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Talon omistaja on itse vastuussa turvavaatimusten täyttämi-
sestä ja asennuksen tarkastuttamisesta alan asiantuntijalla. 
Muista myös luukun lasin voimakas lämpösäteily. Tulenaran 
materiaalin sijoittaminen ilmoitettua turvaetäisyyttä lähem-
mäksi saattaa aiheuttaa tulipalon.

Yleistä
Tässä ohjeessa selostetaan takan asennus kääntölevylle. Lue 
asennusohje huolella ennen asennuksen aloittamista. Kääntölevyn 
avulla on mahdollista kääntää takka haluttuun suuntaan. 
Asennusvaihtoehdosta riippuen takkaa voi kääntää portaattomasti 
90° tai 180°. Myös täydet 360° on mahdollista, kun takka sijoitetaan 
keskelle lattiaa. Takan kiertoakseli kulkee liittimen keskeltä kääntö-
levyn kiertokeskiöön.

Jos palamisilma halutaan tuoda ulkoa kääntölevyn läpi, tarvitaan 
erillinen paloilmaliitäntä (lisävaruste). Se asennetaan kääntölevyn 
asennuksen yhteydessä ulkoilmaliitännän asennusohjeiden mukaan.

Turva-alue
Kuvan turva-alueella ei saa olla tulenarkoja rakenne- tai sisustus-
osia. Huomaa, että turva-alue vaihtelee asennusvaihtoehdosta ja 
kiertokulmasta riippuen. Noudata ohjeita ja varmista, että turva-
alue on tyhjä kun kääntölevyä kierretään.

Eduslaatta
Huomioi takan kiertyminen eduslaatan kokoa laskettaessa. 
Eduslaatan kokovaatimukset löytyvät takan asennusohjeista. On tär-
keää, että alusta on suorassa ja tasainen.

Kääntölevy sopii seuraaviin malleihin:

Contura  510, 520T, 550, 550A, 556, 586, 560K, 560T, 570,  
 580, 585, 590, 590T.

Contura  620T, 630, 630T, 635, 650, 655, 660K, 660T.
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VridcentrumKiertokeskiö
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Etäisyys tulenarkaan seinään 
Alla ilmoitettuja suojaetäisyyksiä tulenarkaan seinään ei saa alit-
taa. Kaikki mitat ovat millimetreinä. Sivulla 76 on selostettu kään-
tölevyn oikea sijoittaminen.

Kun palamisilma tuodaan kääntölevyn läpi, lattian tuloilmareiän 
(Ø100) keskipisteen tulee olla samalla etäisyydellä kuin kääntö-
levyn kiertokeskiö. Asennusmitat A ja B ovat etäisyys seinästä 
kiertokeskiöön.

Contura 510, 520, 520T, 590T

Contura 556, 556T, 586, 596, 596T

Kääntökulma 90°

Kääntökulma 90° Kääntökulma 180°

Kääntökulma 180°

Kääntökulma 90° Kääntökulma 180°

Contura 620T, 630, 630T, 635, 650, 655, 660K, 660T

Palamaton seinä
Palamattoman seinän (palomuurin) ja takan välillä ei tarvita 
kuin 50 mm suojaetäisyys. Kun takka asennetaan palamat-
toman seinän viereen, varmista aina että kääntölevy pyörii 
esteettä. Epäkeskeinen kiertyminen voi vaikuttaa vapaaseen 
kiertymiseen. Muista, että lämpösäteily voi aiheuttaa seinien 
värjäytymistä.’.
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Takan asennus
Takka ja jalka

Takka ja pilari

Noudata suojaetäisyyksiä tulipesän 
pilarin asennuksen yhteydessä.

!
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Sijoittaminen ja asennus
Kääntölevyn alaosa asennetaan mittojen A ja B mukaan. Huomaa, 
että A ja B riippuvat kääntölevyn mallista ja kiertokulmasta. Alaosa 
kiinnitetään kiinteään ja tasaiseen alustaan. Jos mahdollista alaosa 
kiinnitetään ruuveilla alustaan. Alaosan nuoli osoittaa takan nolla-

asennon, josta kiertokulma on yhtä suuri molempiin suuntiin. Jos 
kääntölevy/takka liitetään lattian tuloilmakanavaan, tulee käyttää 
paloilmaliitäntää (lisävaruste).

paloilmaliitäntää (lisävaruste)
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90°

180°
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Kääntölevyn jarru on valmiiksi säädetty eikä sitä tavallisesti 
tarvitse säätää. Jarrua on mahdollista säätää takan asen-
nuksen jälkeen. Kierrä kääntölevyä, kunnes säätöruuvi tulee 
näkyviin yläosan aukossa. Säädä sitten jarruvoima.
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Tarkasta, että kääntölevyn kiertokeskiö on oikealla etäisyydellä 
tulenarasta seinästä, ts. sivun 2 mitat A ja B. Tarkasta myös, 
ettei turva-alueella ole tulenarkaa materiaalia.

Sisäkattoon tehtävän aukon paikka merkitään kääntölevyn 
asennuksen jälkeen. Lähtökohtana on kääntölevyn keskiakseli.

Turva-alueen tarkastus

Savupiipun aukon teko

B=1330

A
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Takka ja jalka

Takan asennus

C500

C600
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Takka ja pilari

Irrota kaksi ruuvia, joilla tehdasasennettu liitin on asennettu ja 
korvaa se kääntölevyyn kuuluvalla kuulalaakeroidulla liittimellä.

Kiertoliittimen asennus

1 2
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