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Tiedot

5-9 kW

Nimellisteho
Hyötysuhde

850 mm

7 kW
77 %

Täyttää seuraavat vaatimukset:
Eurooppalainen standardi EN-13240
NS 3058/3059 (Norja)
DEFRA, Smoke control areas (UK)

!
Takka lämpenee erittäin kuumaksi
Jotkut takan pinnat kuumenevat lämmityksen
aikana ja niiden koskettaminen saattaa
aiheuttaa palovammoja. Muista myös luukun
lasin voimakas lämpösäteily. Tulenaran
materiaalin sijoittaminen ilmoitettua
turvaetäisyyttä lähemmäksi saattaa
aiheuttaa tulipalon. Kytevä palaminen voi
aikaansaada nopean kaasupalon sekä aine- ja
henkilövahinkoja.

750 mm

Asennus kannattaa teettää
ammattilaisella
Tässä ohjeessa selostetaan takkojen
asennus. Takan toiminnan ja turvallisuuden
varmistamiseksi suosittelemme, että takan
asennus annetaan ammattilaisen tehtäväksi.
Ota yhteys jälleenmyyjiimme, jotka voivat
suositella sopivia asentajia.

Toimenpidelupa
Nämä ohjeet saattavat olla ristiriidassa
Suomen rakentamismääräysten kanssa.
Katso täydentävät ohjeet tai kysy paikalliselta
rakennusvalvontaviranomaiselta neuvoa
rakentamismääräyksiä koskevissa asioissa.
Tulisijan asentamiseen ja liittämiseen hormiin
on haettava toimenpidelupa paikallisilta
rakennusviranomaisilta.
Talon omistaja on itse vastuussa
turvavaatimusten täyttämisestä ja asennuksen
tarkastuttamisesta alan asiantuntijalla.
Asennuksesta on ilmoitettava nuohoojalle,
koska nuohoustarve muuttuu.

375 mm

C320T 190 kg
C320A 175 kg

Kantava alusta
Varmista, että lattia kestää asennettavan
takan ja savupiipun painon. Tavallisesti takka
ja savupiippu voidaan asentaa omakotitalon
puulattiarakenteen päälle, mikäli kokonaispaino
on korkeintaan 400 kg.

Eduslaatta
Tulenarka lattia on suojattava eduslaatalla,
koska takkaluukusta saattaa lennähtää
hehkuvia kekäleitä. Sen tulee ulottua 400 mm
takan etupuolelle ja 100 mm takan molemmille
sivuille tai 200 mm aukon kummallakin
puolella. Eduslaatta voi olla luonnonkiveä,
betonia, peltiä tai lasia. Näihin malleihin on
saatavana lisävarusteena lasista valmistettuja
eduslaattoja.

Asennuksen lopputarkastus
Ennen takan käyttöönottoa asennus pitää
tarkastuttaa valtuutetulla nuohoojamestarilla.
Lue myös tarkoin erilliset lämmitysohjeet
ennen kuin alat käyttää takkaa.

Liitäntä savupiippuun

Palamisilman tuominen

• Takka pitää liittää savupiippuun, joka on mitoitettu vähintään 400 °C
savukaasulämpötilalle.
• Liittimen ulkohalkaisija on 150 mm.
• Tavanomaisen käytön aikana savupiipun vedon tulisi olla 20-25 Pa
liitännän lähellä. Vetoon vaikuttavat etupäässä savupiipun pituus ja
halkaisija, mutta myös sen tiiviys. Savupiipun on oltava vähintään 3,5 m
pitkä ja sopiva poikkileikkausala on 150–200 cm² (läpimitta 140–160 mm).
• Vaakasuuntainen ja mutkitteleva savukanava huonontaa vetoa.
Savukanavan vaakaosuus saa olla enintään 1 m pituinen edellyttäen, että
pystysuuntainen osa on vähintään 5 m pitkä.
• Koko savukanava on pystyttävä nuohoamaan ja nokiluukkujen on oltava
helposti avattavissa.
• Tarkasta, että hormi on tiivis ja ettei nokiluukuissa ja putkiliitännöissä ole
vuotokohtia, katso sivu 31.

