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Komponenter
NOVA®-produktet tilbyr et komplett utvalg av prefabrikerte komponenter og kan tilpasses alle dagens varmekilder. Monterte lengder på 
1500 mm, 1000 mm, 500 mm, 250 mm og 120 mm er tilgjengelige, sammen med justerbare lengder. En rekke T-rør, bend, støtter, fester og 
brannstoppkomponenter er tilgjengelige som standarder i alle dimensjoner.

Forventet levealder og påvirkende faktorer
Regnhatter og tilsvarende avsluttende komponenter kan være sårbare når de utsettes for forbrenningsprodukter fra varmekilder som bruker 
fast brensel. Levealderen til slike komponenter vil variere avhengig av bruksområde, plassering, vedlikehold og brenselforbruk. Derfor dekkes 
disse elementene kun av en 12 måneders-garanti og ikke av den standardiserte 15-års-garantien. Nøye vurderinger av følgende punkter må 
følges for å begrense risikoen for kjemisk korrosjon på produktet:

Kjemisk forurensing av forbrenningsluft
Produktet må ikke plasseres et sted hvor det er mulighet for kjemisk forurensning av forbrenningsluften.

Kjemiske rengjøringsprodukter for skorstein
Kjemiske rengjøringsprodukter må ikke brukes på skorsteinen. Skorsteinen renses ved feiing med riktig kost.

Fast brensel
Bruk tørr ved av god kvalitet. Veden må ikke inneholde mer enn 20 prosent fuktighet. Rå ved kan danne kreosot i skorsteinen som kan føre 
til pipebrann eller tidlig korrosjon/systemsvikt av skorsteinen. Benytt ikke treverk som er trykkimpregnert eller kjemisk behandlet. Fast brensel 
som er tilsatt petroleumsprodukter anbefales ikke.

Biobrensel
NOVA® er egnet ved bruk av pellets og vedbriketter i samsvar med EN 14961 del 1-6. Andre typer av biobrensel kan produsere korrosive 
syrer når det brennes, spesielt ved lave temperaturer. Dette kan føre til forringet levetid. Det bør innhentes en skriftlig bekreftelse fra SFL før 
montering av NOVA® som bruker andre typer biobrensel.

Norsk klima
For å tilpasse produktet til det norske klimaet, anbefales det kun bruk av rustfrie stålkomponenter til eksternt bruk.    Galvaniserte 
komponenter bør beskyttes tilstrekkelig ved hjelp av egnet overflatebehandling.

Generelt
Monteringen av NOVA® må være i samsvar med lokale byggeforskrifter, nasjonale standarder og etiske retningslinjer. Montering av skorstein 
er søknadspliktig og regulert i Plan- og bygningsloven. SINTEFs byggedetaljblad, 552.135 om ildsteder og skorsteiner, bør følges.

Alle komponenter må være montert i henhold til monteringsveiledning.

Hver skorsteinsdel og tilbehør skal monteres uten endringer i produktet. Det må ikke skjæres i produktet. Delene settes sammen med 
en flertagget twist-lock-kobling og sikres med et låsebånd. Det eneste unntaket er bend, som er designet for å tillate full rotasjon av 
komponenten. Det har derfor ikke tagger på hunnenden. Alle komponenter må monteres med hannkobling vendt med røykgassretningen.

NOVA® er egnet til både utendørs og innendørs bruk. Når det brukes på kondenserende kjeler, er en rekke komponenter tilgjengelige for å 
tillate drenering av kondensat, enten tilbake til kondensoppsamleren i skorsteinssystemet, eller gjennom kjelen. Skorsteinen bør ikke settes 
opp med vinkler på mer enn 45° fra vertikalen.

Horisontal montering bør bare brukes for tilkobling til varmekilden. Dersom skorsteinen er bygget for kondenserende utstyr, må hellingen 
på horisontale skorsteinsdeler ikke være mindre enn 3° - 5°. Det må kun benyttes deler som er beregnet for kondensering. Mangler på 
tilstrekkelig drenering, kan føre til skader på produktet.

