning vid schaktets nedre
ände.

– Öppningens area: ≥ 140 cm²
▶ Montera över öppning ett inluftsgaller, antingen ett som

följer med anslutningssatsen eller ett annat med artikel-
nummer 0020119198 (reservdel)

3. Borra ett hål i den bakre schaktväggen.

– Diameter: 10 mm

4. Fäst stödböjen på skenan så att den sitter mitt i schak-
tet efter montering av avgasledningen.

5. Rikta öppningen i skenans U-profil nedåt för stabilitet.

Anmärkning

Avgasledningen i schaktet kan monteras på
ett stödrör i stället för på skena. Se Montera
stödrör och stödböj (alternativ montering)
(→ Sida 20).

6.2.2 Montera stödrör och stödböj (alternativ
montering)

1

3

2

1. Såga igenom avgasröret (1) vid markeringen (2).

2. Skjut tillbaka den avsågade muffen (3) omvänd på av-
gasröret.

6

5

4

3. Anpassa stödrörets längd mellan schaktbotten och
stödböjen.

4. Montera avståndshållare (5) på stödröret.

5. Sätt stödröret (4) med den avsågade muffen uppåt på
schaktbotten.
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6. Sätt stödböjen (6) på stödröret (4).

6.2.3 Montera fast avgasledning

Efter att du har monterat skenan eller ett stödrör kan du
montera avgasledningen i schaktet.

6.2.3.1 Systemkonstruktion

7

6

9

8

5

3

1

2

4

1 Skena

2 Stödböj

3 Förlängning

4 Avståndshållare

5 Inspektions-T-stycke

6 Avgasrör svart

7 Schakthuv PP

8 Avgasrör i rostfritt stål

9 Schakthuv i rostfritt stål

6.2.3.2 Montera styv avgasledning i schaktet

Se upp!
Risk för materiella skador genom soteld i
närliggande skorsten

Avgasledningen kan komma att skadas ge-
nom värmepåverkan från en angränsande
skorsten (skorstenar är soteldbeständiga av-
gassystem avsedda för eldstäder med fast
bränsle).

▶ Se till att avståndet mellan det inre plast-
röret och schaktets insida är minst 25 mm
i närheten av röret och minst 15 mm i när-
heten av muffen.

1. Efter att du har monterat skenan eller ett stödrör kan du
montera avgasledningen i schaktet.

2. Sätt ihop avståndshållaren.

6

5

3

4

2

1

3. Skjut över avståndshållaren (4) på avgasröret.

– Avstånd mellan avståndshållarna: ≤ 2 m

4. Fäst en lina (6)på den nedre änden av det första avgas-
röret (3).

5. Släpp ner det första avgasröret (3) med en lina (6) tills
nästa avgaselement (5) kan sättas dit.

– Muffsidan på avgasröret måste alltid peka uppåt.

6. Upprepa ihopfogningen av rör tills det nedersta röret
kan sättas in i stödböjen och det översta röret tillåter
montering av skorstenstoppen.

7. Sätt alltid i rören tills de når anslaget i muffen.

8. Om avgasledningen inte kan kontrolleras från schakt-
mynningen bör du på ett lämpligt ställe montera ett in-
spektions-T-stycke.

9. Om omriktning krävs i schaktet bör du använda böjar på
15° eller 30°.

10. Montera ett inspektions-T-stycke efter varje böj, så nära
böjen som möjligt.

11. Ta bort linan från schaktet.

12. Alternativ 1 / 2
▶ Montera skorstenstoppen i plast (PP) på den fasta

avgasledningen. (→ Sida 24)
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12. Alternativ 2 / 2
▶ Montera skorstenstoppen av rostfritt stål.

(→ Sida 24)

6.2.4 Montera flexibel avgasledning DN 100

Efter att du har monterat skenan eller ett stödrör kan du
montera avgasledningen i schaktet.