Takka suurentaa huoneen tuloilmatarvetta. Ilma voidaan tuoda epäsuorasti
ulkoseinässä olevan venttiilin kautta tai ulkoa tulevan kanavan kautta, joka
liitetään takan alasivulla olevaan liittimeen. Palamisilman kulutus on noin 20
m3/h.

Contura pidättää oikeudet tehdä muutoksia tässä ohjeessa annettuihin mittoihin ja
menettelyohjeisiin ilman eri ilmoitusta. Uusimman version voi ladata osoitteesta www.contura.eu

Tavanomaisen käytön aikana savupiipun vedon tulisi olla 20-25 Pa liitännän
lähellä. Yli 1 metrin mittaisen putken halkaisijan on oltava 100 mm ja samalla
on valittava vastaavasti suurempi seinäventtiili.
Lämpimissä tiloissa oleva kanava on kondenssieristettävä 30 mm:n
vuorivillalla, jonka ulkopintaan asennetaan kosteussulku. Läpivienneissä
putken ja seinän (tai lattian) välinen sauma on tiivistettävä tiivistysmassalla.
Lisävarusteena on saatavana 1 metrin mittainen kosteudelta eristetty
palamisilmaletku, katso sivu 33.

FI
22

Suojaetäisyys
C320T / C320A
Luukun ja tulenaran rakenneosan
tai sisustuksen välisen etäisyyden
on oltava vähintään 1,4 m.
Mittapiirroksissa näkyvät vain
takan pienimmät sallitut asennusetäisyydet. Terässavupiippuun
liitettäessä pitää ottaa huomioon
myös savupiipun turvaetäisyysvaatimukset. Minimietäisyys
eristämättömästä putkesta
tulenarkaan rakenneosaan on
300 mm.

Tulenarka katto

2100

A = korkeus lattiasta kannen
savupiippuliitäntään
B = korkeus lattiasta taakse
lähtevän savupiippuliitännän
keskelle
C = korkeus lattiasta
tuloilmaliitäntään
D = korkeus lattiasta luukun
alareunaan
E = korkeus lattiasta lämpökilven
alareunaan

375

750
375

Ø150

140

45

B 700

A 795

C 350
65

D 345

200

E 310

850

30

85

80
Palamisilmaliitäntä Ø65

1200

190

50

Palomuuri
240

Tulenarka seinä

ASENNUS PALOMUURIA VASTEN

100

ASENNUS TULENARKAA SEINÄÄ VASTEN

100
500
875

100**
475

* Jos takka asennetaan esim. lasista valmistetulle eduslevylle (lisävaruste), korkeus lattiasta pienenee eduslaatan paksuuden verran. Irrallinen lasinen eduslevy suurentaa liitäntäkorkeutta
hormiin 10 mm:llä.
** Maalattujen seinien värjäytymisen välttämiseksi suosittelemme samoja suojaetäisyyksiä kuin tulenarkaan seinään.
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Suoritustasoilmoitus asetuksen
(EU) 305/2011 mukaan
Nr. C320T/C320TG/C320A/C320AG-CPR-170824
TUOTE
Tuotetyyppi
Tyyppimerkintä
Valmistusnumero
Käyttötarkoitus
Polttoaine
VALMISTAJA
Nimi
Osoite
TARKASTUS
AVCP:
Eurostandardi
Ilmoitettu elin

Kiinteillä biopolttoaineilla lämmitettävä takka
Contura 320T / 320TG / 320A / 320AG
Katso tyyppikilpi takassa
Asuinrakennusten huoneiden lämmitys
Puu

NIBE AB / Contura
Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Ruotsi

Järjestelmä 3
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,
on tarkastanut ilmoitetun suoritustason ja laatinut testiraportin RRF-40 17 4648

ILMOITETTU SUORITUSTASO
Perusominaisuudet

Suoritustaso

Palo-ominaisuudet

NPD

Suojaetäisyys palavaan materiaaliin

Selkä: 100 mm
Sivu: 500 mm
Muut suojaetäisyydet
asennusohjeen mukaan

Ulosputoavan hiilloksen riski

Täyttää

Palamispäästöt

CO

Pintalämpötilat

Täyttää

Puhdistusmahdollisuudet

Täyttää

Mekaaninen lujuus

Täyttää

Vaarallisten aineiden päästöt

Täyttää

Nimellisteho

7 kW

Hyötysuhde

77 %

Savukaasujen lämpötila liitosputkessa
nimellisteholla

369°C

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
0,07 %

Allekirjoittanut vastaa valmistuksesta ja siitä, että suoritustaso vastaa ilmoitettua.

