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Boligejeren er selv ansvarlig for, at de fore-
skrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at 
monteringen besigtiges af en kvalificeret 
kontrollant. Vær også opmærksom på den 
kraftige varmeudstråling gennem lågeglas-
set. Hvis der anbringes brændbart materiale 
nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, 
kan det medføre brand.

Generelt
Denne vejledning indeholder instruktioner vedrørende montering 
af brændeovnen med en drejeplade. Gennemlæs vejledningen 
omhyggeligt, så installationen foretages korrekt. Med en dreje-
plade får man mulighed for at dreje brændeovnen til den ønskede 
betragtningsvinkel. Afhængigt af installationen kan brændeovnen 
drejes trinløst 90° eller 180°. Hvis brændeovnen placeres frit-
stående fra brændbar væg, er der også mulighed for fri rotation 
(360°). Brændeovnens drejecentrum går centreret gennem til-
slutningsstudsen ned i drejepladens rotationscentrum.

For direkte tilførsel af forbrændingsluft udefra gennem drejepla-
den kræves en separat udelufttilslutning (tilbehør). Tilslutning 
foretages i forbindelse med installation af drejepladen i henhold 
til de vejledninger, som følger med udelufttilslutningen.

Drejepladen er beregnet til følgende 
modeller:

Contura  780
Contura 880

!

Sikkerhedszone
Der må ikke være nogen brændbare dele af bygningen eller indbo 
inden for den angivne sikkerhedszone. Bemærk, at sikkerhedszonen 
varierer i henhold til installationsalternativ og drejningsvinkel. Følg 
vejledningerne, og kontroller, at sikkerhedszonen er fri, når drejepla-
den roteres.

Gulvplade
Vær opmærksom på brændeovnens rotation ved beregning af gulv-
pladens størrelse. For oplysninger om krav til gulvpladens størrelse 
henvises til brændeovnens installationsvejledning. Uanset underlag 
er det vigtigt, at dette er plant.
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Installationsafstand til brændbar væg 
Nedenstående mål til brændbar væg må ikke underskrides. 
Samtlige mål er i mm. Følg vejledningerne på side 64 for korrekt 
placering af drejepladen.

Ved tilslutning af forbrændingsluft gennem drejepladen skal mid-
ten af tillufthullet i gulvet (Ø100) placeres i samme afstand som 
drejepladens drejecentrum. Installationsmålene, A og B, gælder 
for mål fra væg til drejecentrum.
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Contura 780

Contura 880

Drejevinkel 90°

Drejevinkel 90°

Drejevinkel 180°

Drejevinkel 180°

Ikke-brændbar væg
Fra en ikke-brændbar væg, klassificeret som brandmur, kræ-
ves kun en sikkerhedsafstand på 50 mm til brændeovnen. 
Ved installation op ad en ikke-brændbar væg skal du altid 
sørge for, at drejepladen roterer frit. Vær opmærksom på, 
at eventuel maling på væggen kan blive misfarvet af varme-
strålingen.



DK

65

Tilpasning af brændeovn

Følg brændeovnens installationsvej-
ledning ved montering af indsatsens 
fodsøjle.

!
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Placering og montering
Drejepladen placeres, så installationsmålene A og B overholdes. 
Bemærk, at A og B er forskellige afhængigt af model og drejnings-
vinkel. Drejepladen placeres på et fast og plant underlag. Hvis det er 
muligt, kan drejepladen monteres med skruer i underlaget. Pilen på 
underdelen markerer brændeovnens nulposition, hvorfra drejningen er 
lige stor i begge retninger. Hvis brændeovnen skal tilsluttes tilluftkanal 
i gulvet, skal udelufttilslutningen (tilbehør) benyttes.
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Udelufttilslutning (tilbehør)
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90°

180°

360°
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Kontroller, at drejepladens drejecentrum er i den korrekte 
afstand fra brandbare vægge, dvs. kontroller, at A og B overhol-
des i henhold til side 64. Kontroller også, at der ikke er noget 
brændbart materiale i sikkerhedszonen.

Markering til hul i loftet foretages, når drejepladen er placeret. 
Benyt drejepladens centrumaksel som udgangspunkt.

Kontrol af sikkerhedszone

Hul til skorsten

A

B
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Montering af brændeovn



DK

70

Drejepladens bremse er forindstillet, og skal normalt ikke 
ændres. Der er mulighed for at efterjustere bremsen, når 
brændeovnen er monteret på drejepladen. Drej brændeovnen, 
indtil det V-formede indretningsmærke under justerskruen er 
under udtaget i søjlefoden. Drej skruen med uret for at forøge 
bremsekraften eller mod uret for at mindske bremsekraften.
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Skru de to skruer af, som holder den fabriksmonterede studs, og 
erstat denne med den drejestuds med kugleleje, der hører til dre-
jepladen.

Montering af drejestuds
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