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INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR KASTOR KARHU SKYDDSVÄGG
Skyddsväggen Kastor är avsedd för att skydda väggar av antändligt material. Dess funktion är att
minska skyddsavstånden för bastuaggregat.
Monteras på aggregatet med hjälp av monteringsfästen.
En golvskyddsplåt som är justerbar i höjdled finns som tillbehör. Den kan användas för att skydda ett
golv av antändligt material. Golvskyddsplåten passar även för ett vattenisolerat plattgolv. Justerbara
ben i hörnen. Skyddsavstånden i sidled behöver endast beaktas vid användning av golvskyddsplåten.
När man använder ett oisolerat anslutningsrör måste den oisolerade delen av skorstenen nå den övre
kanten av skyddsväggen. Skyddsavståndet för ett oisolerat anslutningsrör är 400 mm om det är synligt
ovanför skyddsväggen.
När man använder en bastugryta för att värma vatten måste man beakta skyddsavståndet mellan det
oisolerade röret och allt brännbart material.
Förpackningen innehåller:
2 sidor
1 bakre vägg
4 undre monteringsfästen
4 övre monteringsfästen
16 skruvar
16 bultar
Specifikationer:
Skyddsväggen är tillverkad i stål med värmebeständig beläggning och ett skyddande aluminiumlager.
Fästs på aggregatet med hjälp av monteringsfästen.
Tre väggar i samma höjd.
Produkten är förpackad i en kartong.
Golvskyddsplåt som är justerbar i höjdled finns som tillbehör.
Skyddsavstånd mellan bastuaggregatet och brännbart material:
Karhu 22………………………………100 mm
Karhu 30………………………………100 mm
Karhu 40………………………….…..100 mm

Installationsanvisningar för skyddsvägg:
- Fäst sidorna på den bakre väggen med hjälp av skruvarna. FIG. 1
- Fäst de nedre monteringsfästena (4 st.) i de understa hålen på sidoplattorna. FIG. 1
- Lyft väggstrukturen så att den hamnar runt aggregatet.
- Höj upp skyddsväggen med hjälp av exempelvis träblock så att de understa monteringsfästena kan
föras in under skyddsväggens kant.
- Fäst de övre monteringsfästena (4 st.) i sidoplattorna med hjälp av skruvar. Se till så att krokdelen blir
kvar på skyddsväggens kant. FIG. 2
- Ta bort träblocken som lagts under skyddsväggen.

I bilderna ser du även en golvskyddsplåt som finns som tillval och inte medföljer i leveransen av
skyddsväggen. Passar för Kastor- och Helo-aggregat.
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