Dersom deler av skorsteinen går gjennom andre rom enn der hvor utstyret som bruker skorsteinen er plassert, og det brukes fast brensel eller 
oljefyrte ildsteder, må det sørges for at brennbart materiale ikke kommer nærmere skorsteinen enn 50 mm. Dersom skorsteinen går gjennom 
et skap, loft/lagringsrom, er det et krav at det lages en fysisk hindring slik at brennbart materiale ikke kommer for nær skorsteinen.

Ved bruk av ildsteder som produserer røykgasstemperaturer over 250°C, må alle gjennomføringer i gulv og tak være NOVA 
systemkomponenter som er konstruert for å hindre brannspredning. All brannstopp og support-komponenter i NOVA®-serien er designet 
for å tilby en minimum klarering på 50 mm til brennbart materiale. Det må være minst 425 mm med NOVA under taket dersom det kobles til 
enkeltvegget røykrør.

Det må ikke være skjøter i etasjeskiller og veggjennomføring.

Skorsteinens diameter må være i samsvar med kravene til produsenten av varmeutstyret. Den må ikke være mindre enn diameteren på 
apparatets røykgasstuss, med mindre operative krav på utstyret opprettholdes ved beregninger i henhold til     EN 13384-1.

Høyden på skorsteinen er avhengig av bygningskonstruksjonen, men en høyde på 4,5 meter fra toppen av varmekildens utløp til avslutning 
anbefales som minimum for fast brensel. For å hindre overdreven kjøling av røykgassene når du kobler til et enkeltvegget røykrør fra ildsted til 
NOVA®-skorstein, anbefaler SFL at lengden på enkeltvegget rør ikke er mer enn 2 meter.



Boliginstallasjon

Regntopp

Regnkappe

Beslag

Bjelkelagsfeste

Ventilert brannstopp

Sjakt med 30 min. 
brannmotstand

D5 Ventilert etasjefeste

Startlengde Adapter

Veggklammer

25mm Isolasjon

Twist Lock

90° T-rør

Veggfeste

Pyntering

Godkjenninger
NOVA® er CE-merket og konstruert 
og tester etter EN EN 1856-1.NOVA® 
har i tillegg blitt vurdert av Loss 
Prevention Council for brannmotstand. 
En brannmotstand på to timer kan 
oppnås i samsvar med stabilitets- og 
integritetskriterier av BS 476: Del 20 for 
rørtype B.

Kvalitet
Alle komponenter er produsert under 
et kvalitetssikringsopplegg med 
sertifikatsnummer FM557622, i henhold til 
EN 9001. I tillegg driver SFL et CE-godkjent 
produksjonskontrollssystem i henhold 
til kravene under Construction Products 
Resolution



1. 3. 4.2.

NOVA® Montering

Tagget hannkobling

Tagget hunnkobling

Hunnkobling uten tagger

Skrue-låsebånd (for koblinger
uten tagger)

Låsebånd (følger med alle
taggete hunnkoblinger)

Sett hunnkoblingen ned 
på hannkoblingen.

Hold begge elementene
rette. Vri fast det øvre
røret med klokken for å
feste taggene.

Monter låsebåndet.
Klemmen vippes fra 
venstre mot høyre for å 
feste den.

Når låsebåndet er helt
lukket, holdes 
komponenten fast.

Montering av skrue-låsebånd

5°-10°

1. Juster skruen
slik at spaken
begynner å 
stramme på en
vinkel på 5°-10°
vinkelrett til røret.

2. Vipp spaken
til høyre for å
lukke båndet.

3. Stram skruen
for å gi den 
nødvendige
tettheten.
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Hunnkobling

NOVA® Konstruksjon

Hannkobling

Luftspalte

Pakningsspor

Innervegg

Isolering

Yttervegg
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Montering av pakninger

NOVA kan monteres med pakninger for kondenserende drift under trykk (P200).
Pakningene monteres i sporet på innsiden av hannkoblingen.

Innside
hunnkobling

Pakning

Spalte

Innside
hannkobling

SFL Smøremiddel for
pakninger er nødvendig
for å unngå skader og
bevegelse i pakningen.

1. Påfør smøremiddel i
sporet

2.Plasser pakningen i
sporet og bruk 
smøremiddel etter behov.