Se upp!
Risk för materiella skador genom soteld i
närliggande skorsten

Avgasledningen kan komma att skadas ge-
nom värmepåverkan från en angränsande
skorsten (skorstenar är soteldbeständiga av-
gassystem avsedda för eldstäder med fast
bränsle).

▶ Se till att avståndet mellan det inre plast-
röret och schaktets insida är minst 25 mm
i närheten av röret och minst 15 mm i när-
heten av muffen.

6.2.4.1 Leveransomfattning artikelnummer 303516

2 

1 

3 

4 

5 

6 

1 Övergångsstycke ⌀ 80 mm
- ⌀ 100 mm

2 Insticksdel

3 Monteringskors

4 Anslutningsstycke med
muff

5 Schaktöverstycke

6 Mynningsrör

6.2.4.2 Använd anslutnings- och rengöringsdelar

1 2

1 Anslutningsdel 2 Renslucka

1. I stället för att täcka den flexibla avgasledningens hela
längd med ett stycke kan du använda flera mindre styc-
ken och fästa ihop dem med hjälp av anslutningsdelar
(artikelnummer 303518) eller en renslucka (artikelnum-
mer 303517).

2. Förkorta avgasledningen med hjälp av en såg eller an-
nat skärverktyg så att den får rätt längd.

3. Montera tätningen vid den nedersta orörda skåran på
avgasledningen.

Fara!
Förgiftningsrisk genom läckande avgaser!

Kondensvatten som blir stående kan skada
tätningarna.

▶ Följ rengöringsdelens och anslutningsde-
lens (markering) monteringsanvisningar
så att tätningarna inte skadas pga. stå-
ende kondensvatten.

4. Skjut in avgasledningens ände i delen tills det tar stopp.

5. Fäst delen med knäppfästena.
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6.2.4.3 Montera flexibel avgasledning DN 100 i
schakt

10

12

13

8

8

7

7

7

9

6

4
3

2

11

1

5

1 Skorstenstoppens kåpa

2 Mynningsrör

3 Anslutningsstycke

4 Monteringskors

5 Schaktmynning

6 Rengöringsdel

7 Avståndshållare

8 Avgasledning

9 Anslutningsdel

10 Insticksdel

11 Övergångsstycke

12 Stödböj

13 Skena

1. Bestäm den flexibla avgasledningens sammanlagda
längd från schaktets mynning (5) till stödböjen (12).

2. Avgör sedan den sammanlagda längden på ett ungefär.
Lägg till en säkerhetsmarginal enligt förskjutningen:

Gäller vid: Vid rakt schakt

– Förskjutningsmått: ≥ 50 cm

Gäller vid: Vid förskjutet schakt

– Förskjutningsmått: ≥ 70 cm

3. Montera vid behov först anslutnings- (9) och rengöring-
selement (6).

4. Förkorta avgasledningen med hjälp av en såg eller an-
nat skärverktyg så att den får rätt längd.

– Vänta med att förkorta den flexibla avgasledningen
till dess att du fäster avgasledningen vid schaktets
mynning.

5. Montera tätningen vid den nedersta orörda skåran på
avgasledningen.

6. Skjut in avgasledningens nedre ände i insticksdelen tills
det tar stopp.

7. Fäst insticksdelen med knäppfästena.

8. Montera avståndshållaren (7) på avgasledningen.

– Avstånd mellan avståndshållarna: ≤ 2 m

A

B

9. Fäst monteringshjälpen på insticksdelen.

10. För in avgasledningen i schaktet ovanifrån med mon-
teringshjälpens lina först. En person måste finnas vid
schaktets mynning och se till att avgasledningen alltid
är i mitten så att skador undviks. Denna extra person
tar monteringshjälpens lina från produktens uppställ-
ningsplats och drar avgasledningen genom schaktet
med hjälp av monteringshjälpen.

