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Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhets-
krav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad 
av en kvalificerad kontrollant. Var också uppmärksam på den 
kraftiga värmestrålningen genom luckglaset. Om brännbart 
material placeras närmare än angivet säkerhetsavstånd kan 
brand förorsakas.

Allmänt
Denna anvisning innehåller instruktioner för installation av kamin 
på vridplatta. Läs noga igenom anvisningen så att installationen 
görs korrekt. Med vridplattan ges möjligheten att vrida kaminen 
till önskad betraktningsvinkel. Beroende på installationsalternativ 
kan kaminen steglöst vridas 90° eller 180°. Om kaminen placeras 
fristående från brännbar vägg, är även fri rotation möjlig (360°). 
Kaminens vridcentrum går centrerat genom anslutningsstosen ner 
i vridplattans rotationscentrum.

För direkttillförsel av förbränningsluft utifrån genom vridplattan 
behövs en separat uteluftsanslutning (tillbehör). Anslutning görs i 
samband med installation av vridplattan enligt anvisningarna som 
medföljer i uteluftsanslutningen.

Säkerhetszon
Inom anvisad säkerhetszon får ej finnas någon brännbar bygg-
nadsdel eller inredning. Notera att säkerhetszonen varierar med 
installationsalternativ och vridningsvinkel. Följ anvisningarna och 
kontrollera att säkerhetszonen är fri när vridplattan roteras.

Eldstadsplan
Beakta kaminens rotation vid beräkning av eldstadsplanets storlek. 
För information om krav på eldstadsplanets storlek hänvisas till 
kaminens installationsanvisning. Oavsett underlag, är det viktigt att 
detta är plant.

VridcentrumVridplatta passar till följande modeller:

Contura  510, 520, 520T, 556, 556T, 586, 590T, 596, 596T, 500 Style

Contura  620T, 630, 630T, 635, 650, 655, 660K, 660T, 600 Style
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Installationsavstånd till brännbar vägg 
Nedan angivna mått till brännbar vägg får ej underskridas, samt-
liga mått är i mm. Följ anvisningarna på sidan 4 för korrekt place-
ring av vridplattan.

Vid anslutning av förbränningsluft genom vridplattan ska centrum 
på tilluftshålet i golvet (Ø100) placeras på samma avstånd som 
vridplattans vridcentrum. Installationsmåtten, A och B, avser mått 
från vägg till vridcentrum.
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Vridningsvinkel 90°

Vridningsvinkel 90° Vridningsvinkel 180°
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Vridningsvinkel 90° Vridningsvinkel 180°

Contura 620T, 630, 630T, 635, 650, 655, 660K, 660T
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Obrännbar vägg
Från en obrännbar vägg, klassad som brandmur, krävs 
endast ett säkerhetsavstånd på 50 mm till kaminen. Vid 
installation mot obrännbar vägg, så säkerställ alltid att vrid-
plattan roterar fritt. Den excentriska rotationen kan påverka 
den fria rotationen. Tänk på att eventuell färg på väggen kan 
missfärgas av värmestrålningen.
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Anpassning av kamin
Kamin med Fot

Kamin med Pelare

Följ kaminens installationsanvisning vid 
monterin g av insatsens fotpelare.
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Placering och Montering
Vridplattans underdel placeras så att installationsmåtten A och 
B uppfylls. Observera att A och B är olika beroende av modell 
och vridningsvinkel. Underdelen placeras på fast och plant 
underlag. Om det är möjligt kan underdelen fästas med skruv 

i underlaget. Pilen på underdelen markerar kaminens nolläge 
varifrån vridningen är lika stor åt båda hållen. Ska vridplattan/
kaminen anslutas mot tilluftkanal i golvet ska uteluftsanslut-
ning (tillbehör) användas.
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Vridplattans broms är förinställd och ska normalt inte änd-
ras. Det finns möjlighet att justera efter det att kaminen 
är monterad på vridplattan. Rotera vridplattan tills plåten 
sticker fram under urtaget i vridplattans överdel. Justera 
därefter bromskraften.
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Kontrollera så att vridplattans vridcentrum ligger på rätt 
avstånd från brännbara väggar, dvs kontrollera att A och B 
uppfylls enligt sidan 2. Kontrollera även att inget brännbart 
material finns i säkerhetszonen.

Markering för håltagning i innertak görs efter att vridplattan 
placerats. Utgå från vridplattans centrumaxel.

Kontroll av säkerhetszon

Håltagning för skorsten

B=1330
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Kamin med Fot
C500

C600

2 st
M6 x 30 
sexkant 10

Montering av kamin
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Kamin med Pelare

Skruva bort de två skruvarna som håller den fabriksmonterade stosen och 
ersätt denna med den kullagrade vridstosen som tillhör vridplattan.

Montering av vridstos

1 2
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