NOVA Justerbare lengder

To-seksjons justerbare lengder leveres med 
strimler av rockwool som tilpasses av montøren 
etter justert lengde.

x4

NOVA Justerbare lengder med løs yttermantel

Krever en eksisterende NOVA-komponent for å
lage en komplett lengde.

(T200 P1)

(T200 P1)

(T200 P1)

Minimumslengde

Lengdens 
overlapping av 
justerbar lengde må 
være minst en halv 
gang av diameteren. 

x=>½d


Justerbare lengder
er ikke bærende 
og må støttes.

Isolasjonstettheten er ikke 
fabrikkkontrollert. Det er anbefalt en
avstand på 300 mm til brennbart
materiale.

>300mm

>300mm



Veggfeste

Støttelengde

Etasjefeste

Støttelengde

Bjelkelagsfeste

Universalt takfeste
Takfestet klemmes
på røret. Vinkelen kan
justeres til å passe.
Festet vil passe under
kjegle på takbeslag når
det monteres over
sperrene.

Bærende komponenter

Utvendig montering av universalt takfeste

Tabellen viser maksimalt antall meter som kan belastes på de
forskjellige komponenter. 

Tabell 2:

Komponenter
Diameter (mm)

100 130 150 180 200 250 304 355

Inspeksjonslengde 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m 12m

Takfeste 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m

Ventilert etasjefeste 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m

Bæreplate 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m

Universal bæreplate 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m

95° og 90° T-rør 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m

135° T-rør 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m



1. Fest den bakre halvsirkelformet braketten til
to-vinklede plater og juster for å passe vinkelen.
2. Fest braketten på oversiden eller undersiden av 
bjelken.
3. Monter skorsteinen.
4. Monter den andre halvdelen av braketten og sikre 
med selvborende skruer.
5. Stram boltene tilstrekkelig slik at skorsteinen står 
stødig.

1.

2.

3.

4.

Montering av bjelkelagsfeste

Festet kan monteres over eller
under bjelken.



Bærer vertikalt inntil 9 meter over eller 6 meter under.

9m

6m

Universalt takfeste
Leveres i en størrelse og passer for diametre opp til 350 mm.
Det er justerbart for alle takvinkler.

B 1

C

1

2

2

B

Z

C

A

B

1. Bøy plate A langs brettekant “ Z “, og tilpass krummingen av skorsteinen.
2. Monter platene løst til vinkeljernet med vedlagt bolter, B, og tilpass vinkelen i 

forhold til takvinkelen.
3. Sikre platene til skorsteinen med vedlagte selvborende skruer.  

Bor med 3 mm bor.
4. Fest vinkeljernet til takkonstruksjonen med egnede skruer.
5. Stram skruene.

A: Bøybar plate
B: Vinkeljern
C: Bolter

Bærer vertikalt inntil 9 meter over eller 6 
meter under.





9m

6m

4

3

3



Closed Open

A

B

Closed 
minimum 50mm

EEE

Open. Must not exceed
dim. “E”

Justerbar avstand mellom skorstein og vegg

VIKTIG: Veggfestet må monteres med egnet festemateriell til vegg
og veggen må tåle skorsteinens belastning.

Montering av veggfeste

Veggfeste kan monteres over eller under bæreplate

Åpen Lukket

ø (mm) A (m) B (m) E (mm)
100 30 25 150
130 30 25 150
150 30 25 150
180 20 15 200
200 20 15 200
250 20 15 220
304 20 15 267
355 18 12 293

Tabellen viser den maksimale avstanden i meter mellom veggfester, basert på 
monteringen vist her:

Lukket
minimum 50mm

Åpen. Må ikke være over
dim. “E” - se tabell



Gjennomføringskomponenter uten krav til tetthet

Ventilert takstøtte og ventilert brannstopp 

Rammemål og dimensjoner

Skorsteinsstørrelse 100 130 150 180 200 250 300

‘A’ Square (mm) 251 281 301 331 351 401 451

Ramme med 30
minutters 
brannklassifisert
materiale.

Merk: Den brannklassifiserte rammen er pålagt under testforholdene
i BS 476: Del 20 hvor skorsteinen går gjennom brennbart gulv.
Hensikten er å beskytte himlingen fra virkningene av varmestrålingen fra 
ytterdelen av skorsteinen dersom det er brann i etasjen under.