11. När den flexibla avgasledningen är helt införd i schaktet
kan du demontera monteringshjälpen.
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10

11

12

13

12. Sätt i övergångsstycket 100–110 mm (11) med artikel-
nummer 0020106393 i stödböjen.

– Övergångsstycket på 80–100 mm som följer med
satsen med artikelnummer 303516 behövs inte.

13. Stick in insticksdelen (10) på nedre änden av avgasled-
ningen i övergångsstycket (11).

14. Montera den koncentriska schaktanslutningen.

15. Montera skorstenstoppen på den flexibla avgasled-
ningen DN 100. (→ Sida 25)

6.3 Montera schaktändar

6.3.1 Montera skorstenstoppen i plast (PP) på
fast avgasledning

Se upp!
Risk för sakskador genom avgaser eller
smutspartiklar!

Insugna avgaser eller smutspartiklar kan
skada produkten eller leda till störningar.
Om avgasledningens mynning för produkter
med rumsluftsoberoende drift gränsar direkt
till ett annat avgassystem kan avgaser eller
smutspartiklar sugas in.

▶ Höj det andra avgassystemet med ett
lämpligt överstycke.

Se upp!
Risk för skador pga. termisk expansion!

Pga. termisk expansion kan avgasledning av
plast (PP) tidvis höjas med upp till 20 cm!

▶ Se till att det finns tillräckligt med fritt ut-
rymme ovanför avgasledningen.

1

2

3

1. Montera det svarta avgasröret (3) av plast som levere-
ras med skorstenstoppen.

– Det svarta plaströret måste sticka ut minst 300 mm
utanför schaktväggen och sticka in minst 100 mm i
schaktet.

2. Ta bort linan från schaktet.

3. Skjut på skorstenstoppen (2) över det svarta plaströret
(3).

4. Sätt fast skorstenstoppen med pluggar och skruvar i
schaktväggen.

5. Se till att säkra den övre kåpan med luftspalt (1) på
skorstenstoppen (2).

6.3.2 Montera skorstenstopp av rostfritt stål

1

2

3

4

1. Montera avgasröret av rostfritt stål.

– Avgasröret i rostfritt stål måste sticka ut minst
300 mm utanför schaktväggen och sticka in minst
100 mm i schaktet.

2. Ta bort linan från schaktet.

3. Täta mynningens kant med silikon.

4. Skjut på skorstenstoppen(2) över avgasröret i rostfritt
stål (3).

5. Sätt fast skorstenstoppen med pluggar och skruvar i
schaktväggen.

6. Säkra det övre skyddet med ventilation (1) med den
medföljande säkringslinan i en fästskruv.
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7. Säkerställ att det övre skyddet (1) är fastsatt med ving-
skruven (4) på skorstenstoppen (2).

6.3.3 Montera skorstenstopp för flexibel
avgasledning DN 100

2

3

1

4

5

1. Skjut på monteringskorset på schaktväggen (4) via av-
gasledningen (3).

2. Förkorta den flexibla avgasledningen med en såg eller
annat skärverktyg så att mellan 4 och 5 skåror hänger
över monteringskorset.

3. Montera tätningen vid den översta orörda skåran på
avgasledningen.

4. Skjut på anslutningsstycket med muff (2) tills det tar
stopp mot avgasledningen.

5. Fäst anslutningsstycket med knäppfästena.

◁ Avgasledningen hänger i monteringskorset.

6. Sätt i mynningsröret (1) i anslutningsstycket (2).

6

7

5

7. Om mynningsröret står snett bör du sätta fast anslut-
ningsstycket med bygeln på monteringskorset.

Anmärkning

Bygeln ska placeras på den sida som myn-
ningsröret ska riktas åt.