Niklas Gunnarsson, Liiketoimintoalueen päällikkö NIBE STOVES
Markaryd, 1. syyskuuta 2017

Yhdenmukaistettu tekninen
eritelmä

30

SE

Montering

DE

Om kaminen behöver läggas ned för att
förflyttas bör lösa delar demonteras.
Demontering av eldstadsbeklädnad beskrivs
i slutet av denna anvisning.
1
2
3
4
5
6

FR

1
2
3
4
5
6
GB

Jos takka pitää siirtää kyljellään, irto-osat
pitää irrottaa. Palotilaverhouksen irrotus
kuvataan ohjeen lopussa.
1
2
3
4
5
6

Tulipesän verhous (vermikuliitti)
Tyyppikilpi
Suojareunus
Arina
Sisempi pohjapelti
Lämminilmaritilä

1 Brennplater og hvelv (Vermikulitt)
2 Typeskilt
3 Kubbestopper
4 Rist
5 Innvendig bunnplate
6 Varmluftsgitter

Feuerstättenauskleidung (Vermiculit)
Typenschild
Stehrost
Rost
Innere Bodenplatte
Warmluftgitter

Prior to installation

1
2
3
4
5
6

1 Habillage du foyer (Vermiculite)
2 Plaque signalétique
3 Grille de retenue
4 Grille
5 Plaque de fond intérieure
6 Grille air chaud

Ennen asennusta

Hvis ovnen må legges ned for å flyttes,
bør løse deler demonteres. Demontering
av ildstedsbekledning er beskrevet til slutt
i denne veiledningen.

Før opstilling

DK

If the stove needs to be laid down for it
to be moved, loose components should be
removed. A description of how to remove
hearth cladding can be found at the end
of these instructions.

Les éléments non fixés devront être
retirés si le poêle doit être couché
pour être déplacé. Le démontage de
l’habillage est décrit à la fin des présentes
instructions.

FI

Før montering

NO

Wenn der Kaminofen in liegender
Position versetzt werden muss, sind lose
Komponenten zu demontieren. Demontage und
Brennraumauskleidung werden am Ende dieser
Anleitung beschrieben.

Eldstadsbeklädnad (Vermiculit)
Typskylt
Brasbegränsare
Roster
Inre bottenplåt
Varmluftsgaller

Avant de procéder au
montage

Vor der Montage

IT

Hvis brændeovnen skal lægges ned for
at blive flyttet, bør løsdele afmonteres.
Afmontering af ovnbeklædning beskrives
i slutningen af denne vejledning.
1
2
3
4
5
6

Fire bricks (Vermiculite)
Type plate
Fire bars
Grate
Inner bottom panel
Hot air grille

Prima del montaggio

NL

Se è necessario smontare l’inserto per
spostarlo, rimuovere prima i componenti
liberi. L’operazione di smontaggio è descritta
alla fine delle presenti istruzioni.
1 Rivestimento interno del focolare
(vermiculite)
2 Targhetta identificativa
3 Griglia ferma-legna
4 Griglia
5 Piastra di fondo interna
6 Griglia di ventilazione

Ovnbeklædning (Vermiculite)
Typeskilt
Brændeholder
Rist
Indre bundplade
Varmluftsgitter

Voorafgaand aan montage
Als de kachel liggend moet worden
verplaatst, moeten losse onderdelen worden
gedemonteerd. Aan het eind van deze
instructies vindt u een beschrijving van de
demontage van de haardbekleding.
1 Haardbekleding (vermiculiet)
2 Typeplaatje
3 Houtvanger
4 Rooster
5 Bodemplaat binnenzijde
6 Heteluchtrooster

1

2
3
4
6
5
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SE

Bakåtanslutning till murad skorsten

DE

Rückseitiger Anschluss an einen gemauerten Schornstein

NO

Bakmontering til murt skorstein

FR

Raccordement par l’arrière à une cheminée de maçonnerie

GB

Rear connection to a masonry chimney

DK

Tilslutning bagud til muret skorsten

FI

Liitäntä taaksepäin muurattuun savupiippuun

IT

Collegamento alla canna fumaria in muratura dal retro della stufa

NL

Achterwaartse aansluiting op een gemetselde schoorsteen

Ø ca 180 mm
1

2

3

4
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SE

Toppanslutning till skorsten

DE

Oberseitiger Anschluss an den Schornstein

Varmluftsgallret måste vara monterat innan
skorstenen toppansluts.