1. D5 Ventilert takstøtte 2. Ventilert brannstopp



Gjennomføring i brennbar etasjeskiller (>250°C)
Hvis skorsteinssystemet brukes sammen med varmekilder som produserer røykgasstemperaturer på over 250°C, og skorsteinen 
passerer gjennom brennbar etasjeskiller, må følgende ventilerte komponenter brukes. Alle gjennomføringskomponenter for etasjeskiller 
er designet for å være festet til en forhåndsbygd rammekonstruksjon og foret med en 30 minutters brannbestandig plate.

Ventilert brannstopp

Minimum 50mm
avstand mellom den
ytre 
skorsteinsoverflaten
og innsiden av
sjakten.

Ventilert 
etasjefeste

30 minutters 
brannmotstandsdyktig 
sjakt gjennom alle øvre 
etasjer i samsvar med 

byggeforskriftene

NOVA må monteres minst 
425mm under taket før 

tilkobling til et enkeltvegget 
røykrør. Enkeltveggete røykrør 

skal ha en avstand på 3 x 
ytterdiameter til tilstøtende

brennbar overflate.

Røykrørstilkobling
til varmekilden

Ingen skjøter i
etasjeskillet

Takstøtte-krage som
skal sikres til det 

ytre røret med 
selvborende skruer.

Ventilert 
brannstopp-
plate

Gulvramme skal 
fores med et 30 

min. brannsikkert 
materiale.

2.

1.

 <6m

Ikke lag 
hull i 
bæreplate

Påfør ekspanderende
brannsikker tetningsmasse 
på oversiden.

Låsering

Bæreplate

Nedre 
brannstopplate

Rammen må lages slik i hen-
hold til fig. til høyre.

*Ved brann ekspanderer massen og tetter raskt.



Todelt pyntering
Ringen er designet for å kunne gi en estetisk tetting rundt skorsteinen som 
går skrått gjennom veggen/taket.
Tilgjengelig i fem vinkelvariasjoner: 0°-10°, 10°-20°, 20°- 30°, 30°-40° og 
40°- 50°.

Ekstra ventiler kan
brukes i sjakt for å gi
bedre ventilasjon.

Dersom det er risiko for at
noe brennbart kan bli 
lagret inntil skorsteinen, 
skal den beskyttes med et 
gitter.

Startlengde i kombinasjon 
med en D5 takstøtte. 

Pyntering

Veggjennomføring 90°

NOVA rustfrie
regnkappe kan også
brukes mot
vanninntrenging på
ytterveggen.



Gjennomføringskomponenter med krav til tetthet
EcoPro isolerte og forseglede gjennomførings-
komponenter er utviklet for bruk i tette hus.

SFL EcoPro
EcoPro
Bjelkelagsstøtte

EcoPro
Isolasjonsrør

EcoPro
Takplate
med tetting

EcoPro
Hvit dekkplate
(valgfritt)

EcoPro
Vinklet
isolasjonsrør

EcoPro
Vinklet takplate
med tetting

EcoPro
Vinklet hvit
dekkplate
(valgfritt)

EcoPro
Takplate/ dekkplate

med tetting

EcoPro
Hvit dekkplate

(valgfritt)

EcoPro
Isolasjonsrør



≥10mm

≥120mm

≥50mm

1. Merk ut hvor skorsteinen skal føres gjennom tak/ etasjeskiller.
2. Lag en firkantet ramme i tak/ bjelkelag.
3. Skjær hull i taket.
4. Kle rammen innvendig med 30 min. brannhemmende materiale, eks. gips.
5. Monter tak- og sidestøtteplater.
6. Monter skorstein gjennom tak/ etasjeskiller nedenfra og tre på isolasjonen.
7. Sikre skorsteinen ved hjelp av støtteskinner.
8. (& 8a) Hvit dekkplate brukes for å skjule gjennomføringen.
9. Dersom skorsteinen går gjennom et oppholdsrom, er det nødvendig å 

kle inn skorsteinen i en sjakt av 30 minutters brannhemmende materiale, 
minimum 50 mm fra skorsteinens yttervegg. Sjakten må ha minst 2x30 cm2 
rister på toppen av sjakten og inspeksjonsluke kombinert med rist på 30x30 
cm.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8. 8a.