8. Haka i klämhaken (6) på monteringskorset.

9. Sätt på klämhaken på anslutningsstycket (7).

10. Täta mynningens kant (5) med silikon.

8

4

11. Sätt på schaktöverstycket (8) över mynningsröret (4)
och sätt det på schaktet.

h h/2

1

12. Fäst schaktöverstyckets fot med fyra skruvar på myn-
ningens kant.

13. För utjämning av materialets sträckning ska de fyra
flexibla underläggsskivorna användas (obligatoriskt)
(1).

14. Pressa underläggsskivorna till 50 % (h/2).

15. Vid behov kan du kapa ner skorstenstoppensts fot med
hjälp av en såg.
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6.4 Montera lodrät takgenomföring

6.4.1 Montera takgenomföring (exempel:
sluttande tak)

1

2

3
4

5

6

1

3

4

1 Lodrät takgenomföring
(svart eller röd)

2 Universaltakpanna

3 Klämma för taksparre

4 Fläns

5 Skjutstycke

6 Krage för plant tak

1. Vid platt tak bör du använda krage för platt tak (2) i stäl-
let för takpanna för snedtak (6).

2. Använd takpanna för snedtak(2).

3. Ställ in den övre delen av takpannan för snedtak så att
takgenomföringen kan passas in lodrätt.

4. Sätt i den lodräta takgenomföringen (1) uppifrån i tak-
pannan för snedtak (2).

– Regnkragen och snedtakpannans ovandelar ska
passas in i varandra så att det blir regntätt.

5. Rikta in takgenomföringen lodrätt.

6. Fäst taksparreklämman (3) vid en taksparre eller vid
taket.

7. Fyll spalten mellan takgenomföringen och tak- eller
innertakskonstruktionen med värmeisolering.

8. Anslut takgenomföringen till produkten via förlängnings-
delar, böjar och vid behov en avskiljare

9. Skruva fast manschetten (ångspärren) (4) vid taket.

– Använd vid behov silikon för bättre tätning mellan
fläns och tak.

10. Förkorta takgenomföringen vid behov.

– Korta alltid ner ytter- och innerröret till samma mått.

11. Sätt i skjutstycket (5) i takgenomföringen.

12. Förkorta vid behov avgasröret.

13. Sätt fast avgasröret med muffen på takgenomföringens
avgasrör.

14. Skjut in avgasrören i takgenomföringen.

15. Sätt i avgasröret uppifrån i kopplingen för luft-/avgaska-
naler.

16. Dra ut skjutstycket ur takgenomföringen.

17. Sätt i skjutstycket i kopplingens muff för luft-/avgaska-
nalen.

18. Använd vid behov koncentriska förlängningsdelar och
böjar.

19. Säkra varje anslutningspunkt med två fästskruvar.

6.4.2 Montera takgenomföring i rostfritt stål

1

2

4

3

5

1 Takgenomföring av rostfritt
stål

2 Fästklämma

3 Takgenomföringens ytter-
rör

4 Takgenomföringens inner-
rör

5 Anslutningsmuff

1. Om du vill göra takgenomföringen kortare kan du dra
av anslutningsmuffen (5) från det yttre röret (3). Anslut-
ningsmuffen behövs då inte längre.

2. Korta ner ytter- och innerröret till samma mått.

3. Sätt takgenomföringen på takpannan för snedtak eller
kragen för platt tak.

4. Montera luftintagsstycket, mynningens ände samt nöd-
vändiga klämmor på takgenomföringens övre ände.

– Luftintagsstycke och mynningsände – artikelnummer
0020106375

5. Montera takgenomföringens fästklämmor i taksparren
eller i taket.

6. Information om området "över taket" hittar du i kapitlet
"Montera takgenomföringen för ytterväggledningar"
(→ Sida 32).

7. Fortsätt enligt beskrivningen i kapitlet "Montera lodrät
takgenomföring (exempel: sluttande tak)" (→ Sida 26).
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6.5 Vågrät väggenomföring

6.5.1 Systemkonstruktion

4

5

321

1 Inspektionsböj

2 Förlängningsdel

3 Täckplåt, vit

4 Täckplåt, rostfritt stål

5 Vågrät väggenomföring

6.5.2 Montera väggenomföring

160

3°

2

1

4

3

1. Fastställ monteringsplatsen för väggenomföringen i
väggen.

Se upp!
Risk för materialskador på grund av in-
trängande fukt

Om fukt tränger in (t.ex. regnvatten) kan luft-
ledningen och produkten komma att skadas.