Das Warmluftgitter muss montiert sein, bevor ein
Schornsteinanschluss an der Oberseite erfolgt.
NO

Toppmontering til skorstein
Varmluftsgitteret må være montert før skorsteinen
topptilkobles.

FR

Raccordement par le haut
Monter la grille d’air chaud avant le raccordement à la
cheminée par le haut.

GB

Top connection to the chimney
The hot air grille must be installed before chimney
top connection.

DK

Toptilslutning til skorsten
Varmluftristen skal være monteret, før
skorstenen toptilsluttes.

FI

Liitäntä ylöspäin savupiippuun
Lämminilmaritilä pitää asentaa ennen savupiipun
liitäntää ylöspäin.

IT

Collegamento alla canna fumaria dal piano della stufa
Prima di collegare la canna fumaria al piano della stufa, assicurarsi
che la griglia dell'aria calda sia montata.

NL

Bovenaansluiting op een schoorsteen
Het heteluchtrooster moet zijn gemonteerd, voordat de
schoorsteen op de bovenaansluiting wordt aangesloten.

SE

Tilluft

DE

Zuluft

NO

Tilluft

FR

Arrivée d’air

GB

Supply

DK

Forbrændingsluft

FI

Tuloilma

IT

Alimentazione dell’aria

NL

Toevoerlucht

1

2

65 mm
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HK

4

65 mm

3

65 mm

HK

HK

HK
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1

2

3

35

4

5

36

6

7
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SE

Uppställning av luckan

DK

Luckan kan spärras i öppet läge, med hjälp av tryckknappen på
kaminens undersida.
DE

Lågen kan spærres i åben position ved hjælp af trykknappen
under brændeovnen.

Aufstellung der Tür

FI

Låsing av døren i åpen posisjon

IT

Bloccaggio dello sportello

NL

Plaatsen van het luik

Døren kan låses i åpen posisjon ved hjelp av knappen
på undersiden av ovnen.
FR

Mise en place de la porte
La porte peut être verrouillée en position ouverte, à l’aide du
bouton-poussoir sur le dessous du poêle.

GB

The door can be held in the open position using the push button on
the underside of the stove.

3
1

2

2

Lo sportello può essere bloccato in posizione aperta con un pulsante
posto sotto la camera di combustione.

Het luik kan in geopende stand worden vergrendeld met
behulp van de drukknop aan de onderkant van de kachel.

Installation of the door

1

Luukun asennus
Luukku voidaan lukita avattuun asentoon takan alapuolella
olevalla painonapilla.

Mithilfe der Taste an der Kaminofenunterseite kann die Tür in ihrer
geöffneten Stellung arretiert werden.
NO

Spærring af lågen
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SE

Demontera eldstadsbeklädnaden (Vermiculit)

DE

So demontieren Sie die Brennraumauskleidung (Vermiculit)

NO

Slik demonterer du ildstedsbekledningen (Vermikulitt)

FR

Voici comment démonter l’habillage du foyer (Vermiculite)

GB

How to remove the hearth surround (Vermiculite)

DK

Sådan afmonterer du ovnbeklædningen (Vermiculite)

FI

Näin irrotat tulipesän verhouksen (vermikuliitti)

IT

Come smontare il rivestimento del focolare (vermiculite)

NL

Zo demonteert u de kachelbekleding (vermiculiet)

!
Handle with care!

1

2

3

4
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5

6

7

8
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For installation in the UK and in smoke control areas

GB

Mandatory for smoke control areas
Contura 310, 320 and 330, 7 kW woodburning stoves has been
recommended as suitable for use in smoke control areas. This
when burning wood logs and operated in accordance with these
instructions and when fitted with a permanent stop to prevent closure of the air control unit beyond 31% open position.

Damper Blocker for C310, C320 and C330

1

2

3

The permanent stop must be installed if the appliance is to be
used in a smoke control area, this stop must not be removed in
smoke control areas, otherwise an offence will be committed if
the appliance is used without the permanent stop in place.
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