9.



Bakre ring

M8 mutter

Framre ring

Avstandsstykker brukes
sammen med veggklammer 
for å øke avstanden til veggen 
opp til 100 mm. Må bestilles
separat.

Maksimal støttet 
lengde over T-rør må 
ikke være større enn 
vist i tabell 2.

Avstandsstykker

Illustrasjonen viser festemuligheter for en utendørs 
skorstein. Den vertikale belastningen er på veggfestet.

Veggklammer monteres hver fjerde meter for å gi 
sidestøtte. Ved retningsendring av skorsteinen, må ekstra 
fester monteres.

Maksimal ustøttet høyde
over siste feste er 1,5
meter på grunn av
retningsendring. Øvrig
montering i henhold til
fig. 4.

Fest alltid skorsteinen
etter en endring i
retningen

Maksimal avstand mellom
veggklammer er 4,0 meter
både innendørs og 
utendørs.

Veggfeste benyttes for å
ta den vertikale vekten til
skorsteinen.

Veggklammer

Veggklammer gir
skorsteinen sidestøtte og
brukes i forbindelse
med veggfester.

Veggklammer er ikke 
bærende.

Fest bakre del av klammeret først. Installer skorsteinen og
fest klammeret rundt.



Utstyrstilkobling
Standardversjonen av Nova koblingsstykke er egnet for de fleste ovner. Det bør brukes tettesnor eller
brannhemmende materiale mellom varmekilden og koblingsstykket.


Ovnen må ikke
bære noe vekt.
NOVA må
støttes ovenfra.

Fullt utvalg av adaptere
og dimensjoner vises i
NOVA produktkatalogen.

Startlengde

Koblingsstykke

SIGMA
enkeltvegget
koblingsrør

Kondensoppsamler
eller lokk.

NOVA 90° T-rør

Standard
NOVA

komponent

Startlengde
Overgang fra enkeltvegg

til dobbeltvegg

Reduser aldri diameteren i
røykrøret i røykens retning.

15
3m

m

15
0m

m

15
3m

m

18
0m

m

 
 

SELFLEX-NOVA/
NOVA-SELFLEX

SUPRA-NOVA



A

A

B

C

C

B

Dimensjoner med

rett lengde og bend

Ø (mm)

120mm lengde
15° 30° 40° 45°

B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C 
(mm)

100 474 78 444 151 413 194 396 214
130 501 82 470 158 438 203 420 224
150 517 84 485 162 452 208 433 229
180 541 87 507 168 473 216 454 238
200 556 89 522 172 488 221 467 243
250 600 95 563 183 526 235 505 259
304 603 95 566 184 530 237 508 260
355 643 100 604 194 565 249 542 274

Ø (mm)

250mm lengde
15° 30° 40° 45°

B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm)

100 599 112 556 216 513 278 487 305
130 627 115 582 223 538 287 511 315
150 643 118 597 227 551 292 525 321
180 666 121 620 233 573 299 546 330
200 682 123 634 237 587 305 559 335
250 725 129 676 248 626 319 597 351
304 729 129 679 249 629 320 600 352
355 768 134 717 259 665 333 634 366

Ø (mm)

500mm lengde
15° 30° 40° 45°

B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm)

100 841 177 773 341 704 438 664 482
130 868 180 799 348 729 447 688 492
150 884 182 814 352 743 453 702 498
180 908 185 836 358 764 460 722 506
200 923 187 851 362 779 465 736 512
250 967 193 892 373 817 480 774 528
304 970 194 896 374 821 481 777 529
355 1010 199 933 384 856 494 811 543

Ø (mm)

1000mm lengde
15° 30° 40° 45°

B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm)

100 1324 306 1206 591 1087 760 1018 836
130 1351 310 1232 598 1112 769 1042 846
150 1362 312 1247 602 1128 774 1055 851
180 1391 315 1269 608 1148 782 1076 860
200 1406 317 1284 612 1162 787 1089 865
250 1450 322 1325 623 1200 801 1127 881
304 1453 323 1329 624 1204 802 1130 882
355 1493 328 1366 634 1239 815 1165 897