▶ Montera väggenomföringen vågrätt med
luftintagsskårorna nedåt.

2. Borra ett vågrätt hål i väggen.

– Diameter: ≥ 200 mm

3. Sätt ihop förlängningsdelen (4) och väggenomföringen
(2).

4. Vrid förlängningsdelens luftrör (4) så att luftintags-
springan (3) och förlängningsdelens luftrör (4) pekar
nedåt.

5. Skjut väggenomföringen (2) och förlängningsdelen (4)
genom hålet i väggen.

6. Försegla hålet inifrån och utifrån med hjälp av murbruk
(1).

7. Låt murbruket härda.

8. Montera täckplåten i rostfritt stål på utsidan.

9. Montera den vita täckplåten på insidan.

10. Montera vid behov ytterligare Förlängningsrör, inspek-
tionselement och böjar från väggen mot produkten.

11. Montera en fästklämma för varje förlängningsdel.

12. Sätt sedan i avgasledningens böj eller rengöringsböj i
produktens avgasanslutning.

13. Anslut luftrörets alla anslutningsställen med fästskruv.

6.6 Montera förbränningslufttillförsel

Montera sedan luftintagsstycket. Montera därefter lufttillför-
selenheten genom ytterväggen.

6.6.1 Leveransens innehåll

1 2 2 53 4 3

1

1 Tilluftsgaller (2 x)

2 Fläns

3 Luftintagsstycke (kon-
centriskt rör med tätning
av tilluftsröret på muffen,
250 mm långt)

4 Koncentriskt T-stycke för
lufttillförsel i den koncent-
riska ringspalten

5 Stödböj med skena

6.6.2 Funktionssätt, förbränningslufttillförsel
genom ytterväggen

När det befintliga schaktet pga. avlagringar inte är lämpligt
att använda för tillförsel av förbränningsluft kan förbrännings-
luften separeras från avgasledningen och tas in genom ytter-
väggen.
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2 

1 

3 

4 

Tilluften strömmar genom tilluftsgallret (1) och förs genom
det inre röret (2) i det koncentriska rörsystemet. Ringspal-
ten (3) spärras för luftgenomströmning med hjälp av en tät-
ning (4). Det stående luftskiktet i ringspalten fungerar som
värmeisolering och ser till att det inte bildas kondens på det
yttre rörets yta vid kalla temperaturer.

Utför avgasledningen i schaktet och anslutningen genom
schaktväggen på det sätt som krävs för att den rumsluftsbe-
roende driften ska fungera. Var noga med att observera de
angivna maximala rörlängderna.

6.6.3 Ansluta luftintag till produkten

1

Luftintaget kan endast anslutas på T-stycket (1) på produk-
ten.

6.6.4 Montera luftintagsstycke

Se upp!
Risk för att produkten skadas!

Inträngande regnvatten kan skada produkten.
Regnvatten kan orsaka korrosion på produk-
ten.

▶ För att förhindra att regnvatten tränger in i
produkten bör du placera luftintagsstycket
med 2° lutning utåt. 2° motsvarar en lut-
ning på ca 30 mm per meter rörlängd.

1

2

4

5

3

6

1 Luftintagsstycke

2 Avgasmuff

3 Tätning

4 Fläns

5 Avståndshållare

6 Tilluftsgaller

Se upp!
Risk för att produkten skadas pga. olämp-
lig förbränning

Höga tryckskillnader mellan inlufts- och av-
gasöppningarna kan ha en olämplig inverkan
på förbränningen.

▶ Montera förbränningsluftsintaget och av-
gassystemets mynning på samma sida av
huset.