Bend-dimensjoner

15°
Ø (mm) A (mm) B (mm) C (mm)
100 91 358 47
130 98 385 51
150 102 401 53
180 108 425 56
200 112 440 58
250 123 484 64
304 124 488 64
355 134 527 69

30°

Ø (mm) A (mm) B (mm) C (mm)
100 91 340 91
130 98 366 98
150 102 381 102
180 108 403 108
200 112 418 112
250 123 459 123
304 124 463 124
355 134 500 134

40°
Ø (mm) A (mm) B (mm) C (mm)
100 91 321 117
130 98 346 126
150 102 360 131
180 108 381 139
200 112 396 144
250 123 434 158
304 124 438 159
355 134 473 184

45°
Ø (mm) A (mm) B (mm) C (mm)
100 91 311 129
130 98 335 139
150 102 348 144
180 108 369 153
200 112 382 158
250 123 420 174
304 124 423 175
355 134 457 190

Montering av bend

Bend leveres med
hunnkobling uten tagger for
å kunne dreie 360°.
Skruelåsebånd følger med.

360°



Bend er ikke bærende. Løp må støttes
før og etter endring i retning.

Retningsendring bend

Veggklammer må
monteres før og
etter bend for å
unngå rotasjon.

Støtte av bend

En rett skorstein er den mest effektive. Prøv alltid 
å designe skorsteinen ved bruk av færrest mulig 
bend og support-komponenter.



For installasjoner med fast
brensel er det ikke tillatt med
med mer enn to
retningsendringer på maks 45°.

H

≤20%H

≤45°

≥600mm

Fast brensel - montering:

Før endring i retning, må det 
være en avstand på minst      
600 mm.

Bendene 85°, 87° og 90° er standard tredelt bend.
Hunnkoblingen er uten tagger og gir 360 graders vridning.

360°

Tredelt bend

Ved installasjon av tredelt bend, må det monteres støtte på 
hver side av komponenten.



T200

P1

T-rør

T-rør kan benyttes ved
tilkobling av ildsteder, feie/
inspeksjonsluke, drenering og
annet relevant utstyr.

T-rør leveres med låsebånd
for hver hunnkobling.

135° T-rør kan benyttes for å
gi en strømlinjeformet
overgang mellom anbringer
og skorstein. Leveres med
utagget kobling og kan
roteres 360°. Festes med
skruelåsebånd.

T-rør bør støttes ovenfra.


Komponenter

Diameter (mm)
100 130 150 180 200 250 304 355

95° og 
90°T-rør 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m

135° T-rør 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m 13m

Dersom T-røret ikke kan støttes ovenfra,
forklarer tabellen den maksimale lengden av
NOVA som T-røret vil tåle:

Ved behov for drenering, bør det benyttes 93° og 95° T-rør
for å oppnå en 3° eller 5° vinkel, slik at kondensat kan
strømme mot dreneringspunktene.

93° og 95° T-rør

3°-5°

T-rørkomponenter

Lokk Kondensoppsamler Trekkregulator

Lokk kan monteres i T-rør
for å gi inspeksjonsmulighet.

1”

Kondensoppsamlereren leveres
med 1” gjenger for tilkobling mot
dreneringsrør.



T450

Trekkregulator med trykksikring
Trekkregulator er egnet
for biomassekjeler eller på
skorsteiner der det er for
stor trekk.

Trekkregulatoren med
trykksikring kan monteres på
et T-rør og har hannkobling
uten tagger for 360° justering.

Trekkregulatoren
må installeres i
fyrrommet.

Normal drift:
Luft trekkes
gjennom
regulatoren
for å
kompensere for
overflødig trekk.

Eksplosjon:
Overflødig trekk
tvinger
regulatoren til å
åpne, for å
hindre skader
på kjelen.

Regulatoren kan
monteres i røykrør
uansett retning, men
må monteres slik at den
forblir horisontal.

Kalibrering utføres etter montering ifølge kravene til
utstyret. Justering foretas ved hjelp av skruevekter som 
illustrert nedenfor.

Trekkregulator med trykksikring - Dimensjoner

Spesifisering
Diameter (mm)

150/180 200/250

Klassifisert iht DIN 4796 4 4

Justeringsområde (Pa) 10-33 4-35

Minimum åpningstrykk (mbar) 6 6

Maksimal røykgasstemperatur (°C) 400 400

Benytt trekkregulator i henhold til røykrør-diameter

Røykrør Trekkregulator

Ø 130mm* - 150mm Ø 150mm

Ø 200-250mm* Ø 200mm

> Ø 250mm* 2 x Ø 200mm

*Adapter må benyttes

Trekkregulator montert
i T-rør med reduksjon



SFL EcoPro

Montering av takbeslag

EcoPro formbart blyfritt beslag med rustfri stålkjegle
for ujevne tak.

2. Monter 
takbeslag. 
Øvre kanten av 
beslaget føres 
under takpapp 
el.l. Monter 
regnkappe 
som vist i 
beskrivelsen.

Dersom den blyfrie basen er i kontakt med regn som 
er forurenset av kobber eller bitumen, må det påføres 
et beskyttende belegg.
Ta kontakt med Qenergi for mer informasjon.

Aluminiumsbeslag

Blyfritt beslag

1. Monter 
skorsteinen 
gjennom taket. 
Husk innvendige 
dekkplater



20 MIN

1.

2.

3.

6.

4. 5.

1. Fest regnkappen i riktig posisjon.
2. Marker plasseringen av regnkappen med en strek hele 

veien rundt.
3. Fjern regnkappen og påfør SFLs silikonforsegling for 

høye temperaturer.
4. Vent i minst 20 minutter til silikonen har begynt å stivne.
5. Silikonen skal ha dannet et tørt lag rundt yttersiden.
6. Monter regnkappen forsiktig tilbake på samme plass 

over silikonen og stram boltene.

Regnkappe

NOVA regnkappe av polert
rustfritt stål med ekstra 
bredde for maksimal 
beskyttelse.

Standard aluminium
regnkappe med 
skruefeste.



Skorsteinshøyde og avstand til nabobygg
Toppen av skorsteinen bør være minst 0,8 meter over takets 
høyeste punkt ved skorsteinen og bør ha en horisontal avstand 
til taket på minst 3 meter. Når skorsteinen ligger nær mønet, 
bør skorsteinsmunningen ha minst 3 meter horisontal avstand 
til forlengelsen av takplaten. Skorsteinen behøver ikke gå 0,5 
meter over mønet. 

Skorsteinen kan da være lavere enn 0,8 meter over mønet.

Ligger nabobygg innenfor minsteavstad, må avstand måles fra 
nabobygget. Det bør tas hensyn til skorsteinshøyde i forhold til 
naturlige trekkforhold.

 Fig. 5: Høyder og avstander, inkluderer ikke toppavslutning.

A 3, 0 m horisontal avstand mellom skorsteinstopp 
og takoverflaten.

B 0,8 m vertikal avstand mellom skorsteinstopp og 
tak.

C 0,8 m avstand mellom skorsteinstopp og toppen 
av vindu som kan åpnes dersom horisontal av-
stand er mindre enn 3 m.

D/E Dersom D er mindre enn 3,0 meter, skal E
ikke være mindre enn 0,8m

F 0,8 m vertikal avstand mellom skorsteinstopp og 
tak dersom skorsteinen er plassert på mønet.

0,8m

0,8m0,8m
3,0m

3,0m

0,8m

A

B

C

D

E

F



Monteringskriterier for maksimal frittstående høyde

Høyden inkluderer avslutningen.

Maks. 3,0 meter ustøttet lengde (2,0 meter 
for 100 mm diameter NOVA®) med følgende 
forutsetninger:

a Det er ingen bend, T-rør e.l. på de siste 
4,0 meterne av skorsteinen.

b Et SFL veggklammer brukes som siste støtte

c Det er minimum 4,0 meter vertikalt løp under 
siste klammer

d Det er et veggklammer eller en bæreplate med 
veggbraketter maksimum 4,0 meter under siste 
klammer.

og

og

og

eller

Merk: Mens størrelser fra 130 mm til 355 mm har en 
frittstående høyde på 3,0 meter, er diameteren på 100 mm 
begrenset til en maksimal frittstående høyde på 2,0 meter 
over det siste klammeret.

Fig. 4 Maksimum frittstående høyde og avstand mellom klammer

Melstokkevegen 92 4250 Kopervik
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