1. Välj en lämplig plats för luftintagsstycket (1) i ytterväg-
gen.

2. Borra ett hål på denna plats i ytterväggen.

– Diameter: ≥ 170 mm

3. Sätt dit manschetten (4) på det koncentriska röret.

4. Sätt i luftinstagsstycket på ett sådant sätt att avgasmuf-
fen (2) pekar inåt och det koncentriska röret passar in
perfekt mot ytterväggen.

5. Stäng utrymmet mellan väggen och luftintagsstycket,
t.ex. med murbruk.

6. Plugga fast inluftsgallret (6) på ytterväggen så att lamel-
lerna pekar snett nedåt och inget vatten kan komma in.

7. Montera fast manschetten (4).
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6.6.5 Montera lufttillförselenheten genom
ytterväggen

3 5 632 41

1. Sätt i det koncentriska T-stycket (4) för lufttillförsel i
den koncentriska ringspalten med kopplingen för luft-
/avgaskanaler (3).

2. Montera den vågräta avgasledningen ⌀ 110/160 mm.
(→ Sida 33)

3. Förhindra insugning av förbränningsluft via schaktet
genom att montera ett koncentriskt rör med tilluftsrörets
tätning (6) nära schaktet.

4. Lägg Förlängningsrör och böjar (2) fram till det koncent-
riska T-stycket (4) på produkten. Börja vid luftintags-
stycket i ytterväggen (1).

6.7 Montera avgasterminal på fasad

Borra hålet i ytterväggen och montera stödkonsolen så att
du därefter kan montera avgasledningen på ytterväggen.
Montera ledningen på ytterväggen.

▶ Fastställ avgasledningens dragning och antalet lednings-
hållare samt deras placering innan monteringen påbör-
jas.

– Avstånd till fönster och andra öppningar i väggarna:
≥ 20 cm

6.7.1 Systemkonstruktion

1

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

2

13

14

1 Mynningsstycke (UV-tåligt)

2 Klämma

3 Förlängningsdel yttre

4 Takgenomföring

5 Takpanna för snedtak

6 Fästklämma

7 Förlängning

8 Ledningshållare

9 Inspektionselement

10 Luftintagsstycke

11 Stödböj

12 Stödkonsol

13 Förlängning invändigt

14 Inspektionsböj

6.7.2 Statiska måttangivelser

Fara!
Olycksrisk genom nedfallande delar!

Om de statiska måtten överskrids kan det
leda till mekaniska skador på avgaskanalen.
I extremfall kan delar lossna från väggen och
riskera falla ner på personer.

▶ Beakta de statiska måttangivelserna vid
monteringen

▶ Sätt fast minst varannan förlängning med
en rörklämma i ytterväggen.
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Statiska måttangivelser för avgasledningen

A

D

C

B

A max. 50 m (max. vertikal
höjd över stödkonsolen)

B max. 2 m (avstånd mellan
ledningshållarna)

C max. 2 m (avstånd mellan
de båda övre ledningshål-
larna)

D max. 1,5 m (max. höjd
ovanför den sista led-
ningshållaren)

Fara!
Olycksrisk genom nedfallande delar!

Den del av avgasledningen som sticker upp
ovanför taket måste vara tillräckligt styvt ut-
förd. Mellan de båda översta ledningshål-
larna (mått C) får det inte finnas någon för-
skjutning. En förskjutning förminskar avgas-
ledningens styvhet vid vindpåverkan och kan
leda till att avgaskanalen vrider sig eller loss-
nar.

▶ Montera ingen förskjutning mellan de
båda översta ledningshållarna (mått C).

▶ Montera spännband på alla förbindelse-
ställen mellan de båda översta lednings-
hållarna (mått C) och det översta avsnittet
(mått D).

6.7.3 Statisk information vid förskjutning av
avgaskanalen

A

A

A

1

2

1

2

4 m

5 m

▶ Montera endast en förskjutning.

▶ Använd 45°-böjar.

▶ Följ följande mått:

– Längd på lutande del: ≤ 4 m

– Avstånd A mellan två ledningshållare (1): ≤ 1 m

– Längd på lodrät del: ≤ 5 m

▶ Förbind 45°-böjarna på båda sidor med klämmor (2) med
förlängningarna.

6.7.4 Montera anslutning för ytterväggledning

7

6

5

1

5

4

3

2

8

1 Förlängningsdel yttre

2 Stödkonsol

3 Stödböj

4 Yttre fläns

5 Luftintagsstycke

6 Förlängning invändigt

7 Inre manschett

8 Bottenplåt

1. Borra ett hål i ytterväggen.
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– Diameter: ≥ 180 mm

2. Montera stödkonsolerna (2) på ytterväggen.

3. Sätt stödböjen (3) på stödkonsolerna.

– Lägg samtidigt golvplåten (8) mellan stödböj och
konsol.

– Flänsen(4) ska vara påskjuten på böjen. Det går inte
att montera i efterhand.

4. Sätt ytterröret till en yttre förlängningsdel (1) med muf-
fen från insidan på stödböjen.

5. Montera den inre förlängningsdelen (6) med muffen från
insidan på stödböjen.

6. Fyll mellanrummet mellan luftröret och väggöppningen
från utsidan och från insidan med murbruk.

7. Låt murbruket härda.

8. Montera den inre flänsen (7).

9. Montera den yttre flänsen (4).

10. Sätt fast rörhållarna på fasaden.

– Avstånd för ledningshållare: ≤ 2 m

6.7.5 Inställningsområde rörhållare

225

Ø159

60-175

55-95

Rörhållaren kan ställas in. Båda fästskruvarna måste då
justeras.

Vid större väggavstånd krävs förlängningsdelar för rörhålla-
ren

6.7.6 Inställningsområde för stödkonsol

60 - 17555 - 95

Stödkonsolens avstånd kan ställas in. Båda fästskruvarna
måste då justeras.

Vid större väggavstånd krävs en förlängningsdel för stödkon-
solen.

6.7.7 Sätta ihop avgaskomponenterna till
ytterväggsystemet

2

4

4

3

6

1

5

1 Klämma

2 Ytterväggelement

3 Ytterväggelement

4 Spännskruvar

5 Fals

6 Fals

1. Montera avgasledningarna, slutstycket samt eventuella
inspektionsöppningar och böjar.

– Avstånd mellan mynning och takyta: ≥ 1 m

– Vid lodrät montering behövs klämmorna endast vid
förskjutningar eller särskilda mynningssituationer.
Slutstycket är det enda som är seriemässigt försett
med rörklämma.

2. Dra åt alla vägginfästningar.

3. Sätt en rörklämma på varje (1) del som ska förbindas.

4. Sätt ihop den del som ska sättas dit (2) med föregå-
ende del (3) tills det tar stopp.

5. Sätt klämman (1) över de båda falsarna ((5) och (6)).

6. Dra åt spännskruvarna (4).
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– Vridmoment: ≤ 1 Nm

6.7.8 Montera takgenomföringen för
ytterväggledningar

Gäller vid: Avgaskanalen monteras genom ett taköverhäng.

1

2

4

3

5

1 Takgenomföring av rost-
fritt stål

2 Fästklämma

3 Takgenomföringens ytter-
rör

4 Takgenomföringens inner-
rör

5 Anslutningsmuff

▶ Montera en takgenomföring så att inte regnvatten kan
rinna ner i ytterröret.

1. För att anpassa längden, sätt takgenomföringen (1) på
takpannan för snedtak (2) eller kragen för platt tak.

2. Markera snittkanten på komponenten som ska anpas-
sas (förlängning eller takgenomföring).

3. För att längdanpassa avgasledningen mellan takge-
nomföringen och den nedre delen kan man korta av en
förlängningsdel eller korta av takgenomföringen.

– Förkortning: ≤ 20 cm

6.7.9 Förkorta takgenomföringen

1

2

3

4

5

1 Takgenomföring

2 Fästklämma

3 Takgenomföringens ytter-
rör

4 Takgenomföringens inner-
rör

5 Anslutningsmuff

1. Dra ut anslutningsmuffen (5) ur ytterröret (3).

2. Korta av ytterröret (3) och innerröret med samma mått.

– Förkortning: ≤ 20 cm

3. Sätt tillbaka anslutningsmuffen (5) i ytterröret (3).

4. Sätt ihop alla avgaskomponenter "under taket".

5. Sätt ihop alla avgaskomponenter "ovanför taket" (för-
längningsdelar, mynningsstycke, klämmor).

6. Montera alla ledningshållare.

7. Montera takgenomföringens fästklämmor i taksparren
eller i taket.

Gäller vid: Mynningshöjd på mer än 1,5 m krävs

▶ Stabilisera takgenomföringen. (→ Sida 32)

6.7.10 Stabilisera avgasledningen

Gäller vid: Takgenomföringen sticker upp mer än 1,5 m över takpannorna

(3).

14

2

3

▶ Slacka takgenomföringen ovanför taket.

1. Montera klämmor (1) på alla förbindningsställen ovanför
takpannan.
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2. Montera en ledningshållare (2) på ledningen "över ta-
ket".

3. Förbind ledningshållaren via stag (4) eller vajer med
takkonstruktionen.

6.7.11 Förkorta förlängning

2

1

1. Dra ut avgasröret (2) ur ytterröret (1).

2. Korta av avgasröret och ytterröret vinkelrätt mot den
blanka sidan till samma mått.

– Korta av avgasröret och ytterröret på motsatta si-
dorna av muffen.

3. Skjut tillbaka avgasröret (2) in i ytterröret (1).

Varning!
Olycksrisk genom nedfallande delar!

Den förkortningsbara förlängningsdelens
yttre rör har ingen söm på undersidan, och
klämman kan inte stabilisera rörsystemet.

▶ Montera ytterligare en ledningshållare på
ytterväggen så att systemet inte rycks loss
och lossnar vid starka vindar.

4. Montera en extra ledningshållare för ytterväggen direkt
ovanför den avkortade förlängningsdelen.

6.8 Montera vågrät avgasledning

6.8.1 Montera vågrät avgasledning ⌀ 110 mm

43

5

2

1

1. Montera minst ett inspektionselement i avgasledningen
i rummet där produkten används.

2. Montera förlängningsdelarna (3) , inspektionselementen
och böjarna (2) med början från schaktet (4) mot pro-
dukten.

3. Sätt sedan in böjen eller inspektionsböjen (2) till avgas-
ledningen i avgasanslutningen(1) till produkten.

4. Kapa förlängningarna med en såg vid behov.

5. Montera fästklämmorna.

6.8.2 Montera vågrät avgasledning ⌀ 110/160 mm

1

2

1

3 2

55

1. Montera minst ett inspektionselement i avgasledningen
i rummet där produkten används.

2. Montera de koncentriska förlängningsdelarna (2) på
stödböjarna.
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3. Vid rumsluftsberoende drift bör du förkorta avgasrörets
och luftrörets överskjutande del till 50 mm.

4. Vid rumsluftsberoende drift bör du montera luftintags-
stycket (3) direkt på schaktet.

5. Stäng till schakthålet med murbruk.

6. Skruva fast den inte flänsen (1).

43

5

2

1

7. Montera de ytterligare förlängningsdelarna , inspek-
tionselementen och böjarna med början från schaktet
mot produkten.

8. Sätt sedan in böjen eller inspektionsböjen (2) till avgas-
ledningen i avgasanslutningen(1) till produkten.

9. Montera en fästklämma för varje förlängningsdel.

10. Anslut luftrörets alla anslutningsställen med fästskruv.

7 Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, ser-
vice och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige;

Telefon: 040 803